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II. Tör vé nyek

2009. évi XXVIII.
 törvény

egyes agrártárgyú tör vények módosításáról*

Az állattenyésztésrõl  szóló 1993. évi CXIV. törvény
módosítása

1.  § (1) Az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör -
vény (a továb biak ban: Átv.) 8.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez -
dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a § meg le võ szö ve gé nek
meg je lö lé se (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ál la to kat
a le vá gás so rán az Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal ma zan -
dó jogi ak tu sá ban, il let ve a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott mó don és fel té te lek sze rint mi nõ sí te ni kell.”

(2) Az Átv. 16.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A te nyész té si ha tó ság az ál lat te nyész tés szer ve zé si fel -
ada ta i nak ke re té ben]

„a)  or szá gos ál lat te nyész té si adat ban kot hoz lét re és
tart fenn – a 8.  §, a 9.  §, a 18.  § (5) be kez dé se és a 30.  §
(4) be kez dé se alap ján – és el lát ja az ada tok tá ro lá sát, fel -
dol go zá sát;”

(3) Az Átv. 17.  §-ának h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A te nyész té si ha tó ság az ál lat te nyész tés ha tó sá gi fel -
ada ta i nak ke re té ben]

„h)  nyil ván tar tást ve zet a 18.  § (5) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott kör ben;”

(4) Az Átv. 18.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(8) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(5) A te nyész té si ha tó ság ha tó sá gi fel ada ta i nak el lá tá sa 
ér de ké ben kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint
nyil ván tar tást ve zet

a) a mes ter sé ges ter mé ke nyí tõ ál lo má sok ról, emb rió át -
ül te tõ ál lo má sok ról, sper ma tá ro ló köz pon tok ról;

b) az in sze mi ná to rok ról, emb rió át ül te tõk rõl;
c) az ál lat tar tók ról, te nyé sze tek rõl, tar tá si he lyek rõl;
d) az egye di azo no sí tá sú ál la tok ról, törzs ál lo má nyok -

ról;
e) az en ge dé lye zett ba rom fi kel te tõ ál lo má sok ról, hal -

kel te tõ ál lo má sok ról, a méh anya ne ve lõ te le pek rõl;
f) a meg bí zott tel je sít mény vizs gá la ti szer ve ze tek rõl és

te lep he lyek rõl, tel je sít mény vizs gá la ti bi zo nyít vánnyal
ren del ke zõ szak em be rek rõl;

g) az el is mert te nyész tõ szer ve ze tek rõl és te nyész tés ve -
ze tõk rõl, va la mint ál lat faj ták ról, hib ri dek rõl és ke resz te zé -
si prog ra mok ról;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. áp ri lis 20-i ülés nap ján fo gad ta el.

h) a vá gó hí di mi nõ sí tõ he lyek rõl, mi nõ sí tõ szer ve ze -
tek rõl, vá gó ál lat-mi nõ sí tõk rõl, mi nõ sí tés hez szük sé ges
bé lyeg zõk rõl, mû sze rek rõl, a vá gó ál lat-mi nõ sí té si ada tok -
ról;

i) az ál la tok egy sé ges azo no sí tá si és nyil ván tar tá si
rend sze ré ben igé nyel he tõ fül jel zõk rõl.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás tar tal maz za:
a) ter mé sze tes sze mély ese tén a ne vet, szü le té si ne vet,

szü le té si he lyet, szü le té si idõt, any ja ne vét, ál lam pol gár sá -
got, lak he lyet, te lep he lyet, el ér he tõ sé get (te le fon szám,
fax szám, e-ma il cím, le ve le zé si cím), szám lá zá si ne vet,
szám lá zá si cí met;

b) jogi sze mély, va la mint jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet ese tén a cég ne vet, adó szá -
mot, szék he lyet, te lep he lyet, el ér he tõ sé get (te le fon szám,
fax szám, e-ma il cím, le ve le zé si cím).

(7) A te nyész té si ha tó ság az ál ta la nyil ván tar tott ada tok -
ból adat bá zist hoz lét re.

(8) A te nyész té si ha tó ság köz igaz ga tá si el já rás ban or -
szá gos ille té kességgel ho zott dön té se el len köz igaz ga tá si
el já rás ke re té ben fel leb be zés nek he lye nincs.”

(5) Az Átv. A te nyész té si ha tó ság fel ada tai al cím alatt
a kö vet ke zõ 18/A.  §-sal egé szül ki:

„18/A.  § A törzs könyv, il let ve az an nak alap ján ki ál lí -
tott szár ma zá si iga zo lás a te nyész ál lat te nyész tõ jé re, il let -
ve tu laj do no sá ra vo nat ko zó an tar tal maz za

a) ter mé sze tes sze mély ese té ben a ne vet, lak he lyet;
b) jogi sze mély, va la mint jogi sze mé lyi ség gel nem ren -

del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet ese tén a cég ne vet, szék he -
lyet.”

(6) Az Átv. 33.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„33.  § (1) Mes ter sé ges ter mé ke nyí té si szol gál ta tást
nyúj tó in sze mi ná to ri, emb ri ó á tül te tõi te vé keny sé get az
a szak em ber vé gez het, aki ren del ke zik a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott ké pe sí tés sel és meg fe lel az ott meg ha -
tá ro zott egyéb fel té te lek nek.

(2) Aki az (1) be kez dés sze rin ti te vé keny sé get kí ván
foly tat ni, kö te les az erre irá nyu ló szán dé kát a te nyész té si
ha tó ság nak be je len te ni. A be je len tés ben meg kell je löl ni
a be je len tõ ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it.”

(7) Az Átv. 47/A.  §-a a kö vet ke zõ 33. pont tal egé szül ki:
[Ez a tör vény]
„33. a bel sõ pi a ci szol gál ta tá sok ról  szóló, 2006. de -

cem ber 12-i 2006/123/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek”
[ való meg fe le lést szol gál ja.]

(8) Az Átv. 49.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„49.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy
a) ren de let ben sza bá lyoz za
1. a te nyész ál lat- és sza po rí tó anyag-hasz ná lat, -fel aján -

lás és -ér té ke sí tés fel té te le it;
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2. a tel je sít mény vizs gá la tok, te nyész ér ték becs lés rend jét;
3. a te nyész ál la tok tel je sít mé nye i nek adat gyûj té si

mód ját, rend jét;
4. a kis ál lat fa jok e tör vénnyel érin tett meg ha tá ro zott

kö rét;
5. az apa ál lat-el lá tás mód ját, fel té te lét és költ ség-hoz -

zá já ru lá sá nak mód ját;
6. a vé dett õs ho nos faj ták ge ne ti kai fenn tar tá sá nak és

tá mo ga tá sá nak rend jét;
7. az ál lat tar tók, a te nyé sze tek és a tar tá si he lyek nyil -

ván tar tá sá nak rend jét;
8. a faj ta és te nyész tõ szer ve ze ti el is me rés nek, az el is -

me rés fel füg gesz té sé nek és vissza vo ná sá nak sza bá lya it;
9. az ál la tok egy sé ges nyil ván tar tá si és azo no sí tá si

rend jét;
10. a mes ter sé ges ter mé ke nyí tõ ál lo más, sper ma tá ro ló

köz pont, emb rió át ül te tõ ál lo más, ba rom fi- és hal kel te tõ ál -
lo más, méh anya ne ve lõ te lep en ge dé lye zé sé vel, üze mel te -
té sé vel kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat;

11. a mûvi sza po rí tó te vé keny ség gel össze füg gõ rész -
le tes sza bá lyo kat;

12. a te nyész ál lat és sza po rí tó anyag be ho za ta lá nak és
ki vi te lé nek elõ írásait;

13. a törzs könyv ve ze té sé nek és a szár ma zás iga zo lás
ki ál lí tá sá nak sza bá lya it;

14. a szak ké pe sí tés hez kö tött te vé keny sé ge ket;
15. az ál lat te nyész té si bír ság be fi ze té sé nek és fel hasz -

ná lá sá nak mód ját;
16. az e tör vény ha tá lya alá tar to zó el já rá so kért fi ze ten -

dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak meg fi ze té sé vel kap cso la -
tos el já rá si sza bá lyo kat, az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj fi ze -
tés el le né ben vég zett fel ada to kat, va la mint az igaz ga tá si
szol gál ta tá si dí jak fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it;

17. a vá gás utá ni mi nõ sí té si kö te le zett ség alá esõ ál la -
tok kö rét, a mi nõ sí tés rend jét és ezen ál la tok ke res ke del mi
je lö lé sé nek sza bá lya it;

18. a mes ter sé ges ter mé ke nyí té si szol gál ta tást nyúj tó
in sze mi ná to ri, emb ri ó á tül te tõi te vé keny ség foly ta tá sá nak
rész le tes fel té te le it, a te vé keny ség be je len té sé nek és az in -
sze mi ná to rok, emb rió át ül te tõk nyil ván tar tá sá nak sze mé -
lyes ada tot nem tar tal ma zó adat tar tal mát, va la mint a be je -
len tés re és a nyil ván tar tás ve ze té sé re vo nat ko zó rész le tes
el já rá si sza bá lyo kat, to váb bá az in sze mi ná to ri, embrió -
átültetõi te vé keny ség re jog sza bály ban vagy ha tó sá gi ha tá -
ro zat ban elõ írt kö te le zett sé gek be nem tar tá sá nak ese tén
al kal ma zan dó jog kö vet kez mé nye ket;

b) a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes
ren de let ben sza bá lyoz za a vé dett õs ho nos és a ve szé lyez -
te tett me zõ gaz da sá gi ál lat faj ták kö rét, va la mint a ki je lö lé -
sük rend jét;

c) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
ren de let ben sza bá lyoz za az e tör vény ha tá lya alá tar to zó
el já rá so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak mér té -
két.

