
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2008. de cem ber 20.,

szombat

185. szám

Ára: 680,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

2008: C. tv. Egyes köz le ke dé si tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . 24334

2008: CI. tv. A nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl és a kár eny hí té si
 hozzájárulásról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24340

311/2008. (XII. 20.) Korm. r. Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si Alap ból tör -
ténõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szó ló 43/1999.
(III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ra vo nat ko zó 309/2008.
(XII. 20.) Korm. ren de let ha tály ba nem lé pé sé rõl . . . . . . . . . . . . 24344

165/2008. (XII. 20.) FVM r. A szõ lõ fel dol go zás és a bor ké szí tés so rán ke let ke zõ mellékter -
mékek ki vo ná sá ra vo nat ko zó kö te le zett ség rõl  szóló 123/2008.
(IX. 16.) FVM ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24345

26/2008. (XII. 20.) HM r. A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ja i nak 
be osz tá si ka te gó ri á ba tör té nõ rész le tes be so ro lá sá ról, il let ve a
 beosztásokban rend sze re sí tett rend fo ko za tok ról  szóló 34/2007.
(VIII. 17.) HM rendelet módosításáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24345

38/2008. (XII. 20.) KHEM r. Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ki kö tõ i be ér ke zõ, ott tar tóz ko dó,
 illetve on nan in du ló ma gyar lajst rom ba be jegy zett ten ge ri ha jó -
kon ke let ke zõ hul la dé kok és ra ko mány ma rad vá nyok ki ürí té sé rõl
szó ló 67/2005. (IX. 13.) GKM rendelet módosításáról . . . . . . . . 24351

39/2008. (XII. 20.) KHEM r. A bel föl di fenn tar tott pos tai szol gál ta tá sok leg ma ga sabb ha tó sá gi dí ja i -
ról  szóló 85/2006. (XII. 15.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról. . . . . . . 24354

27/2008. (XII. 20.) NFGM r. Egyes mi nisz te ri ren de le tek nek a fo gyasz tó vé del mi sza bá lyo zás
vál to zá sá val össze füg gõ mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24356

14/2008. (XII. 20.) ÖM r. A lo vas szol gál ta tó te vé keny ség rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24359

15/2008. (XII. 20.) ÖM r. Az ál la mi sport cé lú tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ról  és el osz tá sá ról
 szóló  22/2008. (IV. 10.) ÖTM ren de let módosításáról . . . . . . . . 24362

77/2008. (XII. 20.) ME h. A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csa el nö ké nek ki ne ve zé sé rõl. . . . 24363

1/2008. (XII. 20.) KHEM h. A Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csa tag ja i nak ki ne ve zé sé rõl . . 24363



II. Törvények

2008. évi C.
tör vény

egyes közlekedési tárgyú tör vények módosításáról*

A közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. tör vény
módosítása

1. § (1) A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör -
vény (a továb biak ban: Kkt.) 14.  §-ának (1) be kez dé se a
kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[A köz út le zá rá sá ra vagy for gal má nak kor lá to zá sá ra
(el te re lé sé re)]

„c) a köz le ke dé si ha tó ság a tör vény ben meg ha tá ro zott
fel ada tai el lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben”
[jo go sul tak.]

(2) A Kkt. 20.  §-a (11) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ma gyar vagy kül föl di
rend szá mú köz úti jár mû vel vég zett te vé keny ség re az
(1) be kez dés sze rin ti ren del ke zé sek meg tar tá sát]

„d) az (1) be kez dés e) pont ja te kin te té ben – a ve szé lyes
áru szál lí tó já nak, fel adó já nak, cso ma go ló já nak, be- és ki -
ra kó já nak, töl tõ- és ürí tõ jé nek, cím zett jé nek te lep he lyén
is – kü lön jog sza bály alap ján a ka taszt ró fa vé del mi ható -
ság is”
[jo go sult el len õriz ni. Bel föl di for ga lom ban köz le ke dõ jár -
mû – (1) be kez dés a) és b), va la mint f)–i) pont já ban meg -
ha tá ro zott – el len õr zé sé be a vám ha tó ság is bevon ható.]

2. § A Kkt. 21.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A bír sá go lás sal kap cso la tos el já rás le foly ta tá sá ra a
Kor mány ál tal ren de let ben ki je lölt ha tó ság jo go sult. A bír -
sá got a ha tó ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ írás
meg sze gé sét kö ve tõ 60 na pon be lül szab ja ki. A 21.  §
(2) be kez dé se sze rin ti köz igaz ga tá si bír sá got ki sza bó, el -
sõ fo kú ha tá ro zat meg ho za ta la in for ma ti kai esz köz zel,
 automatizált mó don tör tén het. Au to ma ti zált egye di dön -
tésen a ki ad má nyo zás ra jo go sult alá írá sa és a ha tó ság
 bélyegzõlenyomata is in for ma ti kai esz köz zel rög zít he tõ,
ha az alá írás és a bé lyeg zõ le nyo mat hi te les sé gét a ha tás kör 
gya kor ló ja egye di dön té sé vel hi te le sí tet te.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. de cem ber 15-i ülés nap ján fo gad ta el.

3. § A Kkt. 25.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„25.  § E tör vénynek
a) a ha tó sá gi en ge dély re, jel zés re, nyil ván tar tás ba vé -

tel re és a ha tó sá gi vizs gá la tok ra vo nat ko zó ren del ke zé sei a 
ke rék pá rok ra, az ál la ti erõ vel vont jár mû vek re, a ké zi ko -
csik ra és a las sú jár mû vek kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott egyes faj tá i ra,

b) a ha tó sá gi en ge dély re, a ha tó sá gi jel zés re és a nyil -
ván tar tás ba vé tel re vo nat ko zó ren del ke zé sei a két- és há -
rom ke re kû se géd mo to ros ke rék pá rok ra,

c) az idõ sza kos vizs gá lat ra vo nat ko zó ren del ke zé sei a
se géd mo to ros ke rék pá rok ra,

d) a tí pus vizs gá lat ra és tí pus bi zo nyít vány ra vo nat ko zó
ren del ke zé sei az egye di leg be ho zott, elõ ál lí tott (össze épí -
tett) vagy át ala kí tott se géd mo to ros ke rék pá rok ra, ille tõ leg
a for ga lom ba he lye zés elõt ti vizs gá lat ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sei az egyéb, két- és há rom ke re kû se géd mo to ros ke -
rék pá rok ra
nem ter jed nek ki.”

4. § A Kkt. 25/A.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A köz úti for ga lom ban]
„d) a négy ke re kû se géd mo to ros ke rék pár (quad),”

[– a 25.  §-ban meg ha tá ro zott ki vé te lek al kal ma zá sa mel -
lett – a köz úti for ga lom ban ér vé nyes ha tó sá gi en ge déllyel
és jel zés sel ve het részt.]

5. § A Kkt. 29.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„29.  § (1) Az or szá gos köz utak épít te tõ je – a ma gán tõ ke
be vo ná sá val meg valósuló utak ki vé te lé vel – a Ma gyar Ál -
lam ki zá ró la gos tu laj do ná ban lévõ, az or szá gos köz út há ló -
zat fej lesz té si és épít te tõi fel ada ta i nak el lá tá sá ért fe le lõs,
rész vény tár sa sá gi for má ban mû kö dõ gaz da sá gi tár sa ság, a
Nem ze ti Inf ra struk tú ra Fej lesz tõ Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: NIF Zrt.). Az út 33.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti ke ze lõ je épít te tõ nek
mi nõ sül a vele – kü lön jog sza bály alap ján – meg kö tött
szer zõ dés sze rin ti fel újí tá si, kar ban tar tá si, ille tõ leg fej -
lesz té si fel ada tok te kin te té ben. Az épít te tõ – a ma gán tõ ke
be vo ná sá val meg valósuló utak ki vé te lé vel – a Ma gyar Ál -
lam ja vá ra és ne vé ben jár el. Az or szá gos köz út fej lesz té -
sé hez szük sé ges meg vá sá rolt, il let ve ki sa já tí tott föld rész -
let a Ma gyar Ál lam tu laj do ná ba és e tör vény ere jé nél fog -
va, el len ér ték nél kül az épít te tõ va gyon ke ze lé sé be ke rül,
ame lyet kö te les az in gat lan-nyil ván tar tás ba be je gyez tet ni.
Az épít te tõ a va gyon ke ze lõi jog be jegy zé sé re vo nat ko zó
föld hi va ta li ha tá ro za tot an nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tot tan 
ha la dék ta la nul kö te les a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ
Zrt. (a továb biak ban: MNV Zrt.) ré szé re tá jé koz ta tá sul
meg kül de ni. Ezen in gat la nok va gyon ke ze lõi jo gá nak in -
gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zé se és an nak in gat lan-nyil -
ván tar tás ból  való tör lé se után igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat
nem kell fi zet ni.
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(2) Az épít te tõ – a ma gán tõ ke be vo ná sá val meg valósuló 
utak ki vé te lé vel – a be ru há zás elõ ké szí té se ként tel jes kö -
rû en el ké szít te ti a szük sé ges ter ve ket, ta nul má nyo kat.
Ügy fél ként részt vesz a ha tó sá gi és egyéb igaz ga tá si el já -
rá sok ban, sa ját ne vé re meg szer zi az épí té si en ge dé lye ket,
el vég zi vagy el vé gez te ti a mun ka te rü let elõ ké szí té sét (be -
le ért ve kü lö nö sen a te rü let szer zést, meg elõ zõ ré gé sze ti
fel tá rást, köz mû ki vál tást, il let ve -fej lesz tést, te rü let-elõ ké -
szí tést), to váb bá le foly tat ja a köz be szer zé si el já rá so kat.
Az épít te tõ épí té si szer zõ dé se ket köt a meg valósításra, el -
lát ja a mér nö ki fel ügye le tet, le bo nyo lít ja a mû sza ki át -
adás-át vé telt. Az épít te tõ re a gyors for gal mi utak köz ér de -
kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló jog sza bály ren del ke zé sei
is irány adó ak.

(3) A NIF Zrt. – az el ké szült utak ide ig le nes, va la mint
vég le ges for ga lom ba he lye zé se után – a fel hasz nált for rá -
sok kal és a lét re ho zott esz kö zök kel el szá mol a Ma gyar Ál -
lam ne vé ben el já ró, a for rá so kat ren del ke zés re bo csá tó
szerv vel. Az el szá mo lás so rán a NIF Zrt. az uta kat, il let ve
az egyes pro jek tek kel kap cso lat ban lét re ho zott vagy meg -
szer zett egyéb esz kö zö ket is ma gá ban fog la ló föld te rü le -
tet, mint ál la mi va gyont a va gyon ke ze lõi jo gá nak egy ide jû 
meg szû né se mel lett köz vet le nül át ad ja (nyil ván tar tá sa i ból
az el szá mo lás ra ka pott for rá sok kal szem ben ki ve ze ti) az
MNV Zrt. ré szé re, ame lyet az MNV Zrt. a mi nisz ter és az
ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té sé -
vel meg je lölt szer ve zet ré szé re va gyon ke ze lés be ad és az -
zal va gyon ke ze lé si szer zõ dést köt. A más va gyon ke ze lé sé -
ben álló ál la mi va gyo non vég zett ér ték nö ve lõ be ru há zá -
sok, fel újí tá sok, azok hoz kap cso ló dó új esz köz lét re ho zá sa 
ese tén a NIF Zrt. azt a va gyon ke ze lõ ré szé re adja át, amely
kö te les az MNV Zrt. felé a va gyon ke ze lé si szer zõ dé sé ben
fog lal tak sze rint a va gyon ér té ké nek vál to zá sá val el szá -
mol ni.

(4) A (3) be kez dést kell al kal maz ni ab ban az eset ben is,
ha a (2) be kez dés sze rin ti épít te tõi fel ada to kat az út ke ze -
lõ je lát ja el, az zal, hogy a fel hasz nált for rá sok kal és a lét re -
ho zott esz kö zök kel a Ma gyar Ál lam ne vé ben el já ró, a for -
rá so kat ren del ke zés re bo csá tó szerv vel, a vele – kü lön jog -
sza bály alap ján – meg kö tött szer zõ dés ren del ke zé sei sze -
rint szá mol el.

(5) Az út lé te sí té sét, kor sze rû sí té sét (a továb biak ban
együtt: épí tés), a for ga lom ré szé re át adá sát, meg szün te té -
sét, el bon tá sát – mint fon tos köz ér de kû és köz cé lú te vé -
keny sé get – a köz le ke dé si ha tó ság en ge dé lye zi. Az en ge -
dé lye zé si el já rá sok ügy in té zé si ha tár ide je 60 nap.

(6) Aki ha tó sá gi en ge dély nél kül épít utat, vagy az en ge -
dély ben fog lal tak tól el tér, a köz le ke dé si ha tó ság meg bír -
sá gol ja és az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá ra vagy
– amennyi ben az út a kü lön jog sza bály ban fog lalt fel té te -
lek nek meg fe lel vagy meg fe le lõ vé ala kít ha tó át – a fenn -
ma ra dás hoz szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re kö te le zi.

(7) A köz for ga lom elõl el zárt ma gán utat a köz for ga lom
szá má ra meg nyit ni, vagy a köz for ga lom elõl el nem zárt
ma gán utat a köz for ga lom elõl el zár ni a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott mó don, a ma gán út tu laj do no sá nak (ke -

ze lõ jé nek) a ké rel mé re, a köz le ke dé si ha tó ság en ge dé lyé -
vel sza bad. A ma gán út köz for ga lom szá má ra  való meg nyi -
tá sá nak, il let ve el zá rá sá nak té nyét az in gat lan-nyil ván tar -
tás ba be kell je gyez ni. A be jegy zést a tu laj do nos nak (ke ze -
lõ nek) kell kez de mé nyez nie. A bár ki ál tal igény be ve he tõ
lé te sít mény hez ve ze tõ uta kat, va la mint az azok hoz tar to zó
bel sõ út há ló za tot a köz le ke dé si ha tó ság en ge dé lyé vel köz -
út ként (or szá gos köz út ként, he lyi köz út ként) vagy köz for -
ga lom elõl el nem zárt ma gán út ként kell meg épí te ni.

(8) Ha az út meg szün te té sét en ge dé lyez ték és más cél ra
nem hasz no sít ha tó, az út va gyon ke ze lõ je kö te les azt el -
bon ta ni.

(9) A jár dák és a gya log utak épí té sé nek, kor sze rû sí té sé -
nek és meg szün te té sé nek (el bon tá sá nak) en ge dé lye zé se,
va la mint ezek nem köz le ke dé si célú igény be vé te lé vel kap -
cso la tos köz le ke dé si ha tó sá gi el já rás le foly ta tá sa a te le pü -
lé si ön kor mány zat – a fõ vá ros ban a ke rü le ti önkormány -
zat – jegy zõ jé nek ha tás kö ré be tar to zik.

(10) A fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány za tok tu laj do ná ban
levõ köz utak épí té sé nek, kor sze rû sí té sé nek, for ga lom ba
he lye zé sé nek és meg szün te té sé nek (el bon tá sá nak) en ge -
dé lye zé se a fõ vá ro si ön kor mány zat fõ jegy zõ jé nek ha tás -
kö ré be tar to zik.

(11) A fõ vá ro si ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ vagy
az épí tés után a tu laj do ná ba ke rü lõ köz utak épí té sé nek,
kor sze rû sí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és meg szün -
te té sé nek (el bon tá sá nak) en ge dé lye zé se a köz le ke dé si ha -
tó ság ha tás kö ré be tar to zik.

(12) Ha a köz út épí té sé vel a jár da épí té se össze függ,
ezek en ge dé lye zé se a he lyi köz út épí té sé re ha tás kör rel
ren del ke zõ köz le ke dé si ha tó ság fel ada ta.

(13) Tör vény a gyors for gal mi utak ter ve zé sé re, építé -
sére és ki vi te le zé sé re az e tör vény ben fog lal tak tól el té rõ
sza bá lyo kat ál la pít hat meg.

(14) A te le pü lés for gal mi vi szo nya i nak lé nye ges vál to -
zá sát ered mé nye zõ új köz út épí té se vagy meg lé võ köz út
fej lesz té se ese tén – az ere de ti cél meg valósulását köz vet le -
nül nem szol gá ló – to váb bi be ru há zás (pl. út szé le sí tés, új
el ke rü lõ út épí té se, for ga lom csil la pí tó sza bá lyo zás) meg -
valósítására vo nat ko zó igény a szük sé ges hoz zá já ru lá sok,
be le egye zé sek meg adá sá nak fel té te le ként ak kor ter jeszt -
he tõ elõ ér vé nye sen, ha egyéb ként a te le pü lé sen az át adást
kö ve tõ év ben – az el vég zett ha tás vizs gá la tok sze rint – lét -
re jö võ for gal mi hely zet alap ján a be ru há zás hoz csat la ko zó 
köz uta kon a for ga lom nö ve ke dés meg ha lad ja a 25%-ot, és

a) az el tûr he tõ for ga lom nagy ság ha tár ér té ke nem tel je -
sül, vagy

b) a jog sza bály ban fog lalt egyéb elõ írás (pl. elõ írt kör -
nye ze ti ha tár ér ték) az út épí tést köve tõen nem tel je sül.”

6. § (1) A Kkt. 29/C.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„29/C.  § Az ide ig le ne sen for ga lom ba he lye zett or szá -
gos köz út ese tén a vég le ges for ga lom ba he lye zé sig fel -
hasz nált to váb bi for rá sok kal és lét re ho zott to váb bi esz kö -
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zök kel kap cso lat ban az épít te tõ a 29.  § (3) és (4) be kez dé se 
sze rint jár el.”

(2) A Kkt. 33/A.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kü lön jog sza bály sze rin ti or szá gos köz utak meg -
ha tá ro zott idõ tar tam ban tör té nõ hasz ná la tá ért dí jat (hasz -
ná la ti díj), en nek el mu lasz tá sa ese tén pót dí jat kell fi zet ni.

(2) Az or szá gos köz utak Kor mány ál tal ren de let ben
meg ha tá ro zott egyes sza ka sza i nak hasz ná la tá ért a meg tett
tá vol ság gal ará nyos dí jat (út díj), en nek el mu lasz tá sa ese -
tén pót dí jat kell fi zet ni. Az út díj fi ze tés re kö te le zet tek kö -
rét a Kor mány ren de let ben ál la pít ja meg.”

7. § A Kkt. 48.  § (3) be kez dés a) pont já nak 19. és 21. al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap
a) a Kor mány, hogy]
„19. az út díj alap já ul szol gá ló költ sé gek fel osz tá sá nak,

va la mint az út díj szá mí tá sá nak el ve it, a díj kö te les utak
hasz ná la tá ért tör té nõ elekt ro ni kus díj fi ze tést le he tõ vé tévõ 
rend szer be ve ze té sé re, üze mel te té sé re, az út hasz ná la ti dí -
jak be sze dé sé re, el len õr zé sé re és be haj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat, a 33/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti út díj 
fi ze té sé re kö te le zet tek kö rét,”

„21. a köz igaz ga tá si bír ság gal súj tan dó köz le ke dé si sza -
bály sze gé sek kö rét, az e te vé keny sé gek re vo nat ko zó ren -
del ke zé sek meg sér té se ese tén ki szab ha tó bír sá gok össze -
gét, a bír ság ki sza bá sá nak rész le tes sza bá lya it, va la mint a
be sze dett bír ság fel hasz ná lá sát,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

8. § A Kkt. 48.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja a kö vet -
ke zõ 27. pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap
b) a mi nisz ter, hogy]
„27. a meg ha tá ro zott össz tö me get, ten gely ter he lést és

mé re tet, to váb bá össz tö meg-kor lá to zást meg ha la dó jár mû -
vek köz úti köz le ke dé sé rõl, a kö zút ke ze lõi és a ha tó sá gi el -
já rás, va la mint a díj fi ze tés fel té te le i rõl  szóló sza bá lyo kat,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

A víziközlekedésrõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
módosítása

9. § A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
(a továb biak ban: Vkt.) 53.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az en ge dé lyes kö te les szol gál ta tá sát a Ma gyar
Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben,
to váb bá köz for gal mú sze mély szál lí tá si szol gál ta tás ese tén 
az ál ta la igény be vett ki kö tõk ben – kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott tar ta lom mal és mó don – meg hir det ni.”