(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a te nyész té si
ha tó sá got vagy ha tó sá go kat ren de let ben je löl je ki.”

A termõföldrõl  szóló 1994. évi LV. törvény
módosítása

2.  § (1) A ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
3.  §-ának j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„j) a gaz dál ko dó csa lád tag jai: a csa lá di gaz dál ko dó,

an nak há zas tár sa, élet tár sa, kis ko rú gyer mek e, uno ká ja,
va la mint a gaz dál ko dó csa lád tag ja ként be je lent ke zett
nagy ko rú gyer mek e, szü lõ je, nagy szü lõ je; gyer me ken az
örök be fo ga dott, a mos to ha és a ne velt gyer me ket is ér te ni
kell;”

(2) A ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép, egy ide jû leg a meg le võ (2) be kez dés meg je lö lé se
(3) be kez dés re vál to zik:

„(2) A föld hasz ná lót a más hasz ná la tá ban levõ in gat la -
non ön tö zé si tel ki szol ga lom il le ti meg, amennyi ben me -
zõ gaz da sá gi te vé keny sé ge foly ta tá sá hoz szük sé ges ön tö -
zés ér de ké ben a víz oda jut ta tá sát, szét osz tá sát, il let ve an -
nak el ve ze té sét más ként nem, vagy csak arány ta la nul nagy 
ne héz ség gel vagy költ ség gel le het ne biz to sí ta ni. A tel ki
szol ga lom gya kor lá sa so rán a szol ga lom mal ter helt in gat -
lan bir to ko sá nak ér de ke it kí mél ve kell el jár ni, a szol ga -
lom mal ter helt in gat lant csak a szük sé ges mér ték ben, az
aka dá lyoz ta tás (kor lá to zás) mér té ké nek meg fe le lõ kár ta la -
ní tás mel lett le het igény be ven ni. Meg szû nik a szol ga lom,
ha az an nak ala pí tá sá ra vo nat ko zó fel té te lek is meg szûn -
tek.”

(3) A ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
25/B.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(3) Ha a föld hasz ná lat olyan szer zõ dés alap ján ke let ke -
zett, ame lyet jog sza bály alap ján kö te le zõ írás ba fog lal ni,
a (2) be kez dés ben fog lal ta kat az zal az el té rés sel kell al kal -
maz ni, hogy a föld hasz ná lat in gat lan ügyi ha tó ság hoz  való
be je len té sé hez ele gen dõ a szer zõ dés egy ere de ti pél dá nyát
vagy an nak köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tát benyúj -
tani.”

(4) A ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
25/D.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki, egy ide -
jû leg a meg le võ (3) be kez dés meg je lö lé se (4) be kez dés re
vál to zik:

„(3) Men tes az el já rás az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj- és
il le ték fi ze té si kö te le zett ség alól, ha a ké re lem ki zá ró lag az
érin tett föld rész let in gat lan-nyil ván tar tá si ada tai meg vál -
to zá sá nak a föld hasz ná la ti nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy -
zé sé re vo nat ko zik.”

A hegyközségekrõl  szóló 1994. évi CII. törvény
módosítása

3.  § (1) A hegy köz sé gek rõl  szóló 1994. évi CII. tör vény
17.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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[A hegy bí ró]
„f) ve ze ti az ül tet vény ka tasz tert, va la mint a te le pí té sek, 

ki vá gá sok nyil ván tar tá sát, és rend sze re sen el len õr zi az
 ültetvénykataszterben nyil ván tar tott te rü le tek ál la po tát,
a nyil ván tar tott ada tok  valóságtartalmát,”

(2) A hegy köz sé gek rõl  szóló 1994. évi CII. tör vény
52.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) A hegy köz sé gi szer ve zet – tag ja i nak szol gál ta tá -
sok kal  való el lá tá sa cél já ból vagy más, gaz da sá gi te vé -
keny sé get is igény lõ fel ada ta el lá tá sa ér de ké ben – non -
profit gaz da sá gi tár sa sá got ala pít hat.”

A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint
a vadászatról  szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

4.  § (1) A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la -
mint a va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény (a továb -
biak ban: Vtv.) 1.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A tör vény ha tá lya nem ter jed ki a ter mé sze tes élõ
kör nye zet ben va don élõ, nem va dász ha tó ál lat faj ra, va la -
mint arra a vad ra, ame lyet ál lat kert ben tar ta nak be ke rí tett
he lyen.”

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

„(2) A va dász te rü le ten el ej tett, el fo gott vad (ide ért ve
an nak tró fe á ját is), a hul la tott agancs, a szár nyas vad jog -
sze rû en gyûj tött to já sa, az el hul lott vad te te me a jo go sult
tu laj do ná ba ke rül. A más va dász te rü let rõl át vál tott seb zett
vad – a va dá szat ra jo go sult hoz zá já ru lá sá val – a seb zés he -
lye sze rin ti jo go sult tu laj do ná ba ke rül, ha – a va dá szat ra
jo go sult hoz zá já ru lá sá val – után ke re sés so rán ej tik el vagy 
el hul lot tan fel le lik.”

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

„(4) A va das kert ben, a va das park ban, il let ve va dász te -
rü le ten lé te sí tett vad far mon jog sze rû en tar tott vad – a va -
das park, il let ve a vad farm fenn tar tó já val kö tött el té rõ meg -
ál la po dás hi á nyá ban – a jo go sult tu laj do ná ban van. A nem
va dász te rü le ten lé te sí tett vad far mon jog sze rû en tar tott vad 
– el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban – a vad farm fenn tar tó já -
nak tu laj do ná ban van.”

(4) A Vtv. 12.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A föld tu laj do no sok va dá sza ti kö zös sé ge a va dá sza -
ti jog gya kor lá sá val, hasz no sí tá sá val kap cso la tos ügyek
in té zé se so rán jo go kat sze rez het és kö te le zett sé ge ket vál -
lal hat, to váb bá ön ál ló an pe rel het és pe rel he tõ. A tu laj do -
no sok (1) be kez dés sze rint meg vá lasz tott és a va dá sza ti
ha tó ság nál nyil ván tar tás ba vett – ha tó sá gi iga zo lás sal ren -
del ke zõ – kép vi se lõ je kü lön meg ha tal ma zás nél kül a va dá -
sza ti kö zös ség ügye i ben el jár va a va dá sza ti kö zös ség ne -
vé ben jo go kat sze rez het, és kö te le zett sé ge ket vál lal hat,

kép vi se li a va dá sza ti kö zös sé get a va dá sza ti jog gya kor lá -
sá val, hasz no sí tá sá val össze füg gõ ha tó sá gi, il let ve bí ró sá -
gi el já rás ban és más szer vek elõtt, va la mint har ma dik sze -
mé lyek kel szem ben. A kép vi se let meg szû né se ese tén a tu -
laj do no sok a 14.  §-ban fog lalt el já rás sze rint kö te le sek hat -
van na pon be lül új kép vi se lõt vá lasz ta ni.”

(5) A Vtv. 12.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel a föld tu -
laj do no sok va dá sza ti ha tó ság nál nyil ván tar tás ba vett kép -
vi se lõ je is össze hív hat ja a föld tu laj do no sok gyû lé sét.

(5) A va dász te rü let ha tá rá nak meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló
– ide nem ért ve va dász te rü let szét vá lasz tá sá ra vagy va -
dász te rü le tek egye sí té sé re, to váb bá szom szé dos va dász te -
rü le tek kö zös ha tá rá nak egyez ség gel tör té nõ mó do sí tá sá ra
vo nat ko zó – föld tu laj do no si gyû lés leg ko ráb ban a vad gaz -
dál ko dá si üzem terv ér vé nyes sé gé nek le jár tát meg elõ zõ
egy év vel, leg ké sõbb a vad gaz dál ko dá si üzem terv ér vé -
nyes sé gé nek le jár tát meg elõ zõ hat van nap pal hív ha tó
össze.”

(6) A Vtv. 16.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Egy ha szon bér lõ – az (1) be kez dés c) pont ja sze rin -
ti ha szon bér lõ ki vé te lé vel – leg fel jebb egy va dász te rü let
va dá sza ti jo gá ra köt het ér vé nye sen ha szon bér le ti szer zõ -
dést.”

(7) A Vtv. 20.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A va dász te rü let ha tá rá nak meg ál la pí tá sa – ide nem
ért ve a va dász te rü let szét vá lasz tá sá ra, a va dász te rü le tek
egye sí té sé re és a szom szé dos va dász te rü le tek kö zös ha tá -
rá nak egyez ség gel tör té nõ mó do sí tá sá ra vo nat ko zó dön -
tést – a vad gaz dál ko dá si üzem terv idõ tar ta má ra szól, és
ezen idõ tar tam alatt köti a min den ko ri föld tu laj do no so -
kat.”

(8) A Vtv. 22.  §-ának (1) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A va das kert a va dász te rü let gím szar vas, dám szar -
vas, õz, muf lon, va la mint vad disz nó va dá sza ti célú tar tá sá -
ra, il let ve te nyész té sé re – ke rí tés sel be ke rí tett – ré sze. Va -
das kert be csak sza bad va dász te rü let rõl be fo gott, il let ve
má sik va das kert bõl szár ma zó vad he lyez he tõ ki. Vad disz -
nó va das kert be, a va dá sza ti ha tó ság kü lön en ge dé lye alap -
ján va das park ból vagy vad farm ról is ki he lyez he tõ,
amennyi ben a vad disz nó egye dek fe no tí pu sos és ge no tí pu -
sos meg je le né se a faj jel lem zõ it hor doz zák. A va das kert be
tör té nõ ki he lye zést meg elõ zõ en a vad disz nó egye de ket
– a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don – egye di
azo no sí tás ra al kal mas fül jel zõ vel kell el lát ni.”

(9) A Vtv. 23.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„23.  § A va das kert ke rí té sé nek fenn tar tá sa kor fo lya ma -
to san biz to sí ta ni kell, hogy a ke rí tés sel el zárt te rü let rõl az
en ge dély ben meg ha tá ro zott vad ne tör hes sen ki, il let ve
hogy oda ter mé sze tes úton ne jus son be. E fel té te lek tel je -
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sí té sé nek fel ró ha tó ok ból  való el mu lasz tá sa a vad gaz dál -
ko dá si sza bá lyok meg sér té sé nek mi nõ sül.”

(10) A Vtv. a kö vet ke zõ 25/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ
al cím mel egé szül ki:

„Vadfarm létesítése

25/A.  § (1) A vad farm va dász te rü le ten vagy va dász te rü -
let nek nem mi nõ sü lõ föld te rü le ten vad élel mi szer elõ ál lí -
tá sa cél já ból tör té nõ tar tá sá ra szol gá ló lé te sít mény.

(2) Vad farm lé te sí té sét a va dá sza ti ha tó ság en ge dé lye zi. 
Nem lé te sít he tõ vad farm vé dett ter mé sze ti te rü le ten. Vad -
farm lé te sí té se és mû köd te té se so rán a 22.  § (4)–(5) be kez -
dé sé ben, a 23.  §-ban, va la mint a 24.  § (2)–(3) be kez dé sé -
ben fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

(3) Vad far mon va dász ni ti los.”

(11) A Vtv. 28.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (5)–(6) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(4) Ha a tör vény más ként nem ren del ke zik, ti los
a) a ma dár fa jok fész ké nek és fész ke lé sé nek za va rá sa,

meg ron gá lá sa vagy el pusz tí tá sa,
b) a va dász ha tó ma dár fa jok to já sa i nak ter mé szet bõl

 való gyûj té se, va la mint az így gyûj tött to já sok bir tok lá sa
még üres ál la pot ban is,

c) az em lõ sök ko to ré ka i nak és egyéb zárt bú vó he lyek
füst kép zés sel tör té nõ za va rá sa, il let ve el gá zo sí tá sa.

(5) Nem mi nõ sül a (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti gyûj -
tés nek a va dá szat ra jo go sult ál tal fé szek men tés cél já ból
vég zett vad vé del mi te vé keny ség.

(6) A va dá sza ti ha tó ság a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott, az Eu ró pai Unió jogi ak tu sa ál tal vé de lem ben ré -
sze sí tett va dász ha tó vad faj nak (a továb biak ban: kö zös sé gi
je len tõ sé gû va dász ha tó vad faj) nem mi nõ sü lõ va dász ha tó
vad faj vo nat ko zá sá ban a (4) be kez dés c) pont já ban sze rep -
lõ te vé keny sé get a 38/A.  § (1) be kez dé sé nek a)–g) pont já -
ban fel so rolt fel té te le ken kí vül ál lat-egész ség ügyi, vad vé -
del mi, il let ve ál lo mány sza bá lyo zá si ok ból engedélyez -
heti.”

(12) A Vtv. 30.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A va dá sza ti ha tó ság – kö zös sé gi je len tõ sé gû va -
dász ha tó vad faj vo nat ko zá sá ban a 38/A.  § (1)–(3) be kez -
dé sé ben fog lal tak sze rint, más vad faj vo nat ko zá sá ban ál -
lat-egész ség ügyi, vad vé del mi, il let ve ál lo mány sza bá lyo -
zá si ok ból is – a mér ge zõ ha tá sú anya gok hasz ná la tá ra vo -
nat ko zó kü lön jog sza bá lyok figye lembe véte lével en ge dé -
lyez he ti sze lek tív mé reg al kal ma zá sát.”

(13) A Vtv. 32.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„32.  § (1) Mes ter sé ges ap ró vad-te nyész té si te vé keny -
ség foly ta tá sá hoz, vad zárt té ri tar tá sá hoz, vad va dász te rü -
le tek kö zöt ti szál lí tá sá hoz, va la mint vad va dász te rü let re
tör té nõ ki en ge dé sé hez a va dá sza ti ha tó ság en ge dé lye
szük sé ges.

(2) A mes ter sé ges vad te nyész té si te vé keny ség en ge dély 
nél kü li foly ta tá sa, to váb bá a vad en ge dély nél kü li vagy az
en ge dély ben fog lal tak tól el té rõ zárt té ri tar tá sa, vad va -
dász te rü le tek kö zöt ti en ge dély nél kü li szál lí tá sa, vad va -
dász te rü let re en ge dély nél kü li ki he lye zé se a vad gaz dál ko -
dá si sza bá lyok meg sér té sé nek mi nõ sül.

(3) Ap ró vad te nyész tõ te le pet lé te sí te ni, to váb bá a te -
nyész tett ap ró va dat va dász te rü let re ki en ged ni csak az ál -
lat egész ség ügy re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint le het.

(4) Nagy va dat zárt tér ben – az ál lat kert ben tör té nõ tar tás 
ki vé te lé vel – csak va das kert ben, va das park ban, va la mint
vad far mon le het tar ta ni.”

(14) A Vtv. 37.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § meg le võ ren del ke zé sé nek meg je lö lé se
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A kü lön jog sza bály sze rint meg ha tá ro zott vi zes te -
rü le te ken és azok vé dõ sáv já ban az ólom sö rét hasz ná la ta
ví zi vad va dá szat so rán ti los. Amennyi ben vé dõ sáv nem ke -
rül ki je lö lés re, a vi zes te rü let ha tár te rü le tén a va dá szat oly
mó don foly tat ha tó, hogy a ti la lom mal érin tett te rü let re
a ki lõtt ólom sö rét ne hull jon vissza.”

(15) A Vtv. 38.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép, egy ide jû leg a ,,Va dá sza ti idény és va dá sza ti ti lal mi
idõ” al cím alatt a kö vet ke zõ 38/A.  §-sal egé szül ki:

„38.  § (1) A va dá sza ti év az év már ci us hó nap elsõ nap -
ján kez dõ dik és a kö vet ke zõ év feb ru ár hó nap utol só nap -
já ig tart. A va dá sza ti idény az a nap tá ri idõ szak, amely
a va dá sza ti éven be lül ki je lö li az egyes vad fa jok va dá sza -
tá nak ide jét (a továb biak ban: va dá sza ti idény). A va dá sza ti 
idényt a mi nisz ter a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben ren de let ben ál la pít ja meg.