10. § A Vkt. 56.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A Du nán és a Ti szán a 48 órát meg ha la dó idõ tar ta -
mú ha jó zá si zár lat ról a ha jó zá si ha tó ság a ví zi köz le ke dés
részt ve võ it an nak kez de te elõtt leg alább 30 nap pal, a
72 órát meg ha la dó idõ tar ta mú ha jó zá si zár lat ese tén
60 nap pal, a 15 na pot meg ha la dó idõ tar ta mú ha jó zá si zár -
lat ese tén 180 nap pal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
meg jelenõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben tá jé koz tat ja.”

11. § A Vkt. 58.  §-a (3) be kez dé sé nek d) és e) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez dés 
a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

[(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti la lom nem ter -
jed ki:]

„d) a ví zi út fenn tar tá sát, va la mint a ter mé szet- és kör -
nye zet vé del mi fel ada tot el lá tó ha tó ság ví zi jár mû ve i re,

e) a ha jó zá si ha tó ság ál tal – kü lön jog sza bály ban fog -
lal tak alap ján – ki adott üze mel te té si en ge déllyel ren del ke -
zõ ví zi jár mû vek re,

f) a Ma gyar Hon véd ség lõ sze rek, rob ba nó tes tek fel ku -
ta tá sát, ha tás ta la ní tá sát és meg sem mi sí té sét vég zõ ka to nai
úszó lé te sít mé nye i re.”

12. § A Vkt. 60.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
f)–k) pont tal egé szül ki:

[(1) A jog sza bály ban elõ írt]
„f) úszó lé te sít mény meg fe le lõ sé gé re és üzem ben tar tá -

sá ra,
g) ha jó zá si lé te sít mény lé te sí té sé re és üzem ben tartá -

sára,
h) ví zi köz le ke dés for gal má nak irá nyí tá sá ra és a ha jó út

ki tû zé sé re szol gá ló je lek lé te sí té sé re, üze mel te té sé re és
meg szün te té sé re,

i) ha jó zá si te vé keny ség vég zé sé re,
j) bel ví zi uta kon köz le ke dé si kor lá to zás alá esõ te rü le -

ten üze mel te tett bel sõ égé sû mo tor ral haj tott kis ha jó, csó -
nak és mo to ros vízi sport esz köz hasz ná la tá ra,

k) úszó lé te sít mény ren del te tés sze rû üze mel te té sé hez
elõ írt sze mély zet lét szá má ra és ké pe sí té sé re”
[vo nat ko zó ren del ke zé sek meg sér tõ it a ha jó zá si ha tó ság
bír ság meg fi ze té sé re kö te le zi. A bír sá go lás sal kap cso la tos 
el já rás le foly ta tá sá ra a ha jó zá si ha tó ság jo go sult.]

13. § A Vkt. 85.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A köz for gal mú ki kö tõ ki kö tõ rend jét a ki kö tõ üzem -
ben tar tó já nak a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je le -
nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben kell hir det nie. A ki kö tõ rend ha jó -
for gal mat érin tõ ré szét ha jó sok nak  szóló hir det mény ben is 
köz zé kell ten ni.”

14. § A Vkt. 87.  §-a a kö vet ke zõ 48. pont tal egé szül ki:
[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„48. ka to nai úszó lé te sít mény: a Ma gyar Hon véd ség ál -

lo má nyá ba tar to zó, ka to nai célú ví zi köz le ke dés re, ví zen
 való mun ka vég zés re és azok kal össze füg gõ te vé keny ség
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foly ta tá sá ra al kal mas úszó ké pes esz köz, szer ke zet, be ren -
de zés.”

15. § A Vkt. 90.  §-a a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:
[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való

meg fe le lést szol gál ja:]
„g) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/87/EK

irány el ve (2006. de cem ber 12.) a bel ví zi ha jók ra vo nat ko -
zó mû sza ki kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá sá ról és a
82/714/EGK ta ná csi irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl,
24. cikk.”

A légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
módosítása

16. § (1) A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII.
tör vény (a továb biak ban: Lt.) 2.  §-a (1) be kez dé sé nek
k) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az ál lam fel ada tai:]
„k) a baj ba ju tott vagy el tûnt lé gi jár mû vek meg se gí té sé -

re, va la mint a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés sel és a men -
tés sel össze füg gõ te vé keny ség elõ se gí té sé re a nem zet kö zi
kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ légi ku ta tó-men tõ szol gá lat
fenn tar tá sa;”

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

[(2) Az (1) be kez dés nek]
„h) a k) pont já ban em lí tett fel ada tot a hon véd ele mért fe -

le lõs mi nisz ter, a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs
mi nisz ter és az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter rel együt -
te sen”

[lát ja el.]

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

„(4) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság a pol gá ri lé gi köz le ke dés 
vé del mé nek sza bá lya it meg ál la pí tó kor mány ren de let ben
fog lalt fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben – nem zet kö zi szer -
zõ dés ben fog lal tak kal, va la mint az egy sé ges lé gi köz le ke -
dés-vé del mi kö ve tel mény rend szer vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sá ról  szóló uni ós jogi ak -
tu sok kal össz hang ban – a 67.  § (1) be kez dés ben fog lalt
szer ve ze tek re és sze mé lyek re, il let ve ezek meg ha tá ro zott
kö ré re vo nat ko zó an nem ze ti lé gi köz le ke dés-vé del mi ha tá -
ro za tot bo csát hat ki.”

(2) Az Lt. 3/C.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(9) Az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tá ro za to -
kat a lé gi köz le ke dé si ha tó ság a hon lap ján, a Ma gyar Köz -
löny mel lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben köz -
zé te szi, va la mint az (1) be kez dés sze rin ti ha tá ro za tot az
Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség nek tá jé koz ta tás
cél já ból meg kül di.”

18. § Az Lt. 22.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„22.  § Lé gi köz le ke dé si, va la mint lé gi köz le ke dés sel
össze füg gõ te vé keny ség – a 71.  § 10. pont já nak e) és
h) pont já ban meg ha tá ro zott te vé keny ség ki vé te lé vel – a lé -
gi köz le ke dé si ha tó ság nak, a baj ba ju tott vagy el tûnt lé gi -
jár mû meg se gí té sé re, il let ve a ka taszt ró fák el le ni vé de ke -
zés sel és a men tés sel össze füg gõ te vé keny ség el lá tá sá ra
irá nyu ló ku ta tó-men tõ re pü lés pe dig a ka to nai lég ügyi ha -
tó ság nak az adott te vé keny ség re vo nat ko zó en ge dé lyé vel
foly tat ha tó.”

19. § Az Lt. 67.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A lé gi köz le ke dés vé del me – a lé gi köz le ke dés el le ni 
jog el le nes cse lek mé nyek meg elõ zé se és a jog el le nes cse -
lek mé nyek fel szá mo lá sa – a re pü lõt erek re, a légi fu va ro -
zók ra, és az egyéb lé gi köz le ke dés ben érin tett szer ve ze tek -
re, va la mint sze mé lyek re ter jed ki.”

20. § Az Lt. 71.  §-a 10. pont já nak c) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tör vény al kal ma zá sá ban
10. lé gi köz le ke dé si te vé keny ség:]
„c) a baj ba ju tott vagy el tûnt lé gi jár mû meg se gí té sé re,

va la mint a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés sel és a men tés sel
össze füg gõ te vé keny ség el lá tá sá ra irá nyu ló ku ta tó-men tõ
re pü lés,”

21. § Az Lt. 73.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki:

[(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg]

„h) a baj ba ju tott vagy el tûnt lé gi jár mû vek meg se gí té -
sét, va la mint a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés sel és a men -
tés sel össze füg gõ te vé keny sé get el lá tó légi ku ta tó-men tõ
szol gá lat szer ve ze tét, mû kö dé sé nek, fenn tar tá sá nak, ri asz -
tá sá nak és a men tés sel járó költ sé gek vi se lé sé nek rend jét.”

22. § (1) Az Lt. 74.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[(1) E tör vény alap ján ren de let ben ál la pít ja meg]
„c) a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter – az ál la mi re pü lé -

sek cél já ra szol gá ló, va la mint a kö zös fel hasz ná lá sú ka to -
nai és pol gá ri re pü lõ tér ki vé te lé vel – a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén lévõ re pü lõt ere ket hasz ná ló lé gi jár mû vek
föl di el len õr zé sei vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya it.”

(2) Az Lt. 74.  §-a (2) be kez dé sé nek d) és i) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Fel ha tal ma zást kap]
„d) a mi nisz ter, hogy a pol gá ri re pü lés te rü le tén kö zös

sza bá lyok ról és az Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség
lét re ho zá sá ról, va la mint a 91/670/EK ta ná csi ren de let,
1592/2002/EK ren de let és a 2004/36/EK irány elv ha tá lyon 
kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2008. feb ru ár 20-i 216/2008/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let ha tá lya alá nem tar -
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to zó lé gi jár mû és lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos esz köz
gyár tá sá nak, ja ví tá sá nak és kar ban tar tá sá nak a lé gi köz le -
ke dés sel össze füg gõ szak mai sza bá lya it;”

„i) a mi nisz ter, hogy a 216/2008/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let ha tá lya alá nem tar to zó ese tek ben a lé -
gi jár mû, il let ve a lé gi köz le ke dés sel kap cso la tos esz köz tí -
pus al kal mas sá gá nak fel té te le it és tí pus al kal mas sá gi vizs -
gá la ti sza bá lya it;”

[ren de let ben ál la pít sa meg.]

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról  szóló 2004. évi XXXIII. tör vény

módosítása

23. § (1) Az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze -
mély szál lí tás ról  szóló 2004. évi XXXIII. tör vény (a továb -
biak ban: Busztv.) 2.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

[2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban]

„f) bel sõ szol gál ta tó:

1. a te le pü lé si (fõ vá ro si) ön kor mány zat bel sõ szer ve ze -
ti egy sé ge, vagy

2. olyan gaz da sá gi tár sa ság, amely a te le pü lé si (fõ vá ro -
si) ön kor mány zat ki zá ró la gos tu laj do ná ban áll, vagy

3. olyan egyéb gaz da sá gi tár sa ság, amely ben a te le pü -
lé si (fõ vá ro si) ön kor mány zat meg ha tá ro zó be fo lyás sal
ren del ke zik.”

(2) A Busztv. 6.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Bel föl di me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás sal – a
köz for gal mú kö tött pá lyás köz le ke dést he lyet te sí tõ au tó -
busz já ra tok kal vég zett (15.  §) és a ka bo tázs (16.  §) sze -
mély szál lí tás ki vé te lé vel – a szol gál ta tó ki zá ró lag köz szol -
gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben bíz ha tó meg. Köz szol gál ta -
tá si szer zõ dés – a 8.  §-ban meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – a
ver seny tisz ta sá gát és át lát ha tó sá gát bár ki szá má ra biz to sí -
tó nyil vá nos pá lyá za ti el já rás nyer te sé vel köt he tõ. Kül föl -
di szék he lyû szol gál ta tó a pá lyá za ton ab ban az eset ben ve -
het részt, ha or szá gá ban is biz to sí tott a me net rend sze rin ti
au tó busz-köz le ke dés ben a nem ze ti el bá nás a kül föl di ek
szá má ra.

(2) A pá lyá za ti fel hí vást az el lá tá sért fe le lõs nek leg -
alább ket tõ or szá gos na pi lap ban, to váb bá a Ma gyar Köz -
löny mel lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben, az
ön kor mány zat nak a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg -
je le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben és a he lyi na pi lap ban is köz zé 
kell ten nie a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jét leg alább
60 nap pal meg elõ zõ en. A fel hí vás ban tá jé koz ta tást kell
adni a pá lyá za ton  való rész vé tel és a pá lyá za ti ki írás be -
szer zé si le he tõ sé gé nek fel té te le i rõl, az aján lat té tel ha tár -
ide jé rõl, az el bí rá lás mód já ról és szem pont ja i ról, az ered -
mény hir de tés és a szer zõ dés kö tés leg ké sõb bi idõ pont já ról, 
a szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap já ról, va la mint a
szer zõ dés idõ tar ta má ról.”

(3) A Busztv. 8.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lalt ese te ken túl a bel sõ
szol gál ta tó pá lyáz ta tás nél kül is meg bíz ha tó a szol gál ta tás
el vég zé sé vel (a továb biak ban: köz vet len oda íté lés),
amennyi ben a szol gál ta tást köz szol gál ta tá si szer zõ dés ke -
re té ben már 2008. de cem ber 31-én is nyújt ja. A köz vet len
oda íté lés alap ján szol gál ta tó bel sõ szol gál ta tó a köz szol -
gál ta tá si te vé keny sé gét ki zá ró lag az el lá tá sért fe le lõs ille -
té kességi te rü le tén vég zi. A bel sõ szol gál ta tó az ál ta la el lá -
tott te le pü lé se ken kí vül sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tás
nyúj tá sá ra irá nyu ló pá lyá za ti vagy nyil vá nos aján lat ké ré -
sen ala pu ló el já rá sok ban nem ve het részt.”

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

„(1) A köz szol gál ta tá si szer zõ dés ha tá ro zott idõ tar tam -
ra, de leg fel jebb a te vé keny ség meg kez dé sé nek nap já tól
szá mí tott 10 évre köt he tõ meg, az zal, hogy a köz szol gál ta -
tá si szer zõ dés idõ tar ta ma leg fel jebb a köz szol gál ta tá si
szer zõ dés ere de ti idõ tar ta má nak fe lé vel meghosszabbít -
ható. A szer zõ dés meg kö té sé re az ön kor mány zat ne vé ben
az ön kor mány zat kép vi se lõ tes tü le té nek (köz gyû lé sé nek)
fel ha tal ma zá sa alap ján a pol gár mes ter, a Ma gyar Ál lam
ne vé ben a mi nisz ter jo go sult. Pénz ügyi el len té te le zés re
vo nat ko zó kö te le zett sé get tar tal ma zó szer zõ dést a mi nisz -
ter az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter elõ ze tes egyet ér -
té sé vel ír hat alá.”

(5) A Busztv. 17.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A bel sõ szol gál ta tó a he lyi köz le ke dés el lá tá sá ért
fe le lõs ille té kességi te rü le tén kí vü li, a 3.  § (4) be kez dé sé -
nek b) pont ja sze rin ti meg ál la po dás alap ján he lyi já rat tal
köz igaz ga tá si ha tá ron kí vül vég zett sze mély szál lí tást, va -
la mint más ön kor mány za tok te rü le tén vég zett sze mély -
szál lí tást a köz szol gál ta tá si szer zõ dés bel sõ szol gál ta tó -
ként tör tént köz vet len oda íté lé sét kö ve tõ 1 évig tart hat ja
fenn.”

A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti
Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról

Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt
Jegyzõkönyv kihirdetésérõl  szóló 2006. évi LXXVII.

tör vény módosítása

24. § A Bern ben, 1980. má jus 9-én kelt, Nem zet kö zi
Vas úti Fu va ro zá si Egyez mény (COTIF) mó do sí tá sá ról
Vil ni us ban el fo ga dott, 1999. jú ni us 3-án kelt Jegy zõ könyv 
ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi LXXVII. tör vény 4.  §-ának
(5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha a CIV Egy sé ges Sza bá lyok és CIM Egy sé ges
Sza bá lyok vég re haj tá sa ér de ké ben a ré szes vas út tár sa sá -
gok a COTIF 10. Cik ké nek meg fele lõen ki egé szí tõ ha tá -
roz má nyok ban ál la pod nak meg, azo kat hon lap ju kon ol -
dal hû szö veg gel köz zét eszik, és a Ma gyar Köz löny mel -
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lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben meghir -
detik.”

A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb
közlekedési események szakmai vizsgálatáról  szóló 

2005. évi CLXXXIV. tör vény módosítása

25. § A lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és
egyéb köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 
2005. évi CLXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kbvt.)
7.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) A köz le ke dés biz ton sá gi szerv az (1) be kez dés
e) pont já ban meg je lölt adat bá zis ban tart ja nyil ván a lé gi -
köz le ke dé si bal eset re, a sú lyos re pü lõ ese mény re és a lé gi -
köz le ke dé si rend el le nes ség re vo nat ko zó be je len té sek
alap ján in dí tott szak mai vizs gá lat so rán az e tör vénnyel
össz hang ban bir to ká ba ke rült ada to kat. Az adat bá zis ban
tá rol ja to váb bá a lé gi köz le ke dé si ha tó ság ál tal össze gyûj -
tött, ér té kelt, a lé gi köz le ke dés biz ton sá gát ve szé lyez te tõ, a 
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott lé gi köz le ke dés vé del -
mi jel le gû ese mé nyek re vo nat ko zó ada to kat is. Az adat bá -
zis ban rög zí tett ada tok ki zá ró lag az e tör vény ben, va la -
mint az 1321/2007/EK bi zott sá gi ren de let ben és az
1330/2007/EK bi zott sá gi ren de let ben meg ha tá ro zott cé -
lok ra hasz nál ha tók fel.”

26. § A Kbvt. 10.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A bal ese ti ügye le ti szol gá lat a be je len té se ket te le -
fo non, elekt ro ni kus úton, va la mint le vél ben fo gad ja a köz -
le ke dés biz ton sá gi szerv hon lap ján és a Ma gyar Köz tár sa -
ság Lé gi for gal mi Tá jé koz ta tó Ki ad vá nyá ban (AIP) köz zé -
tett cí men és te le fon szá mon. A köz le ke dés biz ton sá gi szerv 
nyil ván tar tás ba ve szi a be je len tést, és a bal ese ti ügye le ti
szol gá lat se gít sé gé vel ha la dék ta la nul meg te szi a vizs gá lat
meg kez dé sé hez szük sé ges in téz ke dé se ket. Amennyi ben a
be je len tés nem az üzem ben tar tó tól szár ma zik, a köz le ke -
dés biz ton sá gi szerv az üzem ben tar tót ha la dék ta la nul ér te -
sí ti. Lé gi köz le ke dé si bal ese tek és re pü lõ ese mé nyek ese té -
ben a köz le ke dés biz ton sá gi szerv ha la dék ta la nul ér te sí ti a
lé gi köz le ke dé si ha tó sá got.”

27. § A Kbvt. 20.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, a § a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a § je len le gi (3)–(4) be kez dé sé nek
szá mo zá sa (4)–(5) be kez dés re mó do sul:

„(2) A lé gi jár mû vagy a re pü lõ tér üzem ben tar tó já nak,
il let ve a lé gi for gal mi szol gá lat nak – ha e tör vény el té rõ en
nem ren del ke zik – ren del kez nie kell a köz le ke dés biz ton -
sá gi szerv ál tal jó vá ha gyott re pü lõ ese mény-vizs gá ló szer -
ve zet tel – vagy, ha nem ren del ke zik, csat la koz nia kell
ilyen szer ve zet hez – amely el vég zi az üzem ben tar tói vizs -
gá la tot.

(3) Az ál la mi lé gi jár mû üzem ben tar tó já nak, az ál la mi
re pü lé sek cél ját szol gá ló re pü lõ tér, va la mint a kö zös fel -
hasz ná lá sú ka to nai és pol gá ri re pü lõ tér üzem ben tar tó já nak 
az ál la mi szer ve zet ve ze tõ je ál tal jó vá ha gyott re pü lõ ese -
mény-vizs gá ló szer ve zet tel kell ren del kez nie – vagy, ha
nem ren del ke zik, csat la koz nia kell ál la mi re pü lõ ese -
mény-vizs gá ló szer ve zet hez, vagy a köz le ke dés biz ton sá gi
szerv ál tal jó vá ha gyott re pü lõ ese mény-vizs gá ló szer ve zet -
hez – amely el vég zi az üzem ben tar tói vizs gá la tot.”