(2) A va dá sza ti idé nyen kí vü li idõ szak (a továb biak ban:
va dá sza ti ti lal mi idõ) alatt – a (3) be kez dés b) pont já ban
fog lalt ese tek ki vé te lé vel – a vad fajt kí mél ni kell. Azt
a vad fajt, amely re a mi nisz ter va dá sza ti idényt nem ál la pít
meg, a va dá sza ti éven be lül kí mél ni kell.

(3) A va dá sza ti ha tó ság – kö zös sé gi je len tõ sé gû va dász -
ha tó vad faj vo nat ko zá sá ban a 38/A.  § (1)–(3) be kez dé sé -
ben fog lal tak sze rint –

a) vad-, il let ve ál lo mány vé del mi ok ból a va dá sza ti idé -
nyen be lül meg ha tá ro zott va dász te rü le te ken kor lá toz hat ja
vagy meg tilt hat ja egy vagy több vad faj va dá sza tát;

b) meg ha tá ro zott vad faj túl sza po ro dá sa ese tén va dá -
sza ti ti lal mi idõ ben va dá sza tot en ge dé lyez het vagy va dá -
szat ra kö te lez he ti a va dá szat ra jo go sul tat.

(4) A va dász ha tó ma dár fa jok egye de i re, a fé szek ra kás
és fi ó ka ne ve lés idõ sza ká ban, il let ve a sza po ro dá si idõ -
szak ban – vo nu ló fa jok ese té ben a fi ó ka ne ve lé si te rü le tük -
re tör té nõ vissza té ré sük so rán is – ti los va dász ni.

38/A.  § (1) Amennyi ben nincs más ki elé gí tõ meg ol dás
és az érin tett va dász ha tó vad fa jok ál lo má nyá nak a (6) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ked ve zõ vé del mi hely ze te nem
sé rül, kö zös sé gi je len tõ sé gû va dász ha tó vad faj vo nat ko zá -
sá ban a va dá sza ti ha tó ság a szük sé ges mér ték ben és mó -
don a 28.  § (4) be kez dé sé ben, a 30.  § (2) be kez dé sé ben,
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a 38.  § (3) be kez dé sé ben és a 39.  § (3) be kez dé sé ben fog -
lalt te vé keny sé ge ket a kö vet ke zõ – ma dár faj ese té ben csak 
az a)–f) pont ban sze rep lõ – ok ból en ge dé lyez he ti, il let ve
ren del he ti el:

a) köz egész ség ügyi, il let ve köz biz ton sá gi ok ból,
b) a légi köz le ke dés biz ton sá ga ér de ké ben,
c) a nö vé nyi kul tú rák, a ter més, az ál lat ál lo mány, az er -

dõk, a hal ál lo má nyok, a vi zek sú lyos ká ro so dá sá nak meg -
elõ zé se ér de ké ben,

d) ku ta tás és ok ta tás, ál lo mány fel ja ví tás, vissza te le pí -
tés és az ezek hez szük sé ges te nyész tés cél já ból,

e) egyes va dász ha tó ma dár fa jok – az érin tett ál lo mány
nagy sá gá hoz mér ten – kis szá mú sze lek tív be fo gá sá nak,
tar tá sá nak, il let ve hasz no sí tá sá nak ér de ké ben,

f) a va don élõ ál la tok és nö vé nyek, va la mint a ter mé -
sze tes élõ he lyek vé del me ér de ké ben, vagy

g) más ki e mel ke dõ en fon tos tár sa dal mi, gaz da sá gi köz -
ér dek, va la mint a köz- és ma gán tu laj don sú lyos ká ro so dás -
tól  való meg óvá sa ér de ké ben.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tó sá gi dön tés ben meg
kell ha tá roz ni:

a) a vad fajt és az egye dek szá mát,
b) a be fo gás vagy el ej tés mód ját, esz kö ze it,
c) azt a te rü le tet, ame lyen a te vé keny ség gya ko rol ha tó,
d) a te vé keny ség idõ tar ta mát, és
e) a te vé keny ség va dá sza ti ha tó ság ál ta li el len õr zé sé -

nek mód ját.
(3) A va dá sza ti ha tó ság az en ge dé lyes (kö te le zett) ré -

szé re a te vé keny ség vég re haj tá sá ról je len tés té te li kö te le -
zett sé get ír elõ.

(4) A va dá sza ti ha tó ság az (1) be kez dés alap ján vég zett
te vé keny ség le fo lyá sá ról és ered mé nyé rõl

a) a va dász ha tó ma dár fa jok ese té ben éven te;
b) az a) pont alá nem tar to zó töb bi kö zös sé gi je len tõ sé -

gû va dász ha tó vad faj ese té ben két éven te a mi nisz ter ál tal
át adott ada tok alap ján a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi -
nisz ter út ján
je len tést küld az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re.

(5) E § al kal ma zá sá ban ked ve zõ vé del mi hely zet olyan
hely zet, amely ben a po pu lá ció di na mi kai ada ta i nak figye -
lembe véte lével a faj ké pes ön ma gát élõ he lyé nek élet ké pes
ré sze ként hosszú tá von fenn tar ta ni és a faj ter mé sze tes el -
ter je dé si te rü le te nem csök ken, va la mint  valószínûsít -
hetõen nem is fog csök ken ni, to váb bá je len leg és
 valószínûsíthetõen a jö võ ben is meg fe le lõ ki ter je dé sû élõ -
hely áll ren del ke zé sé re ah hoz, hogy a faj ál lo má nyá nak
hosszú távú fenn ma ra dá sa biz to sí tott le gyen.”

(16) A Vtv. 39.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A va dá sza ti kí mé le ti te rü le ten a ti la lom fel ol dá sá ig
ti los va dász ni. Kö zös sé gi je len tõ sé gû va dász ha tó vad faj
vo nat ko zá sá ban a 38/A.  § (1)–(3) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rint, más vad faj ese té ben ha a vad kár más ként nem há -
rít ha tó el, a va dá sza ti ha tó ság a va dá sza ti kí mé le ti te rü le -
ten is en ge dé lyez he ti a va dá sza tot.”

(17) A Vtv. 65.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § je len le gi (3)–(5) be kez dé sé nek meg je -
lö lé se (4)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(3) Az en ge dély nek az (1) be kez dés a)–b) pont ja sze -
rin ti vissza vo ná sá ra irá nyu ló el já rás hoz a dön tést hozó
szerv köz li a va dá sza ti ha tó ság gal az érin tett sze mély ne -
vét, cí mét, szü le té si he lyét, ide jét, to váb bá az (1) be kez dés
a) pont ja sze rin ti eset ben a lõ fegy ve rek rõl és a lõ sze rek rõl
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott ha tó sá gi en ge dély vissza -
vo ná sá nak idõ pont ját és a lõ fegy ver azo no sí tó ada ta it, az
(1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben a fe le lõs ség meg ál -
la pí tá sá nak idõ pont ját és okát. A va dá sza ti ha tó ság az el já -
rá sá hoz nem szük sé ges ada to kat ha la dék ta la nul tör li.”

(18) A Vtv. 81.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép
és a Vtv. az „A kár meg ál la pí tá sa” al cím alatt a kö vet ke zõ
81/A.  §-sal egé szül ki:

„81.  § (1) Vad kár, va dá sza ti kár, va la mint vad ban oko -
zott kár (e § al kal ma zá sá ban a továb biak ban együtt: kár)
meg té rí té se irán ti igényt a kár be kö vet ke zé sé tõl – fo lya -
ma tos kár té tel ese tén az utol só kár té tel tõl – szá mí tott har -
minc na pon be lül kell kö zöl ni a ká rért fe le lõs sze méllyel.

(2) Ha a ká ro sult és a ká rért fe le lõs sze mély kö zött az
(1) be kez dés sze rin ti köz lés tõl szá mí tott 8 na pon be lül
nem jön lét re egyez ség a kár meg té rí té sé rõl és a kár té rí tés
mér té ké rõl, és a ká ro sult ká rá nak meg té rí té sét nem köz vet -
le nül a bí ró ság tól kéri, a ká ro sult a kár oko zás he lye sze rint
ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé tõl (a továb -
biak ban: jegy zõ) nyolc na pon be lül írás ban vagy szó ban
ké rel mez he ti a ká ro sult és a ká rért fe le lõs sze mély kö zöt ti
egyez ség lét re ho zá sá ra irá nyu ló kár becs lé si el já rás le foly -
ta tá sát. A ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén a köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény sze rin ti
iga zo lá si ké re lem nek van he lye.

(3) A kár meg ál la pí tá sát a mi nisz ter ál tal ren de let ben
meg ha tá ro zott ké pe sí tés sel ren del ke zõ kár szak ér tõ
(a továb biak ban: szak ér tõ) vé gez he ti. A szak ér tõt a jegy zõ
öt mun ka na pon be lül ren de li ki.

(4) A kár becs lé sét – a mi nisz ter ál tal ren de let ben meg -
ál la pí tott egy sze rû sí tett vad kár becs lé si sza bá lyok sze rint – 
a ki ren de lés tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül kell le foly -
tat ni. A kár becs lést ak kor is le kell foly tat ni, ha a kár be je -
len té se az (1) be kez dés ben elõ írt ha tár idõ után tör tént. Ha
ké se del mes be je len tés  miatt a kár vagy mér té ké nek meg ál -
la pí tá sa bi zony ta lan ná vá lik, ezt a be je len tõ ter hé re kell
figye lembe ven ni.

(5) A szak ér tõ kö te les a kár becs lés rõl ké szült jegy zõ -
köny vet ha la dék ta la nul át ad ni a jegy zõ nek. A jegy zõ
a szak ér tõi vad kár becs lé si jegy zõ könyv ben fog lal tak alap -
ján egyez ség lét re ho zá sát kí sér li meg a fe lek kö zött a kár
meg té rí té sé re vo nat ko zó an.

(6) Ha a fe lek kö zött kö tött egyez ség meg fe lel a jog sza -
bá lyok ban fog lalt fel té te lek nek, nem sér ti a köz ér de ket,
má sok jo gát vagy jo gos ér de két, va la mint tar tal maz za
a kö te le zett kár té rí tés re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lá sát, 
a fe lek ál tal elõ le ge zett el já rá si költ ség fe lek ál ta li vi se lé -
sét, a kár té rí tés (el já rá si költ ség) össze gét és pénz ne mét,
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a tel je sí tés mód ját és ha tár ide jét, a jegy zõ az egyez sé get
ha tá ro zat ba fog lal ja és jó vá hagy ja.

(7) Ha a fe lek kö zött nem jött lét re egyez ség vagy az
nem hagy ha tó jóvá, a jegy zõ az el já rást meg szün te ti.

(8) A ká ro sult az el já rást meg szün te tõ vég zés jog erõ re
emel ke dé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül kér he ti a bí -
ró ság tól ká rá nak meg té rí té sét. A ha tár idõ el mu lasz tá sa
jog vesz tés sel jár.

81/A.  § A kár becs lé si el já rás so rán a köz igaz ga tá si ha tó -
sá gi el já rás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vénynek az
aláb bi ak ra vo nat ko zó ren del ke zé se it – az aláb bi el té ré sek -
kel – kell meg fele lõen al kal maz ni:

a) el já rá si alap el vek, nyelv hasz ná lat, tol mács, adat ke -
ze lés, át té tel, kap cso lat tar tás,

b) ké re lem ér de mi vizs gá lat nél kü li el uta sí tá sa, el já rás
meg szün te té se,

c) ügy in té zé si ha tár idõ, ha tár idõ szá mí tá sa,
d) ké re lem, hi ány pót lás,
e) jegy zõ könyv,
f) kép vi se let, ki zá rás,
g) ér te sí tés, szem le, szak ér tõ, tár gya lás,
h) el já rás aka dá lyo zá sá nak jog kö vet kez mé nyei,
i) iga zo lá si ké re lem az zal, hogy an nak az el mu lasz tott

ha tár idõ tõl vagy ha tár nap tól szá mí tott két hó na pon túl
nincs he lye,

j) el já rás ira ta i ba  való be te kin tés,
k) ha tá ro zat és vég zés az zal, hogy az egyez sé get jó vá -

ha gyó ha tá ro zat
ka) tar tal maz za a kö te le zett ter mé sze tes sze mély azo no -

sí tó ada ta it is,
kb) meg ho za ta lá nak alap já ul szol gá ló jog sza bály he lyet 

min den eset ben meg kell je löl ni,
kc) nem tar tal maz hat ja a jegy zõ egyéb dön té sét, azok -

ról kü lön dön tés ben kell ren del kez ni,
l) el já rá si költ ség, meg elõ le ge zé se, vi se lé se, költ ség -

men tes ség az zal, hogy a költ sé gek meg elõ le ge zé sé nek
 hiányában a jegy zõ az el já rást meg szün te ti,

m) dön tés köz lé se, ki ja ví tá sa, ki egé szí té se,
n) jog or vos lat, dön tés-fe lül vizs gá lat az zal, hogy az

egyez sé get jó vá ha gyó ha tá ro zat mó do sí tá sá nak vagy
vissza vo ná sá nak nincs he lye, és az zal szem ben fel ügye le ti 
jog kör sem gya ko rol ha tó,

o) vég re haj tás (az egyez sé get jó vá ha gyó ha tá ro zat vég -
re haj tá sá nak ki vé te lé vel).”

(19) A Vtv. a kö vet ke zõ 82.  §-sal egé szül ki:
„82.  § A 83–84.  § sze rin ti, il let ve az e tör vény sze rin ti

egyéb jog kö vet kez mény al kal ma zá sá nak nincs he lye, ha
a jog kö vet kez mény alap já ul szol gá ló tény nek a va dá sza ti
ha tó ság tu do má sá ra ju tá sá tól szá mí tott egy év, vagy a tény
be kö vet kez té tõl szá mí tott há rom év el telt. A ha tár idõ szá -
mí tá sa kor a jog or vos la ti el já rás idõ tar ta mát nem kell
figye lembe ven ni.”

(20) A Vtv. 83.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
a) pont tal egé szül ki:

[A va dá sza ti ha tó ság ha tá ro za ta alap ján vad gaz dál ko -
dá si bír sá got kö te les fi zet ni a jo go sult ak kor, ha]

„a) az e tör vény ben, il let ve a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek nem
tesz ele get;”

(21) A Vtv. 83.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A va dá sza ti ha tó ság ha tá ro za ta alap ján vad gaz dál ko -
dá si bír sá got kö te les fi zet ni a jo go sult ak kor, ha]

„h) az ál ta la vagy hoz zá já ru lá sá val szer ve zett va dá szat
vo nat ko zá sá ban a va dá szat rend jé re vo nat ko zó elõ írásokat 
meg sér ti.”

(22) A Vtv. 83.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
a) pont tal egé szül ki:

[A vad gaz dál ko dá si bír ság mér té ke:]
„a) az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben az eset sú -

lyá tól és is mét lõ dé sé tõl füg gõ en leg alább tíz ezer, leg fel -
jebb száz ezer fo rint le het,”

(23) A Vtv. 83.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés g) pont ja sze rint a vad gaz dál ko dá si
sza bá lyok meg sér té sé nek mi nõ sül, ha a jo go sult:]

„c) a va dász te rü le tet va das kert, va das park vagy vad -
farm lé te sí té se cél já ból en ge dély nél kül ke rí ti be, a va dász -
te rü let nek nem mi nõ sü lõ te rü le ten, va das park ban vagy
vad far mon tar tott nagy va dat va das kert be ki he lye zi, a ha tó -
sá gi en ge déllyel va das kert be ki he lye zett nagy vad meg je -
lö lé sé re vo nat ko zó elõ írásoknak nem tesz ele get, va la mint
va dász te rü let nek nem mi nõ sü lõ te rü let rõl, va das park ból,
va das kert bõl vagy vad farm ról szár ma zó nagy va dat sza bad 
va dász te rü let re he lyez ki;”

(24) A Vtv. 83.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
g) pont tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés g) pont ja sze rint a vad gaz dál ko dá si
sza bá lyok meg sér té sé nek mi nõ sül, ha a jo go sult:]

„g) a vad te nyész té si te vé keny sé get en ge dély nél kül
foly tat ja, a va dat en ge dély nél kül vagy az en ge dély ben
fog lal tak tól el té rõ en tart zárt tér ben, va dat va dász te rü le tek
kö zött en ge dély nél kül szál lít vagy va dat va dász te rü let re
en ge dély nél kül he lyez ki.”