28. § A Kbvt. 23.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek meg je lö lé se 
(1) be kez dés re vál to zik:

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

a) a Bi zott ság 1321/2007/EK ren de le te (2007. no vem -
ber 12.) a pol gá ri lé gi köz le ke dé si ese mé nyek re vo nat ko zó, 
a 2003/42/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv sze -
rint cse rélt in for má ci ók köz pon ti adat tár ba tör té nõ ren de -
zé sé vel kap cso la tos vég re haj tá si sza bá lyok meg ha tá ro zá -
sá ról;

b) a Bi zott ság 1330/2007/EK ren de le te (2007. szep -
tem ber 24.) a pol gá ri lé gi köz le ke dé si ese mé nyek re vo nat -
ko zó in for má ci ó nak az ér de kelt fe lek kel tör té nõ, a
2003/42/EK irány elv 7. cik ké nek (2) be kez dé se sze rin ti
ter jesz té sé re vo nat ko zó vég re haj tá si sza bá lyok meg ha tá -
ro zá sá ról.”

29. § A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi
CLXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Vtv.) 68.  §-a a kö -
vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) Az el kü lö nült va sút egé sz ség ügyi szer ve zet mun ka -
vál la ló ját a (2) és (4) be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból 
az or szá gos vas úti köz szol gál ta tást vég zõ vas úti tár sa ság
mun ka vál la ló já nak kell te kin te ni.”

30. § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba és – a
(3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – 2009. jú li us 2-án ha tá -
lyát vesz ti.

(2) E tör vény 1–29.  §-a, 30.  §-ának (5)–(8) be kez dé se és 
31.  §-a 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti

a) az Lt. 74.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont ja,
b) a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út há ló za tá -

nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 2003. évi
CXXVIII. tör vény 4.  §-ának (2) be kez dé se,

c) a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII.
tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2008. évi LXXVI. tör vény
24.  §-ának (3) be kez dé se,

d) a Vtv.-nek a köz le ke dés sel össze füg gõ egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló 2007. évi XLV. tör vény
33.  §-ával és a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi
CLXXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2008. évi
LXXVI. tör vény 24.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
68.  § (5) be kez dé se.
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(3) E tör vény 1–29.  §-a, 30.  §-ának (4)–(6) be kez dé se és 
31.  §-a 2009. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

(4) Az egyes köz le ke dé si tár gyú tör vények mó do sí tá sá -
ról  szóló 2007. évi CLXXV. tör vény

a) 59.  § (3) be kez dé se b) pont ja, va la mint (4) és (5) be -
kez dé se ha tá lyát vesz ti,

b) 59.  § (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve gé ben a
„33/A.  §-ának (3) és (5) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a
„33/A.  §-ának (5) be kez dé se” szö veg rész lép, to váb bá

c) 16.  §-ának a Kkt. 33/A.  § (3) be kez dé sét meg ál la pí tó
szö veg ré sze nem lép ha tály ba.

(5) Az Lt.
a) 29.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „A pol gá ri re pü lés

te rü le tén a kö zös sza bá lyok ról és az Eu ró pai Re pü lés biz -
ton sá gi Ügy nök ség lét re ho zá sá ról  szóló, 2002. jú li us 15-ei 
1592/2002/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let”
szö veg rész he lyé be az „A pol gá ri re pü lés te rü le tén kö zös
sza bá lyok ról és az Eu ró pai Re pü lés biz ton sá gi Ügy nök ség
lét re ho zá sá ról, va la mint a 91/670/EK ta ná csi ren de let, az
1592/2002/EK ren de let és a 2004/36/EK irány elv ha tá lyon 
kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2008. feb ru ár 20-i 216/2008/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let” szö veg rész,

b) 46.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban az „az
1592/2002/EK ren de let” szö veg rész he lyé be az „a
216/2008/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let” szö -
veg rész,

c) 47.  §-ában az „Az 1592/2002/EK ren de let” szö veg -
rész he lyé be az „A 216/2008/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let” szö veg rész
lép.

(6) A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
22/A.  §-ának (1) és (5) be kez dé sé ben a „Bá nyá sza ti Köz -
löny ben” szö veg rész he lyé be, va la mint a 26/A.  §-ának
(8) be kez dé sé ben a „hi va ta los lap já ban” szö veg rész he lyé -
be a „Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ Hi va ta -
los Ér te sí tõ ben” szö veg lép.

(7) A Kkt. 25/A.  §-a d) pont já nak e tör vénnyel meg ál la -
pí tott ren del ke zé sét a 2009. áp ri lis 1-jét meg elõ zõ en hasz -
ná lat ba vett négy ke re kû se géd mo to ros ke rék pá rok ra 2009. 
jú li us 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(8) A Kkt. 25/A.  §-ának d) pont já ban meg ha tá ro zott
négy ke re kû se géd mo to ros ke rék pá rok ha tó sá gi en ge -
déllyel és jel zés sel  való el lá tá sát az üzem ben tar tó nak
– kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint –
2009. áp ri lis 1-jét köve tõen kell kér nie.

31. § (1) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Bi zott ság 1321/2007/EK ren de le te (2007. no vem -
ber 12.) a pol gá ri lé gi köz le ke dé si ese mé nyek re vo nat ko zó, 
a 2003/42/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv sze -
rint cse rélt in for má ci ók köz pon ti adat tár ba tör té nõ ren de -
zé sé vel kap cso la tos vég re haj tá si sza bá lyok meg ha tá ro zá -
sá ról;

b) a Bi zott ság 1330/2007/EK ren de le te (2007. szep -
tem ber 24.) a pol gá ri lé gi köz le ke dé si ese mé nyek re vo nat -
ko zó in for má ci ó nak az ér de kelt fe lek kel tör té nõ, a
2003/42/EK irány elv 7. cik ké nek (2) be kez dé se sze rin ti
ter jesz té sé re vo nat ko zó vég re haj tá si sza bá lyok meg ha tá -
ro zá sá ról.

(2) Ez a tör vény a bel ví zi ha jók ra vo nat ko zó mû sza ki
kö ve tel mé nyek meg ál la pí tá sá ról és a 82/714/EGK ta ná csi
irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2006. de cem -
ber 12-i 2006/87/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv 24. cik ké nek  való meg fe le lést szol gál ja.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2008. évi CI.
tör vény

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl 
és a kárenyhítési hozzájárulásról*

Az Or szág gyû lés a me zõ gaz da sá got súj tó ele mi ká rok
ha tá sá nak eny hí té sé ben  való ter me lõi ér dek kö zös ség ki -
ala kí tá sa, ön gon dos ko dó fe le lõs sé gük meg erõ sí té se és az
ál la mi se gít ség ha té ko nyab bá té te le ér de ké ben a kö vet ke -
zõ tör vényt al kot ja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A tör vény cél ja a me zõ gaz da sá gi ter me lõk be fi -
ze té sé bõl és az ál lam ez zel leg alább azo nos össze gû költ -
ség ve té si tá mo ga tá sá ból ke let ke zõ pénz ügyi for rás lét re -
ho zá sa, amely a be fi ze tõ me zõ gaz da sá gi ter me lõk kö ré ben 
az ele mi kár okoz ta ká rok rész be ni meg té rí té sé re (a továb -
biak ban: kár eny hí tõ jut ta tás) szol gál.

(2) A kár eny hí tõ jut ta tás sal kap cso la tos egyes fel ada to -
kat az ag rár kár-eny hí té si szerv, va la mint az ag rár kár-meg -
ál la pí tó szerv lát ja el.

(3) Az ag rár kár-eny hí té si szerv el já rá sá ra – ide ért ve a
kár eny hí tõ hoz zá já ru lás meg nem fi ze té sé vel kap cso la tos
el já rást is – a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la -
mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez
kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. 
tör vény (a továb biak ban: el já rá si tv.) I., III., IV., VI. és
VII. fe je ze te i ben, va la mint a 77–78.  §-ában fog lalt, a me -
zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv re vo nat -
ko zó ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. de cem ber 15-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2. § (1) A gaz dál ko dó szer ve zet nek vagy egyé ni vál lal -
ko zó nak mi nõ sü lõ me zõ gaz da sá gi ter me lõk e tör vény ere -
jé nél fog va a hasz ná la tuk ban lévõ ter mõ föld alap ján kö te -
le sek részt ven ni a nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer -
ben.

(2) A me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ nek mi nõ sü lõ me zõ gaz -
da sá gi ter me lõk a hasz ná la tuk ban lévõ ter mõ föld alap ján
sza bad vá lasz tá suk sze rint vesz nek részt a nem ze ti ag rár -
kár-eny hí té si rend szer ben.

3. § E tör vény al kal ma zá sá ban:
a) ele mi kár: a me zõ gaz da sá gi ter me lõ hasz ná la tá ban

lévõ ter mõ föl dön be kö vet ke zett aszály-, bel víz- és fagy -
kár;

b) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az a ter mé sze tes sze mély,
jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet

1. aki (amely) a me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get, az ah -
hoz kap cso ló dó jog gya kor lá sát, il let ve kö te le zett ség tel je -
sí té sét sa ját ne vé ben és koc ká za tá ra vég zi, és

2. akit (ame lyet) leg ké sõbb a tá mo ga tá si ké rel mé vel
egy ide jû leg az el já rá si tör vény sze rint nyil ván tar tás ba
vesz nek;

c) kis- és kö zép vál lal ko zás: az EK-Szer zõ dés 87. és
88. cik ke al kal ma zá sá ban a tá mo ga tá sok bi zo nyos faj tá i -
nak a kö zös pi ac cal össze egyez tet he tõ nek nyil vá ní tá sá ról
(ál ta lá nos cso port men tes sé gi ren de let)  szóló, 2008. au -
gusz tus 6-i 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let I. mel lék le te
sze rin ti kis- és kö zép vál lal ko zás;

d) gaz dál ko dó szer ve zet: a kis- és kö zép vál lal ko zás nak 
mi nõ sü lõ jogi sze mély, vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ szer ve zet;

e) egyé ni vál lal ko zó: az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló
1990. évi V. tör vény sze rin ti egyé ni vál lal ko zó, egyé ni
cég, amennyi ben e tör vény sze rint kis- és kö zép vál lal ko -
zás nak mi nõ sül;

f) me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ: a sze mé lyi jö ve de lem -
adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény 3.  § 18–19. pont ja
sze rin ti ma gán sze mély;

g) ter mõ föld: kö zös sé gi jogi ak tus ban fog lal tak alap ján 
föld hasz ná la tá hoz kö tött tá mo ga tás igény be vé te lé re jo go -
sí tó, jog sza bály ban meg ha tá ro zott te rü let;

h) egy sé ges ké re lem: a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be
tar to zó köz vet len tá mo ga tá si rend szer ré szét ké pe zõ kö -
zös sé gi jogi ak tus ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti köz vet len
ki fi ze tés irán ti ké re lem;

i) hasz ná lat ban lévõ ter mõ föld: az egy sé ges ké re lem -
ben meg je lölt jo go sult te rü let, nö vel ve a me zõ gaz da sá gi
ter me lõ ál tal mû velt szõ lõ te rü let tel, és csök kent ve a me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ ál tal hasz nált gyep-, il let ve le ge lõ te rü -
let tel;

j) tárgy évi ho zam ér ték: a hasz ná lat ban lévõ ter mõ föld -
rõl a tárgy év ben be ta ka rí tott ter mé kek kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott áron szá mí tott ér té ke;

k) re fe ren cia ho zam ér ték: a tárgy évet meg elõ zõ – ele -
mi csa pás tól men tes – há rom év át lag ter mé se és a tárgy év -
ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ hasz ná la tá ban lévõ ter mõ -

föld te rü le té nek ala pul vé te lé vel kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott áron szá mí tott ho zam ér ték;

l) ho zam ér ték-csök ke nés: a re fe ren cia ho zam ér ték és a
tárgy évi ho zam ér ték kü lönb sé ge;

m) ele mi csa pás: a tárgy év ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ
hasz ná la tá ban lévõ ter mõ föld te rü le té re szá mít va több mint
30%-os ho zam ér ték-csök ke nést oko zó ele mi kár.

A kárenyhítõ hozzájárulás megfizetése

4. § (1) E tör vény alap ján kár eny hí tõ hoz zá já ru lás fi ze -
té sé re kö te les:

a) a gaz dál ko dó szer ve zet nek vagy egyé ni vál lal ko zó -
nak mi nõ sü lõ me zõ gaz da sá gi ter me lõ, va la mint

b) az a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ nek mi nõ sü lõ me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ, aki a tör vény ben fog lal tak sze rint kár -
eny hí té si hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te le zett sé get vál lal [az
a)–b) pont ban fog lal tak a továb biak ban együtt: kár eny hí -
té si hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te le zett me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ].

(2) A kár eny hí té si hoz zá já ru lás meg fi ze té se csak a jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té se ese tén jo -
go sít kár eny hí tõ jut ta tás igény be vé te lé re.

(3) A meg fi ze tett kár eny hí té si hoz zá já ru lás nem kö ve -
tel he tõ vissza.

5. § (1) A me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ nek mi nõ sü lõ me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ köz ok irat ba, vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû
ma gán ok irat ba fog lalt nyi lat ko zat tal (a továb biak ban: nyi -
lat ko zat) ha tá ro zat lan idõ re kö te le zett sé get vál lal hat kár -
eny hí té si hoz zá já ru lás fi ze té sé re. A nyi lat ko zat leg ké sõbb
az egy sé ges ké re lem jog sza bály ban meg ha tá ro zott be nyúj -
tá si ha tár ide jé ig te he tõ meg. A nyi lat ko zat el fo ga dá sá ról
az ag rár kár-eny hí té si szerv dönt. Az ag rár kár-eny hí té si
szerv a nyi lat ko zat el fo ga dá sát ki zá ró lag az e tör vény ben
fog lalt fel té te lek tel je sí té sé nek hi á nyá ban ta gad hat ja meg.
A nyi lat ko zat meg té te lé nek rész le tes sza bá lya it kü lön jog -
sza bály ál la pít ja meg.

(2) Meg szû nik a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ nek mi nõ sü -
lõ me zõ gaz da sá gi ter me lõ e jog vi szony alap ján tör té nõ
kár eny hí té si hoz zá já ru lás fi ze té si kö te le zett sé ge, ha a me -
zõ gaz da sá gi õs ter me lõ nek mi nõ sü lõ me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ:

a) az egy sé ges ké re lem be nyúj tá sá ra jog sza bály ban
elõ írt ha tár idõt meg elõ zõ en meg hal,

b) köz ok irat ba, vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok -
irat ba fog lalt nyi lat ko zat tal vissza von ja az (1) be kez dés -
ben fog lal tak sze rint tett nyi lat ko za tát,

c) egyé ni vál lal ko zó nak mi nõ sü lõ me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ ként nyújt be egy sé ges ké rel met.

(3) Ha a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ nek mi nõ sü lõ me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ egy ben egyé ni vál lal ko zó nak mi nõ sü lõ
me zõ gaz da sá gi ter me lõ is, a kár eny hí té si hoz zá já ru lás fi -
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ze té si kö te le zett sé gét az egyé ni vál lal ko zó ra vo nat ko zó
sza bá lyok sze rint kell tel je sí te nie.

(4) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti nyi lat ko zat a tárgy -
év ben csak az egy sé ges ké re lem be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár -
idõ le jár tá ig te he tõ meg.

(5) A me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ nek mi nõ sü lõ me zõ gaz -
da sá gi ter me lõ egy sé ges ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ ha lá -
la ese tén a kár eny hí té si hoz zá já ru lás meg fi ze té sé re az az
örö kös kö te le zett, aki nek ré szé re az örök ha gyó ál tal be -
nyúj tott egy sé ges ké re lem alap ján járó tá mo ga tást ki fi ze -
tik.

(6) Az egyé ni vál lal ko zó nak mi nõ sü lõ me zõ gaz da sá gi
ter me lõ ha lá la ese tén a kár eny hí té si hoz zá já ru lás meg fi ze -
té sé re az (5) be kez dés ben fog lal ta kat kell meg fele lõen al -
kal maz ni.

6. § (1) A kár eny hí té si hoz zá já ru lás mér té ke a kár eny hí -
té si hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te le zett me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ hasz ná la tá ban levõ:

a) szõ lõ és gyü mölcs ül tet vény te rü let után éven ként és
hek tá ron ként 2000 fo rint,

b) egyéb ter mõ föld te rü let után éven ként és hek tá ron -
ként 800 fo rint.

(2) A kár eny hí té si hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te le zett
me zõ gaz da sá gi ter me lõ a kár eny hí té si hoz zá já ru lás (1) be -
kez dés sze rint ki szá mí tott össze gét a tárgy év jú ni us 30-áig
ban ki át uta lás sal, a be fi ze tõ azo no sí tá sá ra al kal mas mó -
don, a re giszt rá ci ós szám és az adó szám vagy az adó azo -
no sí tó jel meg adá sá val kö te les be fi zet ni az ag rár kár-eny -
hí té si szerv kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szám lá já -
ra. Ha tár idõ ben tör té nõ be fi ze tés nek ki zá ró lag az ag rár -
kár-eny hí té si szerv szám lá ján tárgy év jú ni us 30-áig jó vá írt 
összeg te kint he tõ.

(3) A meg nem fi ze tett kár eny hí té si hoz zá já ru lás adók
mód já ra be haj tan dó köz tar to zás nak mi nõ sül. A kár eny hí -
té si hoz zá já ru lás meg fi ze té sé nek el mu lasz tá sa ese tén az
el já rá si tv. 58–62.  §-ában fog lal ta kat kell al kal maz ni.

A kárenyhítõ juttatás pénzügyi forrásai

7. § A kár eny hí té si hoz zá já ru lás a kár eny hí tõ jut ta tás
for rá sá ul szol gá ló, az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) ál tal ve ze tett mi nisz té ri um
költ ség ve té si fe je zet fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tá nak
(a továb biak ban: elõ irány zat) be vé te lét ké pe zi.

8. § (1) Az ál lam éven ként a köz pon ti költ ség ve té si for -
rás ból az összes kár eny hí té si hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te -
le zett me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál tal be fi ze tett kár eny hí té si
hoz zá já ru lás sal leg alább azo nos össze gû tá mo ga tás sal já -
rul hoz zá a kár eny hí tés pénz ügyi for rá sa i hoz.

(2) A Kor mány nyil vá nos ha tá ro zat ban dönt het az
összes kár eny hí té si hoz zá já ru lást meg ha la dó össze gû

több let költ ség ve té si hoz zá já ru lás biz to sí tá sá ról, to váb bá
szem pon to kat ha tá roz hat meg a több let költ ség ve té si hoz -
zá já ru lás igény be vé te lé nek szak mai fel té tel rend sze ré re. A
kár eny hí té si igé nyek el bí rá lá sa so rán a több let költ ség ve -
té si tá mo ga tás azon kár eny hí tõ hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö -
te le zett me zõ gaz da sá gi ter me lõk kö zött oszt ha tó fel, akik
tel je sí tik a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott felté -
teleket.

(3) Az elõ irány zat köz pon ti költ ség ve tés bõl tör té nõ tá -
mo ga tá sa nem le het ke ve sebb, mint a tárgy évet meg elõ zõ
évi összes kár eny hí té si hoz zá já ru lás össze ge.

(4) A kár eny hí té si hoz zá já ru lás és az (1) és (2) be kez dés 
sze rin ti költ ség ve té si tá mo ga tás ki zá ró lag a tör vény sze -
rin ti cé lok ra hasz nál ha tó fel.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti tá mo ga tá si for rás ma rad vá -
nya nem von ha tó el, nem cso por to sít ha tó át, nem csök -
kent he tõ és nem zá rol ha tó, arra a min den ko ri költ ség ve té si 
tör vény ál tal elõ írt tar ta lék- és ma rad vány kép zé si kö te le -
zett ség nem vo nat ko zik. Az összeg tárgy év ben kár eny hí tõ
jut ta tás ra fel nem hasz nált ré szét a kö vet ke zõ évre kö te le -
zõ en át kell vin ni.

A kárenyhítõ juttatásra  való jogosultság feltételei

9. § (1) A kár eny hí tõ jut ta tás ra a kár eny hí té si hoz zá já ru -
lás fi ze té sé re kö te le zett me zõ gaz da sá gi ter me lõ ab ban az
eset ben jo go sult, amennyi ben

a) a ré szé re meg ál la pí tott kár eny hí té si hoz zá já ru lást
ha tár idõ re ma ra dék ta la nul be fi zet te, és

b) a hasz ná la tá ban levõ ter mõ föl dön be kö vet ke zett bel -
víz- és fagy kárt a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint az ag rár kár-meg ál la pí tó szerv hez a kár ese mény be -
kö vet ke zé sé tõl szá mí tott tíz na pon be lül be je len tet te, és

c) a hasz ná la tá ban lévõ ter mõ föl dön ele mi csa pás kö -
vet ke zett be és kár eny hí tõ jut ta tás ra vo nat ko zó igé nye az
ag rár kár-meg ál la pí tó szerv hez a tárgy év ok tó ber 20-áig
be ér ke zett, és

d) az ag rár kár-meg ál la pí tó szerv ál tal fe lül vizs gált kár -
eny hí tõ jut ta tás ra vo nat ko zó igé nye az ag rár kár-meg ál la -
pí tó szerv tõl leg ké sõbb a tárgy év no vem ber 10-éig be ér ke -
zett az ag rár kár-eny hí té si szerv hez, il let ve

e) aszály ese tén a mi nisz ter az aszály hely zet fenn ál lá -
sá ról köz le ményt ad ki.

(2) A kár eny hí tõ jut ta tást a kár eny hí té si hoz zá já ru lás fi -
ze té sé re kö te le zett me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré szé re a hasz -
ná la tá ban levõ ter mõ föld alap ján ak kor le het meg ál la pí ta -
ni, ha az a kár be kö vet ke zé se kor és a kár eny hí tõ jut ta tás ra
vo nat ko zó igény be nyúj tá sa kor is a hasz ná la tá ban volt.

(3) Az egyé ni vál lal ko zó nak vagy me zõ gaz da sá gi õs ter -
me lõ nek mi nõ sü lõ me zõ gaz da sá gi ter me lõ ha lá la ese tén a
kár eny hí tõ jut ta tást a me zõ gaz da sá gi ter me lõ örö kö sé nek
kell ki fi zet ni.
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(4) A kár eny hí té si hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te le zett
me zõ gaz da sá gi ter me lõ leg ké sõbb a kár eny hí tõ jut ta tás ra
vo nat ko zó igé nyé nek be nyúj tá sá val egy ide jû leg kö te les
be je len te ni az ag rár kár-eny hí té si szerv nek a kár eny hí té si
igé nyé vel érin tett ele mi kár ra biz to sí tó val tör tént szer zõ -
dés kö té sét, va la mint e szer zõ dés alap ján az igénnyel érin -
tett ele mi kár ral össze füg gés ben a biz to sí tó ál tal a ré szé re
meg ál la pí tott össze get. Ha ez az összeg csak az igény be je -
len tést köve tõen vá lik is mert té, ak kor a me zõ gaz da sá gi
ter me lõ e kö rül ményt a tu do más szer zés tõl szá mí tott nyolc
na pon be lül kö te les be je len te ni. A szer zõ dés kö tés re vo nat -
ko zó be je len té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén a kár -
eny hí té si hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te le zett me zõ gaz da sá -
gi ter me lõ nem jo go sult kár eny hí tõ jut ta tás ra, a már ki fi ze -
tett kár eny hí tõ jut ta tást a jo go su lat la nul igény be vett tá mo -
ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kö te les vissza fi zet ni.

10. § A tárgy évi kár eny hí tõ jut ta tá sok mér té ké nek meg -
ha tá ro zá sá nál a tárgy évet meg elõ zõ év ok tó ber 1-jé tõl a
tárgy év szep tem ber 30-áig be kö vet ke zett ele mi ká ro kat
kell figye lembe ven ni. Az ezt kö ve tõ idõ szak ban be kö vet -
ke zett ele mi kár a kö vet ke zõ évi kár eny hí té si igény meg ál -
la pí tá sá nál ér vé nye sít he tõ.

11. § (1) A kár eny hí té si hoz zá já ru lás fi ze té sé re kö te le -
zett me zõ gaz da sá gi ter me lõ ele mi csa pás ese tén leg fel jebb 
a ho zam ér ték-csök ke nés alap ján ki szá mí tott kár eny hí tõ
jut ta tá si igé nyé nek az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a
me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis- és
kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör -
té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i 1857/2006/EK bi zott sá gi
ren de let 11. cikk (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 80%-os, 
ked ve zõt len adott sá gú te rü le te ken 90%-os mér té ke sze rin -
ti kár eny hí tõ jut ta tás ra jo go sult. Amennyi ben a ren del ke -
zés re álló összes kár eny hí té si hoz zá já ru lás és költ ség ve té -
si tá mo ga tás együt tes össze ge nem fe de zi a tárgy év ben
ma xi má li san ad ha tó összes kár eny hí tõ jut ta tás össze gét,
úgy a kár eny hí tõ jut ta tás mér té két az adott év ben va la -
mennyi kár eny hí tõ jut ta tást igény lõ ter me lõ nél ará nyo san
csök ken te ni kell.

(2) Az ag rár kár-eny hí té si szerv kár eny hí té si kö te le zett -
sé ge leg fel jebb az (1) be kez dés sze rin ti jut ta tás nak a biz to -
sí tó ál tal – a 9.  § (4) be kez dé se sze rin ti biz to sí tá si szer zõ -
dés alap ján – nem fe de zett ré szé re ter jed ki.

12. § (1) Ele mi csa pás ese tén a ter me lõ ket meg il le tõ
kár eny hí tõ jut ta tás össze gé re az ag rár kár-eny hí té si szerv
éven ként egy szer, jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár idõn
be lül, a kár eny hí tõ jut ta tás ra vo nat ko zó ki fi ze té si terv ben
(a továb biak ban: ki fi ze té si terv) tesz ja vas la tot a mi nisz -
ter nek.

(2) A ki fi ze té si ter vet a mi nisz ter – az ál ta la tör té nõ jó -
vá ha gyást köve tõen – to váb bít ja az Eu ró pai Bi zott ság ré -
szé re.

(3) Az Eu ró pai Bi zott ság dön té sé nek kéz hez vé te lét
köve tõen a mi nisz ter en ge dé lye alap ján az ag rár kár-eny hí -
té si szerv in téz ke dik a kár eny hí tõ jut ta tás ki fi ze té sé rõl.

13. § (1) A mi nisz ter dön té se alap ján a 11.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti kár eny hí tõ jut ta tás össze gé bõl, an nak leg fel -
jebb 90%-áig a tárgy év ben elõ leg fi zet he tõ ki.

(2) Amennyi ben a kár eny hí tõ jut ta tás elõ leg össze ge a
vég le ge sen meg ál la pí tott kár eny hí tõ jut ta tást meg ha lad ja,
a kü lön bö ze tet az ag rár kár-eny hí té si szerv ha tá ro za tá ban
fog lal tak sze rint har minc na pon be lül vissza kell fi zet ni. A
ha tár idõ ben vissza nem fi ze tett elõ leg adók mód já ra be haj -
tan dó köz tar to zás nak mi nõ sül.

14. § (1) Az ag rár kár-eny hí té si szerv a tör vény ben fog -
lalt fel ada tai el lá tá sá hoz:

a) kár eny hí té si adat bá zist hoz lét re,

b) össze sí ti és fel dol goz za az ag rár kár-meg ál la pí tó
szerv ál tal fe lül vizs gált kár eny hí tõ jut ta tás irán ti igény be -
je len té se ket.

(2) Az ag rár kár-eny hí té si szerv a kár eny hí té si hoz zá já -
ru lás meg fi ze té sé vel össze füg gõ ada to kat a fi ze té si kö te le -
zett ség meg szû né sét kö ve tõ öt évig, ille tõ leg ezt köve tõen
az ez zel össze füg gõ el já rá sok be fe je zõ dé sé ig ke zel he ti.

(3) Az ag rár kár-meg ál la pí tó szerv e tör vény ben fog lalt
fel ada tai tel je sí té sé hez:

a) fo gad ja és el len õr zi a 9.  § (1) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti be je len té se ket,

b) fo gad ja, fe lül vizs gál ja és zá ra dé kol ja a 9.  § (1) be -
kez dés c) pont ja sze rin ti kár eny hí tõ jut ta tás irán ti igé -
nyeket.

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ negy ven ötö -
dik na pon lép ha tály ba és ez zel egy ide jû leg a nem ze ti ag -
rár kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló 2006. évi LXXXVIII.
tör vény és az azt mó do sí tó 2007. évi XL. tör vény ha tá lyát
vesz ti az zal, hogy a nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl 
 szóló 2006. évi LXXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
2006. évi LXXXVIII. tör vény) ren del ke zé se it a fo lya mat -
ban lévõ el já rá sok ban al kal maz ni kell.

(2) A 2006. évi LXXXVIII. tör vény alap ján kö tött szer -
zõ dé sek e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap já val a tör vény
ere jé nél fog va meg szûn nek.

(3) E tör vény ál tal elõ írt kár eny hí tõ hoz zá já ru lás meg fi -
ze té sét tel je sí tett nek kell te kin te ni, ha azt a me zõ gaz da sá gi 
ter me lõ e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt, a 2009-es év ben a
2006. évi LXXXVIII. tör vény alap ján már tel je sí tet te.
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(4) A 2006. évi LXXXVIII. tör vény alap ján 2009-ben
meg fi ze tett kár eny hí tõ hoz zá já ru lás és az e tör vény 6.  §
(1) be kez dé se ál tal elõ írt kár eny hí tõ hoz zá já ru lás össze ge
köz ti kü lön bö ze tet az ag rár kár-meg ál la pí tó szerv kö te les
2009. jú ni us 30-ig a be fi ze tõ ré szé re vissza té rí te ni.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en tíz na pon be -
lül be kö vet ke zett ele mi kár ese tén a kárt e tör vény ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ tíz na pon be lül kell be je len te ni.

(6) Ha a me zõ gaz da sá gi ter me lõ e tör vény ha tály ba lé pé -
sét meg elõ zõ en be je len tet te az (5) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott idõ szak ban be kö vet ke zett ele mi kárt, a be je len tést
úgy kell te kin te ni, hogy azt e tör vény ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ tíz na pon be lül tett ék meg.

(7) Ha a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ nek mi nõ sü lõ me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ a 2006. évi LXXXVIII. tör vény alap ján
szer zõ dést kö tött, – fi gye lem mel a 9.  §-ban fog lal tak ra –
ak kor is jo go sult kár eny hí tõ jut ta tás ra, ha nem tett az 5.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt nyi lat ko za tot. Ha a me zõ gaz da -
sá gi õs ter me lõ nek mi nõ sü lõ me zõ gaz da sá gi ter me lõ nem
kí ván kár eny hí tõ jut ta tás ra jo go sult sá got sze rez ni, er rõl a
tárgy év ben tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ban kell nyi -
lat koz nia az egy sé ges ké re lem be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõ
le jár tá ig.

(8) A 2006. évi LXXXVIII. tör vény alap ján kép zett elõ -
irány zat ma rad vá nya nem von ha tó el, az az e tör vény alap -
ján kép zen dõ elõ irány zat be vé te lét ké pe zi.

(9) A kár eny hí té si jut ta tás for má já ban nyúj tott tá mo ga -
tá sok ra 2010. ja nu ár 1. után az EK-Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val
fog lal ko zó kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi
tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i
1857/2006/EK bi zott sá gi ren de let 11. cikk (8) be kez dé sé -
ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(10) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy
a) az ag rár kár-eny hí té si szer vet,
b) az ag rár kár-meg ál la pí tó szer vet

ren de let ben je löl je ki.

(11) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy:
a) a ho zam ér ték-csök ke nés ki szá mí tá sá nak mód ját, az

ele mi csa pás be je len té sé nek, iga zo lá sá nak, az elõ leg fi ze -
té si és a kár eny hí tõ jut ta tás irán ti igény be nyúj tá sá nak, a
kár eny hí tõ jut ta tás meg ál la pí tá sá nak rész le tes sza bá lya it,
a kár eny hí tõ jut ta tás jog sza bály sér tés ese tén jo go su lat lan -
nak mi nõ sü lõ ré szét és az el len õr zés rend jét,

b) a több let for rás igény be vé te lé hez szük sé ges fel té te -
le ket és a fel té te lek tel je sí té se iga zo lá sá nak mód ját, va la -
mint

c) a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ nek mi nõ sü lõ me zõ gaz -
da sá gi ter me lõ ál tal a kár eny hí té si hoz zá já ru lás fi ze té si
kö te le zett ség vál la lás meg té te lé nek rész le tes sza bá lya it
ren de let ben ha tá roz za meg.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

16. § Ez a tör vény az EK-Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek
a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val fog lal ko zó kis-
és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra
tör té nõ al kal ma zá sá ról és a 70/2001/EK ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i 1857/2006/EK bi zott -
sá gi ren de let 11. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren -
del ke zé se ket ál la pít ja meg, és a kár eny hí tõ jut ta tás fel té te -
lei meg fe lel nek e ren de let 11. cik ke sze rin ti ked ve zõt len
ég haj la ti je len sé gek foly tán járó tá mo ga tás igény be vé te le
va la mennyi fel té te lé nek.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

III. Kor mány ren de le tek

A Kor mány
311/2008. (XII. 20.) Korm.

ren de le te

az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes

sza bá lya i ról szó ló 
43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ra
vo nat ko zó 309/2008. (XII. 20.) Korm. ren de let

ha tály ba nem lé pé sé rõl

1. §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
szó ló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ra vo -
nat ko zó 309/2008. (XII. 20.) Korm. ren de let nem lép ha -
tály ba.

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

165/2008. (XII. 20.) FVM
rendelete

a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ
melléktermékek kivonására vonatkozó

kötelezettségrõl  szóló 
123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet mó do sí tá sá ról

A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 57.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a föld mû ve lés ügyi és
vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A szõ lõ fel dol go zás és a bor ké szí tés so rán ke let ke zõ
mel lék ter mé kek ki vo ná sá ra vo nat ko zó kö te le zett ség rõl
 szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM ren de let (a továbbiak -
ban: R.) 4.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal egé -
szül ki:

(Bor sep rõ ese té ben el len õr zés mel let ti ki vo nás ként a
kö vet ke zõ el já rá so kat le het al kal maz ni:)

„g) kom poszt ké szí té sé re tör té nõ fel hasz ná lás.”

2.  §

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

„(1) A bor sep rõ de na tu rá lá sát li te ren ként leg alább
2 gramm kony ha só vagy ká li um-klo rid hoz zá adá sá val kell 
el vé gez ni.”

3.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba,
és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

A honvédelmi miniszter
26/2008. (XII. 20.) HM

rendelete

a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses
állományú tagjainak beosztási kategóriába történõ

részletes besorolásáról, illetve a beosztásokban
rendszeresített rendfokozatokról  szóló 

34/2007. (VIII. 17.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  § (2) be kez dés b) pont já ban, va la mint a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény mó do sí tá sá ról
 szóló 2007. évi XCIII. tör vény 44.  § (7) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény egyes ren del -
ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm.
ren de let 32/A.  §-ában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1.  §

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú tag ja i nak be osz tá si ka te gó ri á ba tör té nõ rész le tes be so -
ro lá sá ról, il let ve a be osz tá sok ban rend sze re sí tett rend fo -
ko za tok ról  szóló 34/2007. (VIII. 17.) HM ren de let
(a továb biak ban: R.) 4.  § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem rek to rát
– ha hi va tá sos ka to na – I/VIII., a rek tor-he lyet te se ket, a
kan cel lárt, va la mint a dé kánt I/VI. be so ro lá si ka te gó ri á val
kell rendszeresíteni.”

2.  §

Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:
[A ren de let]
„e) 5. szá mú mel lék le te a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Ál -

la mi Egész ség ügyi Köz pont (Hon véd, Ren dé sze ti és Va -
sút egé sz ség ügyi Köz pont) hi va tá sos tá bor no ki, hi va tá sos
és szer zõ dé ses tisz ti és tiszt he lyet te si, szer zõ dé ses le gény -
sé gi ál lo má nyá nak rész le tes be osz tá si ka te gó ri á ba tör té nõ
be so ro lá sát, va la mint e be osz tá sok ban ál ta lá nos és spe ci á -
lis elõ me ne te li rend ben rend sze re sí tett rend fo ko za to kat”
[tar tal maz za.]

3.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek az „1. Had ren den kí -
vü li szer ve ze tek cso port ja, A. I. BESOROLÁSI
OSZTÁLY (ál ta lá nos elõ me ne te li rend)” címû táb lá za tá -
ban a „Hon vé del mi Mi nisz té ri um” el ne ve zé sû osz lop
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„VI. ez re des” so rá ban a „köz pon ti la kás bi zott ság tit ká ra;”
szö veg rész he lyé be a „központi lakásbizottság titkára
(V);” szöveg lép.

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek az „1. Had ren den kí -
vü li szer ve ze tek cso port ja, A. I. BESOROLÁSI
OSZTÁLY (ál ta lá nos elõ me ne te li rend)” címû táb lá za tá -
ban a „HM szer ve ze tek” el ne ve zé sû osz lop „VII. dan dár -
tá bor nok” sora a „ve ze tõ tá bo ri rab bi (V)” szö veg részt
köve tõen a „HM Ka to na-egész ség ügyi Ki vá ló sá gi Köz -
pont (HM KEKK): igaz ga tó (V)” szö veg gel egé szül ki.

(3) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek az „1. Had ren den kí -
vü li szer ve ze tek cso port ja, A. I. BESOROLÁSI
OSZTÁLY (ál ta lá nos elõ me ne te li rend)” címû táb lá za tá -
ban a „HM szer ve ze tek” el ne ve zé sû osz lop „VI. ez re des”
sora a „püs pö ki hi va tal ve ze tõ (V)” szö veg részt köve tõen a
„ki emelt ve ze tõ tá bo ri lel kész (Szé kes fe hér vár) (V)” szö -
veg gel egé szül ki.

(4) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek az „1. Had ren den kí -
vü li szer ve ze tek cso port ja, A. I. BESOROLÁSI
OSZTÁLY (ál ta lá nos elõ me ne te li rend)” címû táb lá za tá -
ban a „HM szer ve ze tek” el ne ve zé sû osz lop „V. al ez re des
so rá ban a „kép vi se let ve ze tõ-he lyet tes;” szö veg rész he lyé -
be a „kép vi se let ve ze tõ-he lyet tes (V);” szö veg lép.

(5) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek a „2. A Ma gyar Hon -
véd ség had rend jé be tar to zó szer ve ze tek cso port ja,
A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (ál ta lá nos elõ me ne te li
rend)” címû táb lá za tá ban a „Dan dá rok, re pü lõ és he li kop -
ter bá zi sok” el ne ve zé sû osz lop „IV. õr nagy” so rá ban a
„he lyõr ség ko men dáns;” szö veg rész he lyé be a „helyõrség -
komendáns (V);” szö veg lép.