(25) A Vtv. 84.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A va dá sza ti ha tó ság ha tá ro za ta alap ján vad vé del mi
bír sá got kö te les fi zet ni:]

„b) a va dász, ha a va dá szat rend jét neki fel ró ha tó an
meg sér ti;”

(26) A Vtv. a kö vet ke zõ 88.  §-sal egé szül ki:
„88.  § A va dá sza ti ha tó ság nak
a) va dász te rü let kü lön le ges ren del te té sé nek meg ál la pí -

tá sa;
b) a va dász te rü let va das kert, va das park vagy vad farm

lé te sí té se cél já ból tör té nõ be ke rí té sé nek en ge dé lye zé se, az 
en ge dély vissza vo ná sa, va la mint vad tar tá sá ra szol gá ló en -
ge dély nél kül lé te sí tett ke rí tés le bon tá sá nak el ren de lé se;
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c) a rend kí vü li ér té kû tró fea nem ze ti ér ték ké nyil vá ní -
tá sa, to váb bá nem ze ti ér ték ké nyil vá ní tott tró fea az or -
szág ból tör té nõ ki vi te lé nek en ge dé lye zé se
so rán köz igaz ga tá si el já rás ban ho zott dön té se el len köz -
igaz ga tá si el já rás ke re té ben fel leb be zés nek he lye nincs.”

(27) A Vtv. 89.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § je len le gi (2) be kez dé sé nek meg je lö lé se
(3) be kez dés re vál to zik:

„(2) A va dá sza ti ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó sze mély
a szol gá la ti lõ fegy ve rét elõ ze tes fel szó lí tás és fi gyel mez te -
tõ lö vés le adá sa után, az éle tet vagy tes ti ép sé get köz vet le -
nül fe nye ge tõ tá ma dás el há rí tá sá ra – ha a tá ma dás más ként 
nem há rít ha tó el, az el kö ve tõ sze méllyel szem ben az ará -
nyos ság kö ve tel mé nye i nek be tar tá sá val – hasz nál hat ja. A
fegy ver hasz ná lat nem lép he ti túl a jo gos vé de lem mér té -
két. Fegy ver hasz ná lat nak csak a szán dé ko san sze mély re
le adott lö vés mi nõ sül, nem mi nõ sül fegy ver hasz ná lat nak
a vé let le nül be kö vet ke zett, az ál lat ra, a tárgy ra le adott lö -
vés vagy fi gyel mez te tõ lö vés. A fegy ver hasz ná la tot ha la -
dék ta la nul je len te ni kell a rend õrségnek. A fegy ver hasz -
ná lat jog sze rû sé gét a rend õrség vizs gál ja ki.”

(28) A Vtv. 92.  §-a a kö vet ke zõ g) és h) pont tal egé -
szül ki:

[A va dá sza ti ha tó ság:]
„g) nyil ván tar tást ve zet a vad gaz dál ko dá si ter ve zés re

jo go sult szak ér tõk rõl;
h) nyil ván tar tást ve zet a föld tu laj do no sok va dá sza ti

kö zös sé gé nek kép vi se lõ jé rõl.”

(29) A Vtv. 92.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek meg je lö lé se
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az (1) be kez dés a), c), e), g) és h) pont já ban sze rep -
lõ nyil ván tar tás tar tal maz za

a) ter mé sze tes sze mély ese tén a ne vet, szü le té si ne vet,
szü le té si he lyet, szü le té si idõt, any ja ne vét, ál lam pol gár sá -
got, la kó he lyet, te lep he lyet, el ér he tõ sé get (te le fon szám,
fax szám, e-ma il cím, le ve le zé si cím);

b) jogi sze mély, va la mint jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet ese tén a cég ne vet, adó szá -
mot, szék he lyet, te lep he lyet, el ér he tõ sé get (te le fon szám,
fax szám, e-ma il cím, le ve le zé si cím).”

(30) A Vtv. a kö vet ke zõ 93.  §-sal egé szül ki:
„93.  § (1) A mi nisz ter a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó,

a vad vé del mét, a vad gaz dál ko dást, a va dá sza ti jog gya -
kor lá sát, hasz no sí tá sát érin tõ kér dé sek ben vé le mé nye zõ,
ja vas lat te võ te vé keny sé get el lá tó Or szá gos Vad gaz dál ko -
dá si Ta ná csot, va la mint te rü le ti vad gaz dál ko dá si ta ná cso -
kat (a továb biak ban: Vad gaz dál ko dá si Ta nács) hoz lét re.

(2) A Vad gaz dál ko dá si Ta nács te vé keny sé gé vel elõ se -
gí ti a vad gaz dál ko dói ér de kelt ség és a va dá sza ti jog gya -
kor lá sá hoz, hasz no sí tá sá hoz fû zõ dõ köz ér dek kö zöt ti
össz hang meg te rem té sét.

(3) A Vad gaz dál ko dá si Ta nács a mi nisz ter fel ké ré se
alap ján vé le ményt nyil vá nít a va dá sza ti jog gya kor lá sát,

hasz no sí tá sát érin tõ szak mai kér dé sek ben, va la mint jog -
sza bály ter ve ze tek rõl.”

(31) A Vtv. 100.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„100.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy
a) a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér -

tés ben ren de let ben sza bá lyoz za
1. a va dász ha tó ál lat fa jok kö rét, va la mint a kö zös sé gi

je len tõ sé gû va dász ha tó vad fa jok kö rét,
2. a va dá sza ti idényt,
3. a ví zi vad va dá sza ta rend jé nek sza bá lya it, az ólom sö -

rét hasz ná la tá nak ti lal ma alá esõ vi zes te rü le te ket,
4. a kör ze ti vad gaz dál ko dá si terv vé dett ter mé sze ti te -

rü le tek re vo nat ko zó kö te le zõ elõ írásait;
b) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben

ren de let ben sza bá lyoz za az e tör vény ha tá lya alá tar to zó
el já rá so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak mér -
tékét;

c) ren de let ben sza bá lyoz za
1. a va dá sza ti és vad gaz dál ko dá si ren del te té sû lé te sít -

mé nyek re és be ren de zé sek re vo nat ko zó sza bá lyo kat,
2. a vad gaz dál ko dá si üzem terv re, il let ve az éves vad -

gaz dál ko dá si terv re vo nat ko zó sza bá lyo kat, va la mint
a kör ze ti vad gaz dál ko dá si terv vé dett ter mé sze ti te rü le tek -
re nem vo nat ko zó kö te le zõ elõ írásait,

3. a hi va tá sos va dász es kü jé nek szö ve gét, a szol gá la ti
jel vé nyé nek és a szol gá la ti nap ló já nak min tá ját, to váb bá
an nak ve ze té si sza bá lya it,

4. a vad je lö lé si sza bá lyo kat,
5. a va dá sza ti nap ló és te rí ték-nyil ván tar tás ve ze té sé -

nek sza bá lya it,
6. a va dász jegy re, az egyé ni lõ jegy zék re és a va dá sza ti

en ge dély re vo nat ko zó sza bá lyo kat,
7. a va dász ku tya faj ta cso port te nyész té sé nek, nyil ván -

tar tá sá nak, tel je sít mény vizs gá la tá nak és hasz ná la tá nak,
va la mint vizs gáz ta tá sá nak sza bá lya it,

8. a vad kár, va dá sza ti kár, va la mint vad ban oko zott kár
meg ál la pí tá sá nak sza bá lya it,

9. a va dász vizs ga tar tal mát és sza bá lya it, va la mint
a vizs ga sza bály za tot,

10. az egyes vad fa jok va dá sza tá nak for má ját,
11. a va dá szat rend jé nek ál ta lá nos sza bá lya it, va la mint

a nem ví zi vad vad fa jok va dá sza ta rend jé nek sza bá lya it,
12. a tró fea bí rá lat sza bá lya it,
13. az e tör vény ha tá lya alá tar to zó el já rá so kért fi ze ten -

dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak meg fi ze té sé vel kap cso la -
tos el já rá si sza bá lyo kat, va la mint az igaz ga tá si szol gál ta -
tá si dí jak fel hasz ná lá sá nak sza bá lya it,

14. a vad el ej té sé vel kap cso la tos sza bá lyo kat,
15. a vad, vad hús fel vá sár lá sa, fel dol go zá sa, for ga lom -

ba ho za ta la so rán ve ze tett nyil ván tar tás ra vo nat ko zó sza -
bá lyo kat,

16. a va dász te rü let ha tá ra meg ál la pí tá sá nak sza bá lya it,
17. a va dász te rü le tek és a va dá szat ra jo go sul tak nyil -

ván tar tá sá nak sza bá lya it,
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18. az ön ál ló és a tár sult va dá sza ti jog gya kor lá sá nak
sza bá lya it,

19. a bér va dá szat sza bá lya it,
20. a va das kert, va das park és a vad farm lé te sí té sé nek

sza bá lya it,
21. a ha tó sá gi va dá szat sza bá lya it,
22. a vad vé del mi és va dá sza ti célú ke rí tés lé te sí té sé nek 

sza bá lya it,
23. a mes ter sé ges vad te nyész tés, to váb bá a vad be fo gá -

sá nak sza bá lya it,
24. a hi va tá sos va dász al kal ma zá sá nak, te vé keny sé gé -

nek és nyil ván tar tá sá nak sza bá lya it,
25. a va dá sza ti jog gya kor lá sá nak, hasz no sí tá sá nak

mód já ról és fel té te le i rõl  szóló mû kö dé si sza bály zat ra vo -
nat ko zó sza bá lyo kat,

26. a vad gaz dál ko dá si-va dá sza ti kép zett sé gek re, ké pe -
sí té sek re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

27. a va dá sza ti ha tó ság el já rá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,
28. az Or szá gos Vad gaz dál ko dá si Ta nács lét re ho zá sá -

ra és mû kö dé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,
29. az Or szá gos Vad gaz dál ko dá si Adat tár ból tör té nõ

adat szol gál ta tás mód ját.
(2) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány arra, hogy a va dá sza -

ti ha tó sá got vagy ha tó sá go kat ren de let ben je löl je ki.”

(32) A Vtv. 101.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak  való meg -
fe le lést szol gál ja:]

„b) a Ta nács 92/43/EGK irány el ve (1992. má jus 21.)
a ter mé sze tes élõ he lyek, va la mint a va don élõ ál la tok és
nö vé nyek vé del mé rõl, 2. cikk, 6. cikk (1)–(2) be kez dés,
11. cikk, 12. cikk, 14. cikk, 15. cikk, 16. cikk és VI. szá mú
mel lék let.”

A földmérési és térképészeti tevékenységrõl  szóló
1996. évi LXXVI. törvény módosítása

5.  § A föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló
1996. évi LXXVI. tör vény 19.  §-ának (4) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A hasz ná la ti jog ke let ke zé se kor az in gat lan ügyi ha -
tó ság ha tá ro zat ban ren del ke zik az in gat lan tu laj do no sát
meg il le tõ kár ta la ní tás ról. A ha tá ro zat el len köz igaz ga tá si
úton fel leb be zés nek he lye nincs.”

A halászatról és a horgászatról  szóló 
1997. évi XLI. törvény módosítása

6.  § (1) A ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi
XLI. tör vény (a továb biak ban: Hhtv.) 20.  §-a a kö vet ke zõ
(3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Az ál la mi ha lász je gyet, il let ve hor gász je gyet
igény lõ sze mély nek nyi lat koz nia kell ar ról, hogy a ha lá -
szat tal, hor gá szat tal, ille tõ leg hal fo gá sá val (gyûj té sé vel)

össze füg gés ben sza bály sér té si vagy bün te tõ jo gi fe le lõs sé -
gét nem ál la pí tot ták meg, to váb bá vele szem ben hal vé del -
mi bír sá got nem szab tak ki. Az ál la mi ha lász je gyet, il let ve
hor gász je gyet igény lõ nyi lat ko za tá nak rész le tes sza bá lya it 
kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.”

(2) A Hhtv. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„21.  § (1) Ál la mi ha lász jegy vagy hor gász jegy nem ad -
ha tó an nak a sze mély nek

a) a jog erõs el ma rasz ta lás tól szá mí tott egy év tõl há rom
évig ter je dõ idõ tar tam ra, akit a hal fo gá sá val (gyûj té sé vel)
össze füg gés ben el kö ve tett sza bály sér tés vagy bûn cse lek -
mény  miatt jog erõ sen el ma rasz tal tak,

b) a bír ság jog erõs ki sza bá sá tól szá mí tott há rom hó -
nap tól há rom évig ter je dõ idõ tar tam ra, aki vel szem ben
hal vé del mi bír sá got szab tak ki.

(2) Az ál la mi ha lász je gyet vagy hor gász je gyet a ha lá -
sza ti ha tó ság vissza von ja at tól a sze mély tõl

a) aki ezen ok má nyát a hely szí ni el len õr zés kor nem
tud ja fel mu tat ni,

b) aki nek a ha lá szat tal, hor gá szat tal, ille tõ leg a hal fo -
gá sá val össze füg gés ben sza bály sér té si vagy bün te tõ jo gi
fe le lõs sé gét meg ál la pí tot ták,

c) aki ál la mi ha lász jegy, il let ve hor gász jegy igény lé se
so rán a 20.  § (3) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tot  valótlan
tar ta lom mal te szi meg,

d) aki a 23–24.  §-ban fog lal tak sze rint til tott esz köz zel
vagy mó don ha lá szik vagy hor gá szik,

e) aki vel szem ben hal vé del mi bír sá got szab tak ki.
(3) Az ál la mi ha lász jegy vagy hor gász jegy ki adá sa

meg ta ga dá sá nak (1) be kez dés sze rin ti idõ tar ta mát a ha lá -
sza ti ha tó ság az eset összes kö rül mé nyé re – így kü lö nö sen
az érin tet tek ér de kei sé rel mé nek kö ré re, sú lyá ra, a jog sér tõ 
ál la pot idõ tar ta má ra és a jog sér tõ ma ga tar tás is mé telt ta nú -
sí tá sá ra, a jog sér tés sel el ért elõny re – te kin tet tel ha tá roz za
meg.”

(3) A Hhtv. 22.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a (2)–(9) be kez dés meg je lö lé se
(3)–(10) be kez dés re vál to zik:

„(2) A ha lá sza ti ha tó ság az ál la mi tu laj do nú ha lá sza ti
víz te rü le tek re or szá gos ér vé nyes sé gû, ku ta tá si célú ha lá -
sza ti te rü le ti en ge délyt ad hat ki. Az en ge dély ben meg kell
ha tá roz ni a ku ta tás cél ját, mód ját, va la mint idõ tar ta mát.
Az en ge dély a hal meg tar tá sá ra nem jo go sít, a ha lat le mé -
ré se után azon nal vissza kell he lyez ni a víz be. Az en ge dély 
jo go sult ja a ku ta tás ered mé nye i rõl éven te ja nu ár 10-ig írá -
sos össze fog la ló je len tést kö te les kül de ni a ha lá sza ti ha tó -
ság nak. En nek el mu lasz tá sa ese tén az ak tu á lis évi te rü le ti
en ge dély nem ad ha tó ki.”

(4) A Hhtv. 24.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ ren del -
ke zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ti la lom alól a ha lá sza ti
ha tó ság in do kolt eset ben – az a) és c) pont ese té ben a jo go -
sult ké rel mé re, ille tõ leg hoz zá já ru lá sá val –”
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(5) A Hhtv. A hal gaz dál ko dás terv sze rû sé ge al cím alatt
a kö vet ke zõ 30/A.  §-sal egé szül ki:

„30/A.  § A jo go sult az Eu ró pai Unió köz vet le nül al kal -
ma zan dó jogi ak tu sá ban meg ha tá ro zott ide gen és nem ho -
nos hal fa jok te le pí té sét a ha lá sza ti ha tó ság en ge dé lye alap -
ján vé gez he ti.”

(6) A Hhtv. 38.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A jo go sult ké ré sé re a ha lá sza ti ha tó ság – a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint – en ge dé -
lyez he ti ha lá sza ti víz te rü le ten a (2) be kez dés a)–b) pont já -
ban meg ha tá ro zott ti lal mak és kor lá to zá sok alól tör té nõ
fel men tést.”

(7) A Hhtv. 39.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ ren del -
ke zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a ha lá sza ti víz te rü le ten vagy an nak meg ha tá ro -
zott ré szén a hal ál lo mány vagy élõ he lyé nek vé del me in do -
kol ja, a ha lá sza ti ha tó ság a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott fel té te lek sze rint”

(8) A Hhtv. 48.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A ha lá sza ti ha tó ság köz igaz ga tá si el já rás ban or szá -
gos ille té kességgel ho zott dön té se el len köz igaz ga tá si el -
já rás ke re té ben fel leb be zés nek he lye nincs.”

(9) A Hhtv. 50.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[A ha lá sza ti ha tó ság hal vé del mi bír sá got szab ki]
„c) a 22.  § (10) be kez dé sé ben, a 35.  § (2) be kez dé sé -

ben, a 38.  §-ban, va la mint a 42.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ren del ke zést meg sér tõ,

d) ál la mi ha lász jegy, il let ve hor gász jegy igény lé se so -
rán a 20.  § (3) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tot  valótlan
tar ta lom mal meg te võ”
[sze méllyel szem ben.]