(6) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek a „2. A Ma gyar Hon -
véd ség had rend jé be tar to zó szer ve ze tek cso port ja,
A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (ál ta lá nos elõ me ne te li
rend)” címû táb lá za tá ban az „Ezredek” elnevezésû oszlop

a) ,,V. al ez re des” so rá ban az „MH 54. Lég tér el len õr zõ
Ez red: Légi Irá nyí tó Köz pont (LIK) pa rancs nok, In for ma -
ti kai Köz pont pa rancs nok, Egész ség ügyi Köz pont pa -
rancs nok” szö veg rész he lyé be az „MH 54. Lég tér el len õr -
zõ Ez red: Légi Irá nyí tó Köz pont (LIK) pa rancs nok (V), In -
for ma ti kai Köz pont pa rancs nok (V), Egész ség ügyi Köz -
pont pa rancs nok (V);” szö veg,

b) ,,IV. õr nagy” so rá ban a „fõ nök;” szö veg rész he lyé be 
a „fõ nök (V);” szö veg 

lép.

(7) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek a „2. A Ma gyar Hon -
véd ség had rend jé be tar to zó szer ve ze tek cso port ja,
A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (ál ta lá nos elõ me ne te li
rend)” címû táb lá za tá ban az „Ezredek” elnevezésû oszlop

a) ,,V. al ez re des” sora, az „MH 54. Lég tér el len õr zõ Ez -
red: Légi Irá nyí tó Köz pont (LIK) pa rancs nok, In for ma ti -
kai Köz pont pa rancs nok, Egész ség ügyi Köz pont pa rancs -
nok” szö veg részt köve tõen az „MH 12. Lég vé del mi Ra ké -
ta ez red: Had mû ve le ti Köz pont pa rancs nok (V); hely õr -

ség tá mo ga tó pa rancs nok sá gok: pa rancs nok (V);” szö veg -
gel,

b) ,,IV. õr nagy” sora a „Hely õr sé gi Ko men dáns Hi va -
ta lok: hely õr ség ko men dáns (V)” szö veg részt köve tõen a
„hely õr ség tá mo ga tó pa rancs nok sá gok: pa rancs nok he lyet -
tes (V)” szö veg gel

egé szül ki.

(8) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek a „2. A Ma gyar Hon -
véd ség had rend jé be tar to zó szer ve ze tek cso port ja,
A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (ál ta lá nos elõ me ne te li
rend)” címû táb lá za tá ban az „Ön ál ló zász ló al jak” el ne ve -
zé sû osz lop „IV. õr nagy” so rá ban a „Hely õr ség Ko men -
dáns Hi va ta lok: he lyõr ség ko men dáns;” szö veg rész he lyé -
be a „Hely õr ség Ko men dáns Hi va ta lok: he lyõr ség ko men -
dáns (V);” szö veg lép.

(9) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek a „2. A Ma gyar Hon -
véd ség had rend jé be tar to zó szer ve ze tek cso port ja,
A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (ál ta lá nos elõ me ne te li
rend)” címû táb lá za tá ban a „Ki kép zõ, lo gisz ti kai és egyéb
szer ve ze tek” el ne ve zé sû osz lop

a) ,,VI. ez re des” sora az „MH Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet -
tes Szak kép zõ Is ko la (MH KPTSZI): igaz ga tó (V)” szö -
veg részt köve tõen az „MH Gör gey Ar túr Ve gyi vé del mi
In for má ci ós Köz pont (MH GAVIK): pa rancs nok (V)”
szö veg gel,

b) ,,V. al ez re des” sora az „MH KPTSZI: igazgató-
 helyettes (V), osz tály ve ze tõ (ig.h.) (V), cso port ve ze tõ
(V)” szö veg részt köve tõen az „MH GAVIK: pa rancs nok -
he lyet tes (V), törzs fõ nök (V), osz tály ve ze tõ (V); MH Ve -
szé lyes anyag El lá tó Köz pont (MH VEK): la bo ra tó ri um ve -
ze tõ (V); MH GEOSZ: osz tály ve ze tõ (szfh.) (V), fõ mér -
nök (szfh.) (V)” szö veg gel,

c) ,,IV. õr nagy” sora az „MH KPTSZI: fõ nök (V)” szö -
veg részt köve tõen az „MH GAVIK: vál tás pa rancs nok (V), 
la bo ra tó ri um ve ze tõ (V), cso port pa rancs nok (V); MH
LÉJÜ: törzs fõ nök-he lyet tes” szö veg gel

egé szül ki.

(10) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek a „2. A Ma gyar Hon -
véd ség had rend jé be tar to zó szer ve ze tek cso port ja,
A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (ál ta lá nos elõ me ne te li
rend)” címû táb lá za tá ban a „Ki kép zõ, lo gisz ti kai és egyéb
szer ve ze tek” el ne ve zé sû osz lop

a) ,,V. al ez re des” sora az „MH LÉJÜ:” szö veg rész alat -
ti fel so ro lás ban a „törzs fõ nök (V);” szö veg részt köve tõen
a „fõ mér nök (pkh.) (V);” szö veg gel,

b) ,,IV. õr nagy” sora az „El lá tó Köz pon tok:” szö veg -
rész alat ti fel so ro lás ban a „bá zis pa rancs nok (V);” szö veg -
részt köve tõen a „fõ nök (V);” szö veg gel

egé szül ki.

(11) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek a „2. A Ma gyar Hon -
véd ség had rend jé be tar to zó szer ve ze tek cso port ja,
B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (ál ta lá nos elõ me ne te li
rend)” címû táb lá za tá ban a „Dan dá rok, re pü lõ és he li kop -
ter bá zi sok” el ne ve zé sû osz lop „VIII. zász lós” sora a
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„zász ló alj ügy vi te li rész leg ve ze tõ;” szö veg részt köve tõen
a „sta tisz ti kus;” szö veg gel egé szül ki.

(12) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek a „2. A Ma gyar Hon -
véd ség had rend jé be tar to zó szer ve ze tek cso port ja,
B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (ál ta lá nos elõ me ne te li
rend)” címû táb lá za tá ban az „Er ze dek” el ne ve zé sû oszlop
„VII. fõ törzs õr mes ter” sora a „bá zis üze mel te tõ al osz tá -
lyok: be osz tott tiszt he lyet tes;” szö veg részt köve tõen az
„MH TD: bal ese ti hely szí ne lõ;” szö veg gel egé szül ki.

(13) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek a „2. A Ma gyar Hon -
véd ség had rend jé be tar to zó szer ve ze tek cso port ja,
B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (ál ta lá nos elõ me ne te li
rend)” címû táb lá za tá ban az „Ön ál ló zász ló al jak” el ne ve -
zé sû osz lop „VII. fõ törzs õr mes ter” sora a „zász ló alj rak -
tár ve ze tõ;” szö veg részt köve tõen a „FRISZ ügye le tes;”
szö veg gel egé szül ki.

(14) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek a „2. A Ma gyar Hon -
véd ség had rend jé be tar to zó szer ve ze tek cso port ja”
„B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (ál ta lá nos elõ me ne te li
rend)” címû táb lá za tá ban a „Ki kép zõ, lo gisz ti kai és egyéb
szer ve ze tek” el ne ve zé sû osz lop

a) ,,IX. törzs zász lós” sora az „ügy vi te li rész leg ve ze tõ;” 
szö veg részt köve tõen a „be osz tott tiszt he lyet tes;” szö veg -
gel,

b) ,,VIII. zász lós” sora a „zász ló alj törzs be osz tott tiszt -
he lyet tes;” szö veg részt köve tõen a „dönt nök;” szö veg gel
egé szül ki.

4.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek az „A. I.
BESOROLÁSI OSZTÁLY” címû táb lá za tá ban a „HM
szer ve ze tek” el ne ve zé sû osz lop „al ez re des” so rá ban a
„püs pö ki tit kár (V);” szö veg rész he lyé be a „püs pö ki tit -
kár;” szö veg lép.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek az „A. I.
BESOROLÁSI OSZTÁLY” címû táb lá za tá ban a
„ZMNE” el ne ve zé sû osz lop „al ez re des” sora a „tu do má -
nyos fõ mun ka társ” szö veg részt köve tõen az „ad junk tus,
ta nár se géd” szö veg gel egé szül ki.

(3) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek az „A. I.
BESOROLÁSI OSZTÁLY” címû táb lá za tá ban a „ka to nai
szer ve ze tek” el ne ve zé sû osz lop „szá za dos” so rá ban

a) a „jogi és igaz ga tá si rész leg: rész leg ve ze tõ-he lyet -
tes;” szö veg rész he lyé be a „jogi és igaz ga tá si rész leg: rész -
leg ve ze tõ-he lyet tes (V);” szö veg,

b) a „spe ci á lis ej tõ er nyõs ki kép zõ cso port: cso port pa -
rancs nok” szö veg rész he lyé be a „spe ci á lis ej tõ er nyõs ki -
kép zõ cso port: cso port pa rancs nok (V);” szö veg
lép.

(4) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek az „A. I.
BESOROLÁSI OSZTÁLY” címû táb lá za tá ban a „ka to nai
szer ve ze tek” el ne ve zé sû osz lop a „fõ had nagy” sora  az

„MH TD: rend szer biz ton sá gi tiszt” szö veg részt köve tõen
a „lég vé del mi irá nyí tó cso port: be osz tott tiszt” szö veg gel
egé szül ki.

(5) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek a „B. II.
BESOROLÁSI OSZTÁLY” címû táb lá za tá ban a „HM
szer ve ze tek” el ne ve zé sû osz lop „törzs zász lós” sora a „ve -
ze tõ ügy ke ze lõ” szö veg részt köve tõen a „pénz ügyi zász -
lós” szö veg gel egé szül ki.

(6) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek a „B. II.
BESOROLÁSI OSZTÁLY” címû táb lá za tá ban a „ka to nai
szer ve ze tek” el ne ve zé sû osz lop

a) ,,zász lós” sora az „MH KKB: nyom da pa rancs nok,
lo gisz ti kai be osz tott” szö veg részt köve tõen az „ABV
 riasztó-értesítõ re gi o ná lis cso port: be osz tott tiszt he lyet tes, 
ki kép zõ bá zis-pa rancs nok;” szö veg gel,

b) ,,fõ törzs õr mes ter” sora a „ze nész” szö veg részt köve -
tõen a „men tõ gép ko csi ve ze tõ;” szö veg gel, az „MH HEK:
ápo ló, szak asszisz tens, bonc mes ter, gáz mes ter” szö veg -
részt köve tõen a „lég vé del mi irá nyí tó cso port: irá nyí tó
asszisz tens; MH HEK: fer tõt le ní tõ; MH 93. Ve gyi vé del mi
Zász ló alj: ve gyi vé del mi ra jok: raj pa rancs nok;” szö veg gel

egé szül ki.

5.  §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek az „A. I.
BESOROLÁSI OSZTÁLY” címû táb lá za tá ban az „MK
Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal” el ne ve zé sû osz lop „VII. ez re -
des” so rá ban a „fõ osz tály ve ze tõ (NBI kép vi se lõ) (V)” szö -
veg rész he lyé be a „fõ osz tály ve ze tõ (KFH kép vi se lõ) (V)”
szö veg lép.

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek az „A. I.
BESOROLÁSI OSZTÁLY” címû táb lá za tá ban a „MK
Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal” el ne ve zé sû osz lop „V. õr nagy”
sora a „köz pont pa rancs nok-he lyet tes (V)” szö veg részt
köve tõen a „be osz tott fõ tiszt” szö veg gel egé szül ki.

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek a „B. II.
BESOROLÁSI OSZTÁLY” címû táb lá za tá ban az „MK
Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal” el ne ve zé sû osz lop

a) ,,IX. törzs zász lós” sora a „for rás gép ke ze lõ” szö veg -
részt köve tõen a „be osz tott törzs zász lós” szö veg gel,

b) ,,VIII. zász lós” sora a „for rás gép ke ze lõ” szö veg részt 
köve tõen a „be osz tott zász lós” szö veg gel,

c) ,,VII. fõ törzs õr mes ter” sora a „for rás gép ke ze lõ” szö -
veg részt köve tõen a „be osz tott tiszt he lyet tes” szö veg gel

egé szül ki.

6.  §

Az R. a mel lék let sze rin ti 5. szá mú mel lék let tel egé -
szül ki.
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7.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai be osz tás sal járó
mun ka kö rök meg ál la pí tá sá ról  szóló 6/2008. (III. 11.) HM
ren de let mel lék le té ben a „Zrí nyi Mik lós Nem zet vé del mi
Egye tem” címû táb lá zat a „rek tor-he lyet tes” el ne ve zé sû új 
elsõ sor ral, a „kan cel lár” el ne ve zé sû új má so dik sor ral, va -
la mint a „dé kán” el ne ve zé sû új har ma dik sor ral egé szül ki.

(3) Ha tá lyát vesz ti az R.

a) 1. szá mú mel lék le té nek az „1. Had ren den kí vü li
szer ve ze tek cso port ja, A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY
(ál ta lá nos elõ me ne te li rend)” címû táb lá za tá ban a „Zrí nyi
Mik lós Nem zet vé del mi Egye tem” el ne ve zé sû osz lop

aa) ,,VI. ez re des” so rá ban a „gaz da sá gi fõ igaz ga tó
(V);” szö veg rész, a „sze mély és mun ka ügyi igaz ga tó (V);” 
szö veg rész, a „fõ tit kár;” szö veg rész,

ab) ,,V. al ez re des” so rá ban a „gaz da sá gi fõ igaz ga -
tó-he lyet tes (V);” szö veg rész,

b) 1. szá mú mel lék le té nek az „1. Had ren den kí vü li
szer ve ze tek cso port ja, A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY
(ál ta lá nos elõ me ne te li rend)” címû táb lá za tá ban az „Ál la -
mi Egész ség ügyi Köz pont” el ne ve zé sû osz lop,

c) 1. szá mú mel lék le té nek az „1. Had ren den kí vü li
szer ve ze tek cso port ja, B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY
(ál ta lá nos elõ me ne te li rend)” címû táb lá za tá ban az „Ál la -
mi Egész ség ügyi Köz pont” el ne ve zé sû osz lop,

d) 1. szá mú mel lék le té nek a „2. A Ma gyar Hon véd ség
had rend jé be tar to zó szer ve ze tek cso port ja, A. I.
BESOROLÁSI OSZTÁLY (ál ta lá nos elõ me ne te li rend)”
címû táb lá za tá ban az „Ez re dek” el ne ve zé sû osz lop
„III. szá za dos” sor „hely õr ség tá mo ga tó pa rancs nok sá -
gok:” szö veg rész alat ti fel so ro lás ban a „pa rancs nok he lyet -
tes (V)” szö veg rész,

e) 1. szá mú mel lék le té nek a „2. A Ma gyar Hon véd ség
had rend jé be tar to zó szer ve ze tek cso port ja, A. I.
BESOROLÁSI OSZTÁLY (ál ta lá nos elõ me ne te li rend)”
címû táb lá za tá ban az „Ön ál ló zász ló al jak” el ne ve zé sû osz -
lop

ea) ,,VI. ez re des” so rá ban az „MH Gör gey Ar túr Ve -
gyi vé del mi In for má ci ós Köz pont (MH GAVIK): pa rancs -
nok (V);” szö veg rész,

eb) ,,V. al ez re des” so rá ban az „MH GAVIK: pa rancs -
nok-he lyet tes (V), törzs fõ nök (V), osz tály ve ze tõ (V);”
szö veg rész,

ec) ,,IV. õr nagy” so rá ban a „fõ nök (V);” szö veg rész, az 
„MH GAVIK: vál tás pa rancs nok (V), la bo ra tó ri um ve ze tõ
V, cso port pa rancs nok (V);” szö veg rész,

f) 2. szá mú mel lék le té nek az „A. I. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” címû táb lá za tá ban a „ZMNE” el ne ve zé sû
osz lop „õr nagy” so rá ban az „ad junk tus;” szö veg rész,
a „ ta nár se géd;” szö veg rész,

g) 2. szá mú mel lék le té nek az „A. I. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” címû táb lá za tá ban az „Ál la mi Egész ség ügyi
Köz pont” el ne ve zé sû osz lop,

h) 2. szá mú mel lék le té nek a „B. II. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” címû táb lá za tá ban az „Ál la mi Egész ség ügyi
Köz pont” el ne ve zé sû osz lop,

i) 2. szá mú mel lék le té nek a „B. II. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” címû táb lá za tá ban a „ka to nai szer ve ze tek” el -
ne ve zé sû osz lop „fõ törzs õr mes ter” sor „MH LÉJÜ:” alat ti
fel so ro lás ban az „ABV men te sí tõ raj: raj pa rancs nok; ABV 
vé del mi raj: raj pa rancs nok;” szö veg rész,

j) 3. szá mú mel lék le té nek az „A. I. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” címû táb lá zat ban az „MK Ka to nai Fel de rí tõ
Hi va tal” el ne ve zé sû osz lop

ja) ,,VII. ez re des” so rá ban a „fõ igaz ga tói iro da ve ze tõ
(fõov.) (V);” szö veg rész,

jb) ,,V. al ez re des” so rá ban a „biz ton ság vé del mi fõ -
tiszt,” szö veg rész,

jc) ,,V. õr nagy” so rá ban a „biz ton ság vé del mi fõ tiszt,”
szö veg rész,

jd) ,,IV. szá za dos” so rá ban az „at ta sé hi va tal tit kár,”
szö veg rész,

k) 3. szá mú mel lék le té nek az „A. II. BESOROLÁSI
OSZTÁLY” címû táb lá zat ban az „MK Ka to nai Fel de rí tõ
Hi va tal” el ne ve zé sû osz lop

ka) ,,IX. törzs zász lós” so rá ban a „szak ok ta tó,” szö veg -
rész, a „spe ci á lis be osz tást be töl tõ zász lós” szö veg rész,

kb) ,,VIII. zász lós” so rá ban a „spe ci á lis be osz tást be -
töl tõ zász lós,” szö veg rész, a „disz pé cser” szö veg rész,

kc) ,,VII. fõ törzs õr mes ter” so rá ban a „spe ci á lis be osz -
tást be töl tõ tiszt he lyet tes,” szö veg rész.

(4) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet a 26/2008. (XII. 20.) HM rendelethez

„5. számú melléklet a 34/2007. (VIII. 17.) HM rendelethez

A Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi
Központ) hivatásos tábornoki, hivatásos és szerzõdéses tiszti és tiszthelyettesi, szerzõdéses legénységi állomány
részletes beosztási kategóriába történõ besorolása, valamint e beosztásokban általános és speciális elõmeneteli

rendben rendszeresített, illetve elérhetõ rendfokozatok

A. I. BESOROLÁSI OSZTÁLY

Rend fo ko zat Ál ta lá nos elõ me ne tel Spe ci á lis elõ me ne tel

VIII. ve zér õr nagy fõ igaz ga tó (V)
VII. dan dár tá bor nok ka to nai fõ igaz ga tó-he lyet tes (MH re pü lõ

fõ szak or vos) (V)
VI. ez re des re ha bi li tá ci ós fõ igaz ga tó-he lyet tes (V);

stra té gi ai és tu do má nyos fej lesz té si
fõ igaz ga tó-he lyet tes (V);
or vos igaz ga tó (V);
ápo lá si igaz ga tó (V);
gaz da sá gi igaz ga tó (V);
in té ze ti fõ gyógy sze rész (V);
szak ren de lõ in té zet igaz ga tó (V);
MH fõ szak or vos (V);
MH fõ bel gyó gyász (V);
MH fõ se bész (V);
hi va tal ve ze tõ (V);
in té zet ve ze tõ (V);
sze mély ügyi osz tály ve ze tõ (V);
tervezési és szervezési osztályvezetõ (V);
osztályvezetõ fõorvos (V)

V. al ez re des or vos igaz ga tó-he lyet tes (V);
gaz da sá gi igaz ga tó-he lyet tes (V);
ápo lá si igaz ga tó-he lyet tes (V);
in té zet ve ze tõ gyó gyí tó he lyet tes (V);
in té zet ve ze tõ ápo lá si he lyet tes (V);
in té zet ve ze tõ gaz da sá gi he lyet tes (V);
osz tály ve ze tõ (V);
osz tály ve ze tõ fõ or vos (re ha bi li tá ci ós in té ze tek) (V);
gyógy szer tár ve ze tõ (V);
rész leg ve ze tõ fõ or vos (V);
ren de lõ ve ze tõ fõ or vos (V);
fõ or vos;
osz tály ve ze tõ-he lyet tes (V) (I/VI. beosztási
kategóriával rendszeresített vezetõk helyettesei);
kiemelt fõtiszt

IV. õr nagy osz tály ve ze tõ-he lyet tes (V);
al osz tály ve ze tõ (V);
te lep ve ze tõ (V);
gyógy szer tár ve ze tõ-he lyet tes (V);
ve ze tõ di e te ti kus (V);
ve ze tõ gyógy tor nász (V);
ren de lõ in té zet ve ze tõ asszisz tens (V);
fõ tiszt;
adjunktus;
szakpszichológus;

jo gász fõ tiszt (ovh.),
mér nök, re fe rens,
bi o ló gus,
szak gyógy sze rész,
ok le ve les ápoló
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Rend fo ko zat Ál ta lá nos elõ me ne tel Spe ci á lis elõ me ne tel

III. szá za dos Hír adó rész leg: rész leg ve ze tõ (V) or vos (al-, szak-), bel sõ
el len õr, di e te ti kus,
dip lo más ápo ló,
egész ség ügyi tiszt,
gyógy sze rész,
gyógy tor nász, kon duk tor,
la bo ra tó ri um ve ze tõ (V),
lo go pé dus, mik ro bi o ló gus, 
pszi cho ló gus, szo ci á lis
mun kás, szo no grá fus,
tiszt, védõnõ, ergonómus,
ellenõr

II. fõ had nagy
I. had nagy

B. II. BESOROLÁSI OSZTÁLY

Rend fo ko zat Ál ta lá nos elõ me ne tel Spe ci á lis elõ me ne tel

X. fõ törzs zász lós
IX. törzs zász lós ve ze tõ szak ápo ló, ve ze tõ szak asszisz tens, ve ze tõ

fõ mû tõs, ve ze tõ szü lész nõ, nyil ván tar tó, ügy vi te li
rész leg ve ze tõ, vezetõ ügykezelõ;

ki dol go zó

VIII. zász lós fõ disz pé cser rész leg ve ze tõ, adat rög zí tõ, 
be osz tott tiszt he lyet tes,
do ku men tá ció ke ze lõ,
fõ mû tõs, fõ tech ni kus,
szak ápo ló,
szak asszisz tens, ügykezelõ

VII. fõ törzs õr mes ter ad mi niszt rá tor,
anyag ke ze lõ, ápo ló,
asszisz tens, bonc mes ter,
gép ko csi ve ze tõ (I/VII. 
és ma ga sabb be osz tá sú
ve ze tõk
gép ko csi ve ze tõ je),
gyógy masszõr, la bo ráns,
la bor asszisz tens, mû tõs,
pénz tá ros, rész leg
be osz tott tiszt he lyet tes,
szám vi te li tiszt he lyet tes,
diszpécser, szülésznõ,
technikus, étkezdevezetõ

VI. törzs õr mes ter
V. õr mes ter
IV. sza kasz ve ze tõ Be teg hor dó, egész ség ügyi

ki se gí tõ, mû tõs se géd,
anyag moz ga tó, rak tá ros,
se géd ápo ló, ste ri li zá ló,
gépkocsivezetõ

III. ti ze des
II. õr ve ze tõ
I. hon véd

”
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

38/2008. (XII. 20.) KHEM
rendelete

az Európai Gazdasági Térség kikötõibe érkezõ, ott
tartózkodó, illetve onnan induló magyar lajstromba

bejegyzett tengeri hajókon keletkezõ hulladékok
és rakománymaradványok kiürítésérõl szóló

67/2005. (IX. 13.) GKM rendelet módosításáról

A ví zi köz le ke dés rõl szó ló 2000. évi XLII. tör vény 88. §
(2) be kez dés c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi  miniszter fel adat-
és ha tás kö ré rõl szó ló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let
1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a 
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség ki kö tõ i be ér ke zõ, ott tar -
tóz ko dó, il let ve on nan in du ló ma gyar lajst rom ba be jegy -
zett ten ge ri ha jó kon ke let ke zõ hul la dé kok és ra ko mány -
ma rad vá nyok ki ürí té sé rõl szó ló 67/2005. (IX. 13.) GKM
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 8. §-a he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„8. § Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2000/59/EK irány -
el ve (2000. no vem ber 27.) a ha jó kon ke let ke zõ hul la dék és 
a ra ko mány ma rad vá nyok fo ga dá sá ra al kal mas ki kö tõi
 létesítményekrõl, 2., 6., 7., 10. és 16. cikk, va la mint
II. mel lék let;

b) a Bi zott ság 2007/71/EK irány el ve (2007. de cem -
ber 13.) a ha jó kon ke let ke zõ hul la dék és a ra ko mány ma -
rad vá nyok fo ga dá sá ra al kal mas ki kö tõi lé te sít mé nyek rõl
szó ló 2000/59/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
II. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról.”

2. §

Az R. mel lék le te he lyé be a  mel lék let lép.

3. §

(1) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és
2009. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

(2) Ez a ren de let a ha jó kon ke let ke zõ hul la dék és a ra ko -
mány ma rad vá nyok fo ga dá sá ra al kal mas ki kö tõi lé te sít mé -
nyek rõl szó ló 2000/59/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv II. mel lék le té nek mó do sí tá sá ról szó ló, 2007. de -
cem ber 13-i 2007/71/EK bi zott sá gi irány elv nek való meg -
fe le lést szol gál ja.

Dr. Mol nár Csa ba s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
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Mel lék let a 38/2008. (XII. 20.) KHEM ren de let hez

[Mel lék let a 67/2005. (IX. 13.) GKM ren de let hez]

A ................................- KIKÖTÕBE VALÓ ÉRKEZÉS ELÕTT KÖZLENDÕ ADATOK
(a 2000/59/EK irány elv 6. cik ké ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti ki kö tõ)

1. A hajó neve, hí vó je le, va la mint adott eset ben IMO azo no sí tó szá ma: ....................................................................

2. Lo bo gó sze rin ti ál lam: Ma gyar Köz tár sa ság

3. Vár ha tó ér ke zé si idõ (ETA): ....................................................................................................................................

4. Vár ha tó in du lá si idõ (ETD): ....................................................................................................................................

5. Elõ zõ ér ke zé si ki kö tõ: ..............................................................................................................................................

6. Kö vet ke zõ ér ke zé si ki kö tõ: ......................................................................................................................................

7. A ha jón ke let ke zõ hul la dék utol só ürí té sé nek ki kö tõ je és idõ pont ja: ......................................................................

8. Mennyi hul la dé kot ürít ki a ki kö tõi be fo ga dó lé te sít mé nyek be?

min dent         egy ré szét         sem mit 

(je löl je be a meg fe le lõ vá laszt)

9. A ki ürí ten dõ, il let ve a ha jón ma ra dó hul la dék és ra ko mány ma rad vá nyok tí pu sa és mennyi sé ge a ma xi má lis tá ro ló -
ka pa ci tás szá za lé ká ban:



Ha az összes hul la dé kot ki ürí ti, a má so dik osz lo pot tölt se ki meg fe le lõ en!
Ha csak a hul la dék egy ré szét ürí ti ki vagy se mennyit sem, va la mennyi osz lo pot tölt se ki!

Tí pus
Ki ürí ten dõ
hul la dék

m3

Ma xi má lis
tá ro ló ka pa ci tás

m3

A ha jón vissza tar tott
hul la dék

mennyi sé ge
m3

Me lyik ki kö tõ ben
rak ja ki

a hát ra ma ra dó
mennyi sé get

A be je len tés
és a kö vet ke zõ
ki kö tõ kö zött

kép zõ dõ hul la dék
be csült mennyi sé ge

m3

Hul la dék ola jok

 Iszap

 Fe nék víz

 Egyéb (ha tá roz za meg)

Sze mét

 Kony hai hul la dék

 Mû anyag

 Egyéb

Szenny víz1

A ra ko mány hoz kap cso ló dó
hul la dék2 (ha tá roz za meg)

Ra ko mány ma rad vá nyok2

(ha tá roz za meg)
1 A MARPOL 73/78 Egyez mény IV. mel lék let 11. Sza bá lyá val össz hang ban meg en ge dett a szenny víz ten ger be en ge dé se. Ha ilyen en ge dé lye zett  kibocsátást 
ter vez nek vég re haj ta ni, eze ket a me zõ ket nem szük sé ges ki töl te ni.
2 Be csült ér ték is le het.

Meg jegy zés:
1. Ezek az ada tok a ki kö tõ sze rin ti ál lam ál tal vég zett el len õr zés hez és egyéb vizs gá la ti cé lok ra is fel hasz nál ha tó ak.
2. A tag ál la mok ha tá roz zák meg, hogy mely szer vek kap nak má so la tot eb bõl az ér te sí tés bõl.
3. Az ûr la pot min den eset ben ki kell töl te ni, ha a hajó nem tar to zik a 2000/59/EK irány elv 9. cik ké ben meg ha tá ro zott

ki vé te lek kö ré be.

Ki je len tem, hogy
– a fen ti ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek és pon to sak,
– a ha jón ele gen dõ ki je lölt tá ro ló hely van azon hul la dék szá má ra, amely e je len tés ki töl té se és a hul la dék ki ürí té sé nek 

he lyé ül szol gá ló kö vet ke zõ ki kö tõ kö zött ke let ke zik.

Kelt .......................................................
Idõ pont ..................................................
Alá írás ...................................................

INFORMATION TO BE NOTIFIED BEFORE ENTRY INTO THE PORT OF ........................................
(Port of des ti na ti on as re fer red to in Ar tic le 6 of Di rec ti ve 2000/59/EC)

1. Name, call sign and, whe re app rop ri a te, IMO iden ti fi ca ti on num ber of the ship: ...................................................

2. Flag Sta te: Re pub lic of Hun ga ry

3. Est ima ted time of ar ri val (ETA): .............................................................................................................................

4. Est ima ted time of de part ure (ETD): .........................................................................................................................

5. Pre vi o us port of call: ................................................................................................................................................

6. Next port of call: .......................................................................................................................................................
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7. Last port and date when ship-ge ne ra ted was te was de li ve red: .................................................................................

8. Are you de li ver ing (tick app rop ri o ra te box)

all         some         none 

of your was te into port re cept ion fa ci li ti es?

9. Type and amo unt of was te and re si du es to be de li ve red and/or re ma in ing on bo ard, and per cen ta ge of ma xi mum
 storage ca pa city:

If de li ver ing all was te, comp le te se cond co lumn as app rop ri a te.
If de li ver ing some or no was te, comp le te all co lumns.

Type
Was te to be
de li ve red

m3

Ma xi mum de di ca ted
sto ra ge ca pa city

m3

Amo unt of was te
re ta i ned on bo ard

m3

Port at which
re ma in ing was te
will be de li ve red

Est ima ted amo unt
of was te to be

ge ne ra ted bet we en
no ti fi ca ti on and
next port of call

m3

Was te oils

 Slud ge

 Bil ge wa ter

 Ot hers (spe ci fy)

Gar ba ge

 Food was te

 Plas tic

 Ot her

Se wa ge1

Car go-as so ci a ted Was te2

(spe ci fy)

Car go re si du es2 (spe ci fy)
1 Se wa ge may be dis char ged at sea in ac cor dan ce with Re gu lat ion 11 of An nex IV of Mar pol 73/78. The cor res pon ding bo xes do not need to be comp le ted if it 
is the in ten ti on to make an aut ho ri sed dis char ge at sea.
2 May be es ti ma tes.

No tes:

1. This in for mat ion may be used for port Sta te cont rol and ot her ins pec ti on pur po ses.

2. Mem ber Sta tes will de ter mi ne which bo di es will re ce i ve co pi es of this no ti fi ca ti on.

3. This form is to be comp le ted un less the ship is co ve red by an exemp ti on in ac cor dan ce with Ar tic le 9 of Di rec ti ve
2000/59/EC.

I con firm that

– the abo ve de ta ils are ac cu ra te and cor rect and

– the re is suf fi ci ent de di ca ted on bo ard ca pa city to sto re all was te ge ne ra ted bet we en no ti fi ca ti on and the next port at
which was te will be de li ve red.

Date ............................................................

Time ...........................................................

Sig na tu re ....................................................
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

39/2008. (XII. 20.) KHEM
rendelete

a belföldi fenntartott postai szolgáltatások
legmagasabb hatósági díjairól  szóló 

85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet módosításáról

A pos tá ról  szóló 2003. évi CI. tör vény 53.  § (4) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a köz le ke dé si, hír -
köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -

kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A bel föl di fenn tar tott pos tai szol gál ta tá sok leg ma ga -
sabb ha tó sá gi dí ja i ról  szóló 85/2006. (XII. 15.) GKM ren -
de let 1. mel lék le te he lyé be az 1. mel lék let, 2. mel lék le te
he lyé be a 2. mel lék let lép.

2.  §

Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és 2009.
ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Mol nár Csa ba s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 39/2008. (XII. 20.) KHEM rendelethez

„1. melléklet a 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelethez

1. Le vél kül de mé nyek és cím zett rek lám kül de mé nyek

Meg ne ve zés
El sõbb sé gi 

kül de mény ként
Nem el sõbb sé gi kül de mény ként

a) Szab vány le vél, 100 Ft 75 Ft

b) Szab vány cím zett rek lám kül de mény 100 Ft 75 Ft

c) Egyéb le vél 145 Ft 105 Ft

d) Egyéb cím zett rek lám kül de mény 145 Ft 105 Ft

e) Le ve le zõ lap, ké pes le ve le zõ lap 100 Ft 75 Ft

2. Hi va ta los irat

Meg ne ve zés Alap ta ri fa

a) Hi va ta los irat – sa ját ke zé hez 330 Ft

b) Hi va ta los irat – egyéb 280 Ft

”
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2. melléklet a 39/2008. (XII. 20.) KHEM rendelethez

„2. melléklet a 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelethez

El sõbb sé gi ke ze lés nél kül

Fel vé te li hely Pos ta hely Le vél cent rum/Pos ta Fel dol go zó Üzem Or szá gos Lo gisz ti kai Köz pont

Mennyi sé gi sáv 201–500 
da rab

501–2000 
da rab

2001–5000
da rab

5001–10000
da rab

10000 
da rab fe lett

201–500 
da rab

501–2000 
da rab

2001–5000
da rab

5001–10000
da rab

10000 
da rab fe lett

201–500 
da rab

501–2000 
da rab

2001–5000
da rab

5001–10000
da rab

10000 
da rab fe lett

Súly ka te -
gó ria

Szab vány 
30 g-ig

70 Ft 66 Ft 66 Ft 66 Ft 66 Ft 70 Ft 66 Ft 63 Ft 61 Ft 61 Ft 70 Ft 66 Ft 63 Ft 60 Ft 57 Ft

50 g-ig 98 Ft 93 Ft 93 Ft 93 Ft 93 Ft 98 Ft 93 Ft 89 Ft 86 Ft 86 Ft 98 Ft 93 Ft 89 Ft 84 Ft 80 Ft

El sõbb sé gi ke ze lés sel

Fel vé te li hely Pos ta hely Le vél cent rum/Pos ta Fel dol go zó Üzem Or szá gos Lo gisz ti kai Köz pont

Mennyi sé gi sáv 201–500 
da rab

501–2000 
da rab

2001–5000
da rab

5001–10000
da rab

10000 
da rab fe lett

201–500 
da rab

501–2000 
da rab

2001–5000
da rab

5001–10000
da rab

10000 
da rab fe lett

201–500 
da rab

501–2000 
da rab

2001–5000
da rab

5001–10000
da rab

10000 
da rab fe lett

Súly ka te -
gó ria

Szab vány 
30 g-ig

98 Ft 93 Ft 93 Ft 93 Ft 93 Ft 98 Ft 93 Ft 89 Ft 86 Ft 86 Ft 98 Ft 93 Ft 89 Ft 84 Ft 80 Ft

50 g-ig 139 Ft 133 Ft 133 Ft 133 Ft 133 Ft 139 Ft 133 Ft 126 Ft 122 Ft 122 Ft 139 Ft 133 Ft 126 Ft 120 Ft 114 Ft

”



A nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
27/2008. (XII. 20.) NFGM

ren de le te

egyes mi nisz te ri ren de le tek nek a fo gyasz tó vé del mi
sza bá lyo zás vál to zá sá val össze füg gõ mó do sí tá sá ról 

A fo gyasz tó vé de lem rõl szó ló 1997. évi CLV. tör vény
56. §-ában, a 16. §-ban fog lal tak te kin te té ben a Pol gá ri
Tör vény könyv mó do sí tá sá ról és egy sé ges szö ve gé rõl
 szóló 1977. évi IV. tör vény ha tály ba lé pé sé rõl és vég re haj -
tá sá ról szó ló 1978. évi 2. tör vény ere jû ren de let 22. §-ában, 
a 17. §-ban fog lal tak te kin te té ben az árak meg ál la pí tá sá ról
szó ló 1990. évi LXXXVII. tör vény 7. § (4) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a nem ze ti fej lesz té si és gaz -
da sá gi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 134/2008.
(V. 14.) Korm. ren de let 1. § b) és c) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kö röm ben el jár va – a 16. § te kin te té ben az igaz -
ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter rel, a 17. § te kin te té ben a
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1. §

A tex til ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá nak egyes kö ve -
tel mé nye i rõl szó ló 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let [a to -
váb bi ak ban: 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let] 1. § (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Tex til ter mék – a (2) be kez dés ben és a 3. § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – az ipa ri fel dol -
go zás elõtt vagy alatt, il let ve bár mely ér té ke sí té si sza kasz -
ban csak úgy for gal maz ha tó, ha e ren de let elõ írá sai sze rint
el van lát va az elõ ál lí tá sá hoz fel hasz nált tex til nyers anya -
gok ne vét és tö meg ará nyát (a to váb bi ak ban együtt: nyers -
anyag-össze té tel) tar tal ma zó ada tok kal.”

2. §

A 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let 3. § (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a ren de let 3. mel lék le té ben fel so rolt tex til ter mé -
kek azo nos faj tá jú ak és össze té te lû ek, együt te sen for gal -
maz ha tó ak, és a nyers anyag-össze té tel meg adá sa e ren de -
let elõ írá sa i nak meg fe le lõ en együt te sen tel je sít he tõ.”

3. §

A 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let 4. §-a he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. § A nyers anyag-össze té tel e ren de let sze rin ti fel tün -
te té se a gyár tó kö te le zett sé ge.”

4. §

A 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let 9. § (1) be kez dé sé -
nek be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:  

„(1) Fo gyasz tók szá má ra for gal ma zott tex til ter mé kek
ese té ben, a 8. § (2)–(5) be kez dé sei sze rin ti szá za lé kos
nyers anyag-össze té tel ben”

5. §

A 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let 12. § (5) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„(5) A kü lön bö zõ szá las anyag ból ké szült mag fo na lat és
bur ko ló fo na lat tar tal ma zó, fo gyasz tók nak for gal ma zott
fo nal nál a nyers anyag-össze té telt a ter mék egé szé re kell
meg ad ni, és a mag fo nal és a bur ko ló fo nal össze té te le ezen
össze te võk meg ne ve zé se mel lett kü lön-kü lön is fel tün tet -
he tõ.”

6. §

A 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let 13. § (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„(1) A nyers anyag-össze té telt a tex til ter mé ken cím ké -
zés vagy egyéb meg fe le lõ je lö lés út ján kell meg ad ni, a ter -
mék re rá erõ sít ve vagy be le szõ ve. Ha a ter mé ket nem fo -
gyasz tók szá má ra for gal maz zák, a cím ké zés vagy egyéb
je lö lés a ter mé ket kí sé rõ ke res ke del mi do ku men tu mok kal
he lyet te sít he tõ vagy egé szít he tõ ki.”

7. §

A 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let 13. § (3) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„(3) A nyers anyag-össze té tel re vo nat ko zó, az 5–8. §
sze rin ti ada to kat, va la mint az 1. mel lék let ben meg ha tá ro -
zott el ne ve zé se ket, le írá so kat és tá jé koz ta tást vi lá go san
 olvasható, egy sé ges írás kép ben, ma gyar nyel ven kell fel -
tün tet ni a tex til ter mék cso ma go lá sán vagy más mó don a
tex til ter mék hez rög zít ve, to váb bá a tex til ter mék re vo nat -
ko zó ke res ke del mi kom mu ni ká ci ó ban. Meg en ge dett
azon ban, hogy ezek az ada tok a ma gyar nyelv mel lett más
nyel ven is sze re pel je nek.”

8. §

A 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let 13. § (6) be kez dé sé -
nek elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép: 

„A nyers anyag-össze té te len kí vü li, a tex til ter mék jel -
lem zé sé re vo nat ko zó egyéb tá jé koz ta tást az e ren de let sze -
rin ti tá jé koz ta tás tól el kü lö nül ten kell fel tün tet ni.”

24356 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/185. szám



9. §

A 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let 13. § (7) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A cso ma go lá si egy sé gen ként for gal ma zott, kis
 kiszerelési egy sé gek bõl álló ter mé kek nél a nyers anyag-
össze té tel a cso ma go lá son ad ha tó meg.”

10. §

A 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let 1. mel lék le té nek
22. sora he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:  
„22. Mo dál Mó do sí tott visz kóz el já rás sal elõ ál lí tott

nagy sza kí tó szi lárd sá gú és ned ves
mo du lu sú re ge ne rált cel lu lóz szál. A
sza kí tó szi lárd ság (BC) szab vá nyos
ál la pot ban és az 
5%-os meg nyú lás hoz szük sé ges erõ (BM): 

BC (cN) > = 1,3 ÖT + 2T 

BM (cN) > = 0,5 ÖT,
ahol T az át la gos li ne á ris sû rû ség 
de ci tex ben”

11. §

A 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let 3. mel lék le té nek
18. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„18. var ró-, stop po ló- és hím zõ cér na fo gyasz tók nak tör -
té nõ for gal ma zá sa, kis ki sze re lés ben, 1 gram mos vagy an -
nál ki sebb net tó tö meg gel.”

12. §

A 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let 6. mel lék le té ben a
„3. mód szer” címû ré sze 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép: 

„6. A MÓDSZER PONTOSSÁGA
Tex til anya gok ho mo gén ke ve ré ke ese té ben az ez zel a

mód szer rel ka pott ered mé nyek meg bíz ha tó sá gi tar to má -
nya, 95%-os meg bíz ha tó sá gi szint mel lett nem na gyobb
±2-nél.”

13. §

A 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let 6. mel lék le té ben a
„4. mód szer” címû ré sze 3. ESZKÖZÖK ÉS REAGENSEK
pont já nak 3.2.2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép: 

„3.2.2. Am mó nia, hí gí tott ol dat: hí gít sunk fel víz zel
80 ml kon cent rált am mó ni át (sû rû sé ge 0,880 g/cm3) 1 li -
terre.”

14. §

A 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let 6. mel lék le té ben a
„15. mód szer” címû ré sze 1. ALKALMAZÁSI TERÜLET
pont já nak 2. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„2. gyap jú (1), ál la ti szõ rök (2) és (3), se lyem (4), pa mut
(5), réz oxid-szál (cup ro) (21), mo dál (22), visz kóz (25),
po li amid vagy nej lon (30), ak ril (26) és üveg szál (43).

Ha mo dak ril- vagy elasz tán szá lat ta lá lunk a ke ve rék -
ben, egy elõ ze tes vizs gá la tot kell el vé gez ni an nak meg ál -
la pí tá sá ra, hogy a szál tel jes mér ték ben ol dó dik-e a re a -
gens ben.

A po li klo rid tar tal mú ke ve ré kek elem zé sé hez a 9. vagy
14. mód szer is al kal maz ha tó.”

15. §

A 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let 7. mel lék le té ben a
II. fe je zet „II.9. az ered mé nyek ki szá mí tá sa és meg adá sa”
pont ja 1. al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„II.9.1. A tisz ta, szá raz szá lak tö meg szá za lé ká nak szá -
mí tá sa a szál elõ ke ze lés alatt fel lé põ tö meg vesz te sé gé nek
fi gye lem be vé te le nél kül:
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P1% az elsõ tisz ta, szá raz kom po nens szá za lék ará nya;
P2% a má so dik tisz ta, szá raz kom po nens százalék -

aránya;
P3% a har ma dik tisz ta, szá raz kom po nens százalék -

aránya;
m1 az elsõ kom po nens tisz ta, szá raz tö me ge;
m2 a má so dik kom po nens tisz ta, szá raz tö me ge;
m3 a har ma dik kom po nens tisz ta, szá raz tö me ge.”

16. §

(1) A fo gyasz tói szer zõ dés ke re té ben ér vé nye sí tett sza -
va tos sá gi és jót ál lá si igé nyek in té zé sé rõl szó ló 49/2003.
(VII. 30.) GKM ren de let [a to váb bi ak ban: 49/2003.
(VII. 30.) GKM ren de let] a kö vet ke zõ 6. §-sal egé szül ki:

„6. § A ren de let ren del ke zé se i nek meg sér té se ese tén a
Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság jár el a fo gyasz tó vé -
de lem rõl szó ló 1997. évi CLV. tör vény ben meg ha tá ro zott
sza bá lyok sze rint. A ren de let ren del ke zé sei a fogyasztó -
védelemrõl szó ló 1997. évi CLV. tör vény al kal ma zá sá ban
fo gyasz tó vé del mi ren del ke zé sek.”
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(2) A 49/2003. (VII. 30.) GKM ren de let 
a) 3. § (1) be kez dés b) pont já ban az „áru” szö veg rész

he lyé be a „ter mék”, 
b) 4. § (1) be kez dé sé ben és 5. §-ában az „az áru” szö -

veg rész he lyé be az „a ter mék”, 
c) 5. §-ában az „az árut” szö veg rész he lyé be az „a ter -

mé ket”, az „árut” szö veg rész he lyé be a „ter mé ket” 
szö veg lép. 

17. §

A fel szol gá lá si díj mér té ké nek meg ál la pí tá sá ról, va la -
mint a fel szol gá lá si díj al kal ma zá sá nak és felhasználá -
sának sza bá lya i ról szó ló 71/2005. (IX. 27.) GKM ren de let
1. § (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) A fel szol gá lá si díj mér té ke a ven dég szá má ra ér té -
ke sí tett ter mé kek az ál ta lá nos for gal mi adót tar tal ma zó
árá nak 15%-át nem ha lad hat ja meg. Az elõ zõ ek sze rint
szá mí tott fel szol gá lá si díj az ál ta lá nos for gal mi adót is tar -
tal maz za. A fo gyasz tó ré szé re adott szám lán, nyug tán a fo -
gyasz tó ál tal fi ze ten dõ összeg ben a ter mé kek fel szol gá lá si
díj nél kü li árát és a fel szol gá lá si dí jat el kü lö ní tet ten kell
fel tün tet ni.”

18. §

(1) Az ön gyúj tók for ga lom ba ho za ta lá nak egyes kö ve -
tel mé nye i rõl szó ló 28/2007. (III. 7.) GKM ren de let [a to -
váb bi ak ban: 28/2007. (III. 7.) GKM ren de let] 2. §-ának
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„2. § Ki zá ró lag gyer mek biz tos ön gyúj tó forgalmaz -
ható.”

(2) A 28/2007. (III. 7.) GKM ren de let 3. §-ának he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„3. § Az új sze rû ön gyúj tó nem biz ton sá gos ter mék, így
nem for gal maz ha tó.”

(3) A 28/2007. (III. 7.) GKM ren de let 5. §-a (3) be kez -
dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„(3) A ha tó ság kö te les az ön gyúj tó for ga lom ból tör té nõ
ki vo ná sát el ren del ni, amennyi ben az (1) és (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott for gal ma zá si fel té te le ket a gyár tó és a
for gal ma zó a ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül
nem tel je sí ti.”

(4) A 28/2007. (III. 7.) GKM ren de let 8. § (3) be kez dé se 
a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„c) a Bi zott ság 2008/322/EK ha tá ro za ta (2008. ápri -
lis 18.) a ki zá ró lag gyer mek biz tos ön gyúj tók for ga lom ba
ho za ta lát biz to sí tó és az új sze rû ön gyúj tók for ga lom ba ho -
za ta lát til tó, tag ál la mok ál tal meg ho zan dó in téz ke dé sek
elõ írá sá ról szó ló 2006/502/EK ha tá ro zat ér vé nyes sé gé nek
meg hosszab bí tá sá ról.”

(5) A 28/2007. (III. 7.) GKM ren de let 
a) 5. § (1) be kez dés c) pont já ban a „ha tó sá gok” szö veg -

rész he lyé be a „ha tó ság”, 
b) 5. § (1) be kez dés d) pont já ban a „ha tó sá gok nak” szö -

veg rész he lyé be a „ha tó ság nak”, va la mint
c) 6. § (1) be kez dés a) pont já ban az „im por tõr” szö veg -

rész he lyé be az „im por tá ló”
szö veg lép. 

19. §

Ez a ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba,
és az azt kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti. 

20. §

Ha tá lyát vesz ti 
a) a 25/2005. (IV. 29.) GKM ren de let 13. § (5) bekez -

dése, a 15. §-át meg elõ zõ al cím és a 15. §-a, 
b) a 28/2007. (III. 7.) GKM ren de let 1. § a) és b) pont ja,

to váb bá 8. § (2) be kez dé se.

21. §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 73/44/EGK irány el ve (1973. feb ru ár 26.) a
há rom kom po nen sû tex til szál ke ve ré kek mennyi sé gi elem -
zé sé re  vo nat ko zó tag ál la mi jog sza bá lyok kö ze lí té sé rõl
– I. mel lék let II.9.1. pont [a 15. §]; 

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 96/73/EK irány el ve 
(1996. de cem ber 16.) a két kom po nen sû textilszálkeve -
rékek mennyi sé gi elem zé sé nek egyes mód sze re i rõl
– II. mel lék let [a 12–14. §];

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 96/74/EK irány el ve 
(1996. de cem ber 16.) a tex til ter mé kek el ne ve zé sé rõl
– 1. cikk, 6. cikk (4) bek., 8. cikk (1) bek., (2) bek. b) és
d) pont, 9. cikk (3) bek. d) pont és 10. cikk (1) bek. b) pont
[az 1. §, a 2. §, a 4–8. § és a 10–15. §];

d) a Bi zott ság 97/37/EK irány el ve (1997. jú ni us 19.) a
tex til ter mé kek el ne ve zé sé rõl szó ló 96/74/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi irány elv I. és II. mel lék le té nek a mû -
szaki fej lõ dés hez tör té nõ hoz zá iga zí tá sá ról – 1. cikk
7. pont [a 10. §];

e) a Bi zott ság 2008/322/EK ha tá ro za ta (2008. ápri -
lis 18.) a ki zá ró lag gyer mek biz tos ön gyúj tók for ga lom ba
ho za ta lát biz to sí tó és az új sze rû ön gyúj tók for ga lom ba ho -
za ta lát til tó, tag ál la mok ál tal meg ho zan dó in téz ke dé sek
elõ írá sá ról szó ló 2006/502/EK bi zott sá gi ha tá ro zat ér vé -
nyes sé gé nek meg hosszab bí tá sá ról [a 19. § (4) be kez dés]. 

Baj nai Gor don s. k.,
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter 
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Az önkormányzati miniszter
14/2008. (XII. 20.) ÖM

rendelete

a lovas szolgáltató tevékenységrõl

A ke res ke de lem rõl  szóló 2005. évi CLXIV. tör vény
12.  §-a (4) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján, az ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  §-ának
f) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va, a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el.

1.  §

(1) Az e ren de let ben sza bá lyo zott üz let sze rû lo vas szol -
gál ta tó te vé keny sé get az elõ írt fel té te lek tel je sí té sé vel gaz -
dál ko dó szer ve zet, va la mint az Eu ró pai Unió tag ál la má -
ban és az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -
dás ban ré szes más ál lam ban, to váb bá olyan ál lam ban le te -
le pe dett szol gál ta tó (a to váb bi ak ban együtt: szol gál ta tó)
vé gez het, amely nek ál lam pol gá ra az Eu ró pai Kö zös ség és
tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött lét re jött
nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá -
val azo nos jog ál lást él vez (a továb biak ban együtt: EGT-ál -
lam). A más EGT-ál lam ban le te le pe dett szol gál ta tó a szol -
gál ta tást a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tör té nõ le te le pe -
dés nél kül is foly tat hat ja.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) nyil ván tar tás ba vé tel hez kö tött lo vas szol gál ta tó te -

vé keny ség: lo va gol ta tás, lo vas ok ta tás, lo vas te rá pia, te -
rep- vagy tú ra lo vag lás,

b) nyil ván tar tás ba vé tel hez nem kö tött lo vas szol gál ta -
tó te vé keny ség: fo gat haj tás, fo gat haj tás ok ta tás, fo ga toz ta -
tás, lo vas be mu ta tó [az a) és b) pont a továb biak ban együtt: 
lo vas szol gál ta tó te vé keny ség],

c) lo vas te rá pia: spe ci á lis fej lesz tõ-re ha bi li tá ci ós szol -
gál ta tás, amely a fo gya té kos ság gal élõ vagy pszi ché sen sé -
rült ven dég gyó gyí tá sá ra, kész sé gei fej lesz té sé re, egész -
ségi és pszi chés ál la po tá nak ja ví tá sá ra irá nyul,

d) fo ga toz ta tás: a szol gál ta tó vagy a szak mai te vé keny -
sé gért fe le lõs sze mély ál tal ki je lölt sze mély az ál ta la haj -
tott fo ga ton, lo vas ko csin a ven dé get nem köz le ke dé si cél -
lal szál lít ja,

e) lo vas be mu ta tó: a mé nes lá to ga tás, az is tál ló lá to ga -
tás, a lo vak tar tá si he lyük rõl ki hoz va tör té nõ be mu ta tá sa és 
a lo vas elõ adás.

2.  §

(1) A szol gál ta tó nak ké rel mez nie kell, hogy a Ma gyar
Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal (a továb biak ban: Hi -

va tal) a köz hi te lû ha tó sá gi nyil ván tar tás ba je gyez ze be, ha
nyil ván tar tás ba vé tel hez kö tött lo vas szol gál ta tó te vé keny -
sé get foly tat. Az ügy in té zé si ha tár idõ ti zen öt nap.

(2) A szol gál ta tó a nyil ván tar tás ba vé tel hez kö tött lo vas
szol gál ta tó te vé keny sé gét a nyil ván tar tás ba vé te le irán ti
ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg meg kezd he ti. Ha azon -
ban a Hi va tal a ké rel met el uta sít ja, a szol gál ta tó kö te les a
te vé keny sé gét az el uta sí tó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét
köve tõen meg szün tet ni.

(3) A Hi va tal a szol gál ta tót ak kor ve he ti nyilvántar -
tásba, ha

a) va la mely EGT-ál lam ban le te le pe dett,

b) hat van na pot meg ha la dó an le járt ese dé kes sé gû, az
adó zás rend jé rõl  szóló jog sza bály sze rint vég re hajt ha tó
köz tar to zá sa nincs,

c) ele get tesz a 13.  §-ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé -
nyek nek,

d) leg alább egy lo vas tú ra-ve ze tõ ké pe sí tés sel ren del ke -
zõ, a szak mai te vé keny sé gért fe le lõs sze mélyt (a továb -
biak ban: szak mai te vé keny sé gért fe le lõs sze mély), ha lo -
vas te rá pi ás szol gál ta tást nyújt, ak kor még leg alább egy, a
11.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg -
fe le lõ gyógy pe da gó gust (te ra pe u tát) is fog lal koz tat,

e) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la -
ló ja, il let ve az egyé ni vál lal ko zó nem sze re pelt az em lí tett
mi nõ sé gek ben olyan vál lal ko zás ban, amely a ké re lem be -
nyúj tá sát meg elõ zõ egy év ben a lo vas szol gál ta tó te vé -
keny sé gét az ál lat egész ség ügyi és az ál lat tar tá si kö rül mé -
nyek re vo nat ko zó jog sza bá lyok meg sér té sé vel foly tat ta,
és azt a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal (a továb -
biak ban: MgSzH), il le tõ leg a szol gál ta tó szék he lye, te lep -
he lye (fi ók te le pe) he lye sze rint ille té kes te le pü lé si, a fõ vá -
ros ban a ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ je (a továb biak ban
együtt: jegy zõ) fel szó lí tá sá ra sem szün tet te meg,

f) az ál lat egész ség ügyi, il let ve az ál lat tar tá si kö rül mé -
nyek re vo nat ko zó jog sza bá lyok meg sér té sét az MgSzH, il -
le tõ leg a jegy zõ egy éven be lül nem ál la pí tot ta meg,

g) nyil ván tar tás ba vé tel hez nem kö tött lo vas szolgál -
tató te vé keny ség vég zé se so rán a nyil ván tar tás ba-vé te li
ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ egy éven be lül a ha tó ság a
8.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban em lí tett jog sza bá lyok,
va la mint a lo vas szol gál ta tás ra vo nat ko zó biz ton sá gi elõ -
írások meg sér té sét jog erõ sen nem ál la pí tot ta meg.

(4) A (3) be kez dés a) pont já ban fog lal ta kat az adott
EGT-ál lam iga zo lá sá val, a b) pont já ban fog lal ta kat az
Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a továb biak ban:
APEH) iga zo lá sá val, a d) pont já ban fog lal ta kat az ere de ti
ok le vél vagy má so la tá nak és ma gyar nyel vû for dí tá sá nak
csa to lá sá val kell iga zol ni. An nak iga zo lá sá ra, hogy a
(3) be kez dés f) és g) pont ja sze rin ti ha tá ro zat ki adá sá ra
nem ke rült sor, a Hi va tal ke re si meg a jegy zõt és az
MgSzH-t. A (3) be kez dés a), b) és d) pont já ra vo nat ko zó
ira to kat a nyil ván tar tás ba vé te li ké re lem hez mel lé kel ni
kell.
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(5) Ha a szol gál ta tó a te vé keny sé gét több te lep he lyen
(fi ók te le pen) foly tat ja, min den egyes te lep hely (fi ók te lep)
ese té ben ele get kell ten ni a 13.  §-ban meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nyek nek.

3.  §

Az 1.  § (1) be kez dé sé ben nem em lí tett ál lam ban le te le -
pe dett szol gál ta tó az 1.  § (2) be kez dé sé nek a) és b) pont já -
ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get ak kor vé gez he ti, ha ké -
rel mé re a Hi va tal nyil ván tar tás ba vet te. A Hi va tal az ilyen
szol gál ta tót ak kor ve he ti nyil ván tar tás ba, ha ele get tesz a
2.  § (3) be kez dé sé nek b)–g) pont já ban fog lal tak nak.

4.  §

(1) A köz hi te lû ha tó sá gi nyil ván tar tás a kö vet ke zõ ada -
to kat tar tal maz za:

a) a szol gál ta tó ne vét, szék he lyé nek és te lep he lyé nek
(fi ók te le pé nek) cí mét, cég jegy zék szá mát, egyé ni cég ese -
té ben az ok mány iro dai nyil ván tar tá si szá mát is,

b) a szol gál ta tó ha tó sá gi nyil ván tar tás ba vé te li szá mát
és a nyil ván tar tás ba vé tel idõ pont ját,

c) a szol gál ta tó ál tal vég zett lo vas szol gál ta tó te vé -
keny sé get, il let ve te vé keny sé ge ket,

d) a szol gál ta tó nak a ha tó sá gi nyil ván tar tás ból való tör -
lé sé re vo nat ko zó be jegy zést, va la mint az ezt el ren de lõ ha -
tá ro zat szá mát és kel tét.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok nyilvá -
nosak.

5.  §

A szol gál ta tó kö te les a 4.  § (1) be kez dé sé nek a) és
c) pont já ban meg ha tá ro zott ada tok meg vál to zá sát, va la -
mint a lo vas szol gál ta tó te vé keny ség meg szün te té sét az
ada tok meg vál to zá sá tól, il let ve a lo vas szol gál ta tó te vé -
keny ség meg szün te té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül a
Hi va tal nak be je len te ni.

6.  §

A szol gál ta tó kö te les a nyil ván tar tás ba vé te li szá mát va -
la mennyi üz le ti kap cso la tá ban, va la mint ke res ke del mi
kom mu ni ká ci ó já ban fo lya ma to san hasz nál ni, és a telep -
helyén (fi ók te le pén) jól lát ha tó an ki füg gesz te ni.

7.  §

(1) A Hi va tal ha tá ro za tá val tör li a nyil ván tar tás ból azt a
szol gál ta tót, aki

a) a nyil ván tar tás ba vé tel va la mely fel té te lé vel már
nem ren del ke zik, és azt a Hi va tal ál tal meg je lölt ha tár idõn
be lül nem pó tol ja,

b) a lo vas szol gál ta tó te vé keny sé gét az ál lat egész ség -
ügyi és az ál lat tar tá si kö rül mé nyek re vo nat ko zó jog sza bá -
lyok, va la mint a lo vas szol gál ta tás ra vo nat ko zó biz ton sá gi
elõ írások meg sér té sé vel foly tat ja, és azt az MgSzH, il let ve
a jegy zõ fel szó lí tá sá ra sem szün te ti meg,

c) be je len ti a lo vas szol gál ta tó te vé keny ség meg szün te -
té sét,

d) jog utód nél kül meg szûnt.

(2) Ha a ha tó sá gi el len õr zés so rán az (1) be kez dés
a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott va la mely kö rül mény fenn -
ál lá sát ál la pít ják meg, a szol gál ta tó nak a ha tó sá gi nyil ván -
tar tás ból való tör lé sét kez de mé nyez he ti a jegy zõ és az
MgSzH.

(3) A szol gál ta tó nyil ván tar tás ba vé te lé re vo nat ko zó, il -
le tõ leg az azt mó do sí tó ha tá ro za tát, to váb bá a szol gál ta tót
a nyil ván tar tás ból tör lõ ha tá ro za tát a Hi va tal kö te les a
jegy zõ nek, a kü lön jog sza bály sze rint szak ha tó ság ként el -
já ró ille té kes ál la mi nép egész ség ügyi és tisz ti or vo si szol -
gá lat nak (a továb biak ban: ÁNTSZ), az APEH-nak, va la -
mint az MgSzH-nak meg kül de ni.

(4) A Hi va tal a Bel ügyi Köz löny ben tör té nõ köz zé té tel
cél já ból rend sze re sen az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um
ren del ke zé sé re bo csát ja a nyil ván tar tás ba vett, va la mint a
nyil ván tar tás ból tö rölt szol gál ta tók jegy zé két.

(5) Azt a szol gál ta tót, akit a Hi va tal az (1) be kez dés
b) pont já ban meg je lölt ok ból tö rölt a nyil ván tar tás ból, a
tör lést el ren de lõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí -
tott egy éven be lül is mé tel ten nem ve he ti nyil ván tar tás ba,
és ezen idõ tar tam alatt nyil ván tar tás ba vé tel hez nem kö tött 
lo vas szol gál ta tó te vé keny sé get nem foly tat hat.

8.  §

(1) A szol gál ta tó nyil ván tar tás ba vé tel hez nem kö tött
lo vas szol gál ta tó te vé keny sé get ak kor vé gez het, ha

a) va la mely EGT-ál lam ban le te le pe dett,
b) hat van na pot meg ha la dó an le járt ese dé kes sé gû, az

adó zás rend jé rõl  szóló jog sza bály sze rint vég re hajt ha tó
köz tar to zá sa nincs,

c) ele get tesz a 13.  § b), c), f) és g) pont já ban meg ha tá -
ro zott kö ve tel mé nyek nek,

d) leg alább egy lo vas tú ra-ve ze tõ ké pe sí tés sel rendel -
kezõ, a szak mai te vé keny sé gért fe le lõs sze mélyt fog lal -
koz tat,

e) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la -
ló ja, il let ve az egyé ni vál lal ko zó bün tet len elõ éle tû,

f) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, ve ze tõ ál lá sú mun ka vál la -
ló ja, il let ve az egyé ni vál lal ko zó nem sze re pelt az em lí tett
mi nõ sé gek ben olyan vál lal ko zás ban, amely a te vé keny ség
meg kez dé sét meg elõ zõ egy év ben a lo vas szol gál ta tó te vé -
keny sé gét az ál lat egész ség ügyi és az ál lat tar tá si kö rül mé -
nyek re vo nat ko zó jog sza bá lyok meg sér té sé vel foly tat ta,
és azt az MgSzH, il le tõ leg a jegy zõ fel szó lí tá sá ra sem
szün tet te meg,
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g) az ál lat egész ség ügyi, il let ve az ál lat tar tá si kö rül mé -
nyek re vo nat ko zó jog sza bá lyok meg sér té sét az MgSzH, il -
le tõ leg a jegy zõ egy éven be lül nem ál la pí tot ta meg.

(2) Ha a nyil ván tar tás ba vé tel hez nem kö tött lo vas szol -
gál ta tó te vé keny ség vég zé se so rán a ha tó ság az ál lat egész -
ség ügyi, il let ve az ál lat tar tá si kö rül mé nyek re vo nat ko zó
jog sza bá lyok, a lo vas szol gál ta tás ra vo nat ko zó biz ton sá gi
elõ írások meg sér té sét jog erõ sen meg ál la pít ja, a szol gál ta -
tó a te vé keny sé get egy évig nem vé gez he ti.

9.  §

E ren de let ren del ke zé se i nek meg tar tá sát a köz egész ség -
ügyi, il le tõ leg az ál lat vé del mi el len õr zés re fel jo go sí tott
szer vek, az MgSzH, va la mint a nyil ván tar tás ba vé tel fel té -
te le i nek fenn ál lá sa vo nat ko zá sá ban a Hi va tal el len õr zi,
jog sér tés ész le lé se ese tén a kü lön jog sza bá lyok ban meg -
ha tá ro zott szank ci ót al kal maz zák.

10.  §

A szak mai te vé keny sé gért fe le lõs sze mély fe le lõs a lo -
vas szol gál ta tó te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges – az e 
ren de let ben, il let ve a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban elõ írt –
sze mé lyi és tár gyi fel té te lek fo lya ma tos biz to sí tá sá ért, va -
la mint a 11.  §-ban elõ írt kö te le zett sé gek tel je sí té sé ért. A
szak mai te vé keny sé gért fe le lõs sze mély nek a szol gál ta tás
idõ tar ta ma alatt a ven dég szá má ra fo lya ma to san ren del ke -
zés re kell áll nia.

11.  §

(1) A szak mai te vé keny sé gért fe le lõs sze mély kö te les
gon dos kod ni ar ról, hogy a te vé keny ség hez hasz nált ló a
ven dég ál tal igény be vett lo vas szol gál ta tás cél já ra al kal -
mas, meg fele lõen ido mí tott, szak sze rû en jár ta tott, meg fe -
le lõ ál lat egész ség ügyi és táp lált sá gi ál la pot ban, erõn lét ben 
le gyen, és ál ta lá nos ápolt sá gi szín vo na la az el vár ha tó kö -
ve tel mé nyek nek meg fe lel jen. A lo vas te rá pia szol gál ta tás -
hoz hasz nált ló nak az em lí tet te ken túl me nõ en a lo vas te rá -
pia cél já ra is al kal mas nak (meg fele lõen kép zett nek) kell
len nie. Sán ta, sé rült vagy be teg lo vat a szol gál ta tás ban
hasz nál ni ti los.

(2) A szak mai te vé keny sé gért fe le lõs sze mély – ha
maga nem tud a ven dég gel len ni – kö te les a szol gál ta tó val
mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ban álló sze mé lyek
kö zül ki je löl ni olyan sze mélyt, aki a lo vas szol gál ta tás
igény be vé te lé nek tel jes idõ tar ta ma alatt a ven dég gel van.
A szak mai te vé keny sé gért fe le lõs sze mély vagy az ál ta la
ki je lölt sze mély kö te les a szol gál ta tás igény be vé te le elõtt
el len õriz ni, hogy a kö rül mé nyek (fel sze re lé sek, esz kö zök,

lo vak ál la po ta) meg fe lel nek-e az igény be ven ni kí vánt
szol gál ta tás cél já nak.

(3) Te rep- és tú ra lo vag lás ese tén a szak mai te vé keny sé -
gért fe le lõs sze mély min den meg kez dett ti zen két fõ lét szá -
mú cso port ese tén leg alább egy sze mélyt kö te les ki je löl ni
kí sé rõ nek. A te rep- és tú ra lo vag lás meg kez dé se elõtt a
szak mai te vé keny sé gért fe le lõs sze mély vagy az ál ta la ki -
je lölt sze mély kö te les sé ge meg gyõ zõd ni ar ról, hogy a ven -
dég lo vas tu dá sa a te rep- és tú ra lo vag lás nak meg fe le lõ
szin tû.

(4) A szak mai te vé keny sé gért fe le lõs sze mély vagy az
ál ta la ki je lölt sze mély kö te les el len õriz ni a ven dég meg fe -
le lõ lo vas tu dá sát (gya kor lott sá gát), to váb bá kö te les az en -
nek meg fe le lõ vér mér sék le tû lo vat, jár mó dot és tem pót
meg vá lasz ta ni.

(5) A lo vas te rá pia szol gál ta tás nyúj tá sa kor je len kell
len nie a szak mai te vé keny sé gért fe le lõs sze mély nek vagy
az ál ta la ki je lölt sze mély nek, va la mint a fo gya té kos ság tí -
pu sá nak meg fe le lõ vég zett ség gel és szak kép zett ség gel
ren del ke zõ gyógy pe da gó gus nak (te ra pe u tá nak). A gyógy -
pe da gó gus nak leg alább a fel sõ ok ta tás ban meg szer zett
alap kép zés sel, vagy va la mely EGT-ál lam ban szer zett, ez -
zel egyen ér té kû szak kép zett ség gel kell ren del kez nie.

(6) A szak mai te vé keny sé gért fe le lõs sze mély ál tal ki je -
lölt sze mély nek ál la mi lag el is mert kép zés ben meg szer zett, 
vagy va la mely EGT-ál lam ban szer zett lo vas tú ra-ve ze tõ
ké pe sí tés sel kell ren del kez nie.

12.  §

(1) Al ko hol, ká bí tó szer vagy egyéb, az íté lõ- és re ak ció -
ké pes sé get hát rá nyo san be fo lyá so ló szer ha tá sa alatt álló
sze mély lóra nem ül het, fo ga tot nem hajt hat. Az erre való
fi gyel mez te tést (táb lát, fel ira tot) min den ki ál tal jól lát ha tó
he lyen, ma gyar, né met és an gol nyel ven is fel kell tün tet ni.

(2) Ha a ven dég a lo vas szol gál ta tás ke re té ben lóra ül
vagy fo ga tot hajt, a szol gál ta tást ak kor ve he ti igény be, ha
írás ban nyi lat ko zik ar ról, hogy nem áll olyan szer ha tá sa
alatt, il le tõ leg nincs olyan ál la pot ban, amely  miatt lóra
nem ül het, fo ga tot nem hajt hat.

13.  §

A lo vas szol gál ta tó te vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó te -
lep he lyé nek (fi ók te le pé nek) meg kell fe lel nie az aláb bi kö -
ve tel mé nyek nek:

a) leg alább öt, egyen ként leg alább négyéves, ló út le vél -
lel ren del ke zõ ló val ren del ke zik, és a lo vak meg fe lel nek a
vo nat ko zó ál lat egész ség ügyi sza bá lyok nak,

b) az is tál ló ban a lo va kat bo xok ban tart ják; az is tál ló
bel ma gas sá ga leg alább 2,5 m; az egyes bok szok alap te rü -
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le te leg alább 9 m2, ame lyek rö vi debb fala nem ke ve sebb
2,5 mé ter nél,

c) a lo vak bo xos tar tá sa ese tén a te lep hely (fi ók te lep)
ren del ke zik leg alább 150 m2 alap te rü le tû pi hen te tõ ka rám -
mal, ahol biz to sí tott a szol gál ta tást vég zõ lo vak pi he né se,

d) a te lep hely (fi ók te lep) ren del ke zik rög zí tett kor lát tal 
kö rül vett, egyen le tes ta la jú, leg alább 800 m2 alap te rü le tû
lo vas pá lyá val,

e) a te lep hely (fi ók te lep) ren del ke zik a ven dé gek ré szé -
re szol gá ló öl tö zõ vel, va la mint az or szá gos te le pü lés ren -
de zé si és épí té si kö ve tel mé nyek rõl  szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. ren de let nek meg fe le lõ szá mú WC- és
mos dó he lyi ség gel; lo vas te rá pia szol gál ta tás ese tén a te -
lep hely (fi ók te lep) ren del ke zik leg alább egy, moz gás sé -
rül tek szá má ra is al kal mas WC- és mos dó he lyi ség gel,

f) a te lep hely (fi ók te lep) ren del ke zik a ló lét szám nak
meg fe le lõ szá mú, al kal mas nye reg gel és al kal mas szer -
szám zat tal; a nye reg és a szer szám zat ak kor al kal mas, ha a
cél nak meg fe le lõ és hi bát lan, ren del te tés sze rû hasz ná lat
ese tén biz to sít ja a ven dég biz ton sá gát,

g) fél no mád tar tás ese tén a lo vak szá má ra lo van ként
leg alább 1000 m2 te rü le tû be ke rí tett te rü let (ka rám), va la -
mint leg alább há rom ol dal ról bo rí tás sal ha tá rolt, fe de les
épít mény (szár nyék) ki ala kí tá sa szük sé ges, amely nek bel -
ma gas sá ga leg alább 2,5 mé ter, lo van kén ti alap te rü le te leg -
alább 8 m2; fél no mád a tar tás, ha a lo vak nak le he tõ sé gük
van arra, hogy a szárny ék ból vagy a fu tó is tál ló ból sza ba -
don mo zog ja nak és a szárny ék ban a lo vak ete té se, ita tá sa
és al mo zá sa meg old ha tó.

14.  §

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

(2) Az e ren de let hatályba lépésekor már mû kö dõ, és
nyil ván tar tás ba vé tel hez kö tött lo vas szol gál ta tást vég zõ
szol gál ta tó nak a ren de let hatályba lépésétõl szá mí tott egy
éven be lül kér nie kell, hogy a Hi va tal je gyez ze be a köz hi -
te lû ha tó sá gi nyil ván tar tás ba. E szol gál ta tó nak a 2.  §
(3) be kez dé sé nek d) pont já ban, va la mint a 11.  § (6) be kez -
dé sé ben elõ írt lo vas tú ra-ve ze tõ ké pe sí tés, to váb bá a 2.  §
(3) be kez dé sé nek d) pont já ban, va la mint a 11.  § (5) be kez -
dé sé ben elõ írt gyógy pe da gó gus (te ra pe u ta) ké pe sí tés meg -
szer zé sét a ren de let hatályba lépésétõl szá mí tott há rom
éven be lül kell iga zol nia. Ha a szol gál ta tó nem iga zol ja a
ké pe sí tés meg szer zé sét ak kor a Hi va tal tör li a szol gál ta tót
a ha tó sá gi nyil ván tar tás ból.

(3) A (2) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõt köve tõen a
nyil ván tar tás ba vé tel hez kö tött lo vas szol gál ta tást vég zõ
szol gál ta tó csak ak kor mû köd het, ha a ren de let ben fog lal -
tak nak ele get tett.

(4) E ren de let hatályba lépésétõl szá mí tott egy év után
nyil ván tar tás ba vé tel hez nem kö tött lo vas szol gál ta tó te vé -
keny sé get – az (5) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a

szol gál ta tó csak ak kor vé gez het, ha az e ren de let ben fog -
lal tak nak ele get tesz.

(5) A nyil ván tar tás ba vé tel hez nem kö tött lo vas szol gál -
ta tó te vé keny sé get vég zõ szol gál ta tó ese té ben a 8.  § (1) be -
kez dé sé nek d) pont já ban elõ írt lo vas tú ra-ve ze tõ ké pe sí tést 
a ren de let hatályba lépésétõl szá mí tott há rom éven be lül
kell meg sze rez ni.

(6) Ez a ren de let a bel sõ pi a ci szol gál ta tá sok ról  szóló,
2006. de cem ber 27-i 2006/123/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv 5. cik ke (3) be kez dé sé nek, 9., 10., 13. és
16. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,
ön kor mány za ti mi nisz ter

Az önkormányzati miniszter
15/2008. (XII. 20.) ÖM

rendelete

az állami sportcélú támogatások felhasználásáról
 és elosztásáról  szóló

 22/2008. (IV. 10.) ÖTM rendelet módosításáról

A sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 79.  § (3) be kez dés
a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az ön kor mány -
za ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 132/2008.
(V. 14.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

Az ál la mi sport cé lú tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá ról és el -
osz tá sá ról  szóló 22/2008. (IV. 10.) ÖTM ren de let 56.  §-a a
kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egészül ki:

„(6) A költ ség ve té si tör vény 1. szá mú mel lék le te sze rin -
ti XI. Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um költ ség ve té si fe je zet,
12. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 27. ,,Sport lé te sít -
mé nyek fej lesz té se és ke ze lé se” al cím hez tar to zó „Ál la mi,
ön kor mány za ti és egyéb sport lé te sít mé nyek fej lesz té se,
fenn tar tá sa” elõ irány zat ter hé re az Or szá gos Lab da rú gó -
pá lya Lé te sí té si Prog ram ke re té ben meg va ló su ló sport lé te -
sít mény-fej lesz té si, fel újí tá si, kor sze rû sí té si fel ada tok el -
lá tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás nak a ked vez mé nye zett ré szé -
rõl tör té nõ pénz ügyi tel je sí té sé nek ha tár ide je 2009. de -
cem ber 31.”
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2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon hatályát veszti.

Dr. Gye ne sei Ist ván s. k.,
ön kor mány za ti mi nisz ter

VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi el nök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

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

A miniszterelnök
77/2008. (XII. 20.) ME

határozata

a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa elnökének
kinevezésérõl

A köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren -
de let 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint el já ró
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter ja vas la tá -
ra, az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör vény

14.  § (3) bekezdésében meghatározott hatáskörömben
eljárva

Pa ta ki Dá ni elt

2009. ja nu ár 1-jei ha tállyal, öt évre

a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csa el nö ké nek ki ne -
ve zem.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter

1/2008. (XII. 20.) KHEM
határozata

a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsa tagjainak
kinevezésérõl

Az elekt ro ni kus hír köz lés rõl szó ló 2003. évi C. tör vény
14. § (2) be kez dé se alapján

Spa ki e vics Sán dort,
Ra vasz Pé tert és
Roz go nyi Krisz ti nát a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta -

ná csá nak tag já vá – 2009. ja nu ár 1-jei ha tállyal, ötévi
idõtar tamra kinevezem.

Dr. Mol nár Csa ba s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).  Értesítjük to váb bá  Önö ket, hogy
2009. ja nu ár 1-jé tõl – az Eitv. össze vo nás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it fi gye lem be vé ve – egyes  lapoknál is vál to zá sok ra kell szá mí ta ni.
Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást (cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves
fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról ki zárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat
a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék
be. Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges.
( Levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év

Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év

Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év

Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év

Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év

L'u do vé no viny 7 308 Ft/év

Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft

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

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

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

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

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

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.

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

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
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08.3800 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.
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