(10) A Hhtv. 50.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A hal vé del mi bír ság mér té ke
a) jo go su lat lan hor gá szat, va la mint a fo gá si nap ló ve -

ze té sé nek el mu lasz tá sa ese tén 10 000–200 000 fo rint,
b) jo go su lat lan ha lá szat ese tén 50 000–500 000 fo rint,
c) az e tör vény ál tal meg nem en ge dett mó don vagy ti -

lal mi idõ ben  való ha lá szat vagy hor gá szat ese tén, va la mint 
a (2) be kez dés ben sze rep lõ eset ben 10 000–500 000 fo rint,

d) a 35.  § (2) be kez dé sé ben, a 38.  §-ban, va la mint
a 42.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ti la lom meg sze gé -
se ese tén 10 000–500 000 fo rint,

e) ál la mi ha lász jegy, il let ve hor gász jegy igény lé se so -
rán a 20.  § (3) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko zat  valótlan tar ta -
lom mal tör té nõ meg té te le ese tén 50 000 fo rint.”

(11) A Hhtv. 51.  §-a a kö vet ke zõ (1) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a § meg le võ szö ve gé nek meg je lö lé se
(2) be kez dés re vál to zik:

„(1) A hal gaz dál ko dá si, il let ve hal vé del mi bír ság mér -
té két az eset összes kö rül mé nyé re – így kü lö nö sen az érin -

tet tek ér de kei sé rel mé nek kö ré re, sú lyá ra, a jog sér tõ ál la -
pot idõ tar ta má ra és a jog sér tõ ma ga tar tás is mé telt ta nú sí tá -
sá ra, a jog sér tés sel el ért elõny re – te kin tet tel kell meg ha tá -
roz ni.”

(12) A Hhtv. 56.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy a tör vény
vég re haj tá sá val kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat:]

„f) az ál la mi ha lász je gyet, il let ve hor gász je gyet igény -
lõ nyi lat ko za tá nak rész le tes sza bá lya it,”
[ren de let ben ha tá roz za meg.]

(13) A Hhtv. 56.  §-a (1) be kez dé sé nek g)–h) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy a tör vény
vég re haj tá sá val kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat:]

„g) a ha lá sza ti ti lal mak és kor lá to zá sok (2) be kez dés
sze rin ti sza bá lyo zás sal nem érin tett kö rét, va la mint a ti lal -
mak aló li fel men tés sza bá lya it,

h) a ha lá sza ti ha tó sá gi el já rás ban fi ze ten dõ igaz ga tá -
si-szol gál ta tá si díj mér té két az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben,”
[ren de let ben ha tá roz za meg.]

(14) A Hhtv. 56.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ k) és
l) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy a tör vény
vég re haj tá sá val kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat:]

„k) a tu do má nyos ku ta tá si célú ha lá sza ti en ge dély ki -
adá sá nak rész le tes sza bá lya it,

l) az ide gen és nem ho nos hal fa jok te le pí té sé nek sza bá -
lya it”
[ren de let ben ha tá roz za meg.]

(15) A Hhtv. 56.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy a ter mé -
szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes ren de let ben
ha tá roz za meg a nem ha lász ha tó (hor gász ha tó) hal fa jok és
ví zi ál la tok kö rét, a ha lá sza ti ti lal mi idõ ket va la mint a ti lal -
mak aló li fel men tés sza bá lya it.”

(16) A Hhtv. a kö vet ke zõ 57/A.  §-sal egé szül ki:
„57/A.  § E tör vény az 56.  § (1) be kez dé sé nek l) pont já -

ban adott fel ha tal ma zás alap ján ki adott ren de let tel együtt
az ide gen és nem ho nos fa jok nak az ak va kul tú rá ban tör té -
nõ al kal ma zá sá ról  szóló, 2007. jú ni us 11-i 708/2007/EK
ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se -
ket ál la pít ja meg.”

Az agrárgazdaság fejlesztésérõl  szóló 
1997. évi CXIV. törvény módosítása

7.  § (1) Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi
CXIV. tör vény 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § (1) A Kor mány az ag rár gaz da ság és az ag rár-vi -
dék fej lesz tés mû kö dé sé nek elõ se gí té sé re a mi nisz ter út ján
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ala kít ja ki a szak ér tõi és szak ta nács adá si te vé keny ség gya -
kor lá sá nak fel té te le it és gon dos ko dik a szak ér tõi és szak ta -
nács adá si rend szer mû köd te té sé rõl.

(2) Ha jog sza bály az ag rár gaz da sá gi és az ag rár-vi dék -
fej lesz té si szak te rü le te ken szak ér tõ igény be vé te lét írja elõ
vagy szak ér tõ igény be vé te lé hez jog kö vet kez ményt ál la pít
meg, szak ér tõ ként ki zá ró lag az a sze mély ve he tõ igény be,
va la mint a jog sza bály ban meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé -
nyek csak an nak a szak ér tõ nek az igény be vé te lé hez fû zõd -
nek, aki ren del ke zik a mi nisz ter ál tal ren de let ben meg ha -
tá ro zott szak mai ké pe sí tés sel és meg fe lel az ott meg ha tá -
ro zott egyéb fel té te lek nek. Aki az e be kez dés sze rin ti
szak ér tõi te vé keny sé get kí ván foly tat ni, kö te les az erre irá -
nyu ló szán dé kát a mi nisz ter ál tal ren de let ben meg ha tá ro -
zott szerv nek be je len te ni. A be je len tés ben meg kell je löl ni
a be je len tõ ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it.

(3) A leg alább rész ben az ál lam ház tar tás al rend sze ré -
bõl, eu ró pai uni ós for rás ból, vagy nem zet kö zi meg ál la po -
dás alap ján egyéb prog ram ból fi nan szí ro zott szak ta nács -
adá si szol gál ta tást nyúj tó szak ta nács adó ként csak az a sze -
mély te vé keny ked het, aki bün tet len elõ éle tû, és erre a mi -
nisz ter ren de le té ben meg ha tá ro zot tak sze rint en ge délyt
ka pott. Az en ge dély irán ti ké re lem – a szol gál ta tá si te vé -
keny ség meg kez dé sé nek és foly ta tá sá nak ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott ada to kon túl – tar -
tal maz za a ké rel me zõ ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada -
ta it, ér te sí té si cí mét, szak irá nyú vég zett sé gét és a ké rel me -
zett szak ta nács adói szak te rü le tet, il let ve rész szak te rü le tet,
va la mint a ké rel me zõ szak mai gya kor la tát be mu ta tó – mi -
nisz ter ál tal ren de let ben meg ha tá ro zott – össze fog la lót.

(4) A mi nisz ter ál tal ren de let ben meg ha tá ro zott szerv
a szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sult, a (2) be kez -
dés sze rin ti be je len tést tevõ sze mé lyek rõl, va la mint
a (3) be kez dés sze rin ti szak ta nács adói en ge déllyel ren del -
ke zõk rõl nyil ván tar tást ve zet, amely – a szol gál ta tá si te vé -
keny ség meg kez dé sé nek és foly ta tá sá nak ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott ada to kon túl – tar -
tal maz za az érin tett ter mé sze tes sze mély szak ér tõ, szak ta -
nács adó ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it, ér te sí té si
cí mét és – ha e cél ból ren del ke zés re bo csá tot ta – egyéb el -
ér he tõ sé gét, va la mint szak irá nyú vég zett sé gét és szak ér -
tõi, szak ta nács adói szak te rü le tét, il let ve rész szak te rü le tét.
A nyil ván tar tás ból ki zá ró lag a szak ér tõi, szak ta nács adói
te vé keny ség vég zé sé re  való jo go sult ság iga zo lá sa cél já ból 
szol gál tat ha tó adat.

(5) A tör vény ha tá lya nem ter jed ki a ter ve zõ- és szak ér -
tõ mér nö kök, va la mint épí té szek szak mai ka ma rá i ról  szóló 
1996. évi LVIII. tör vény, va la mint a Ma gyar Nö vény vé dõ
Mér nö ki és Nö vény or vo si Ka ma rá ról  szóló 2000. évi
LXXXIV. tör vény sze rin ti szak ér tõk név jegy zé ké nek ve -
ze té sé re, il let ve ezen szak ér tõk en ge dé lye zé sé re.

(6) A szak ta nács adói te vé keny ség en ge dé lye zé sé re,
a szak ta nács adói nyil ván tar tás ve ze té sé re, va la mint az
ezek hez kap cso ló dó el len õr zé si fel ada tok vég zé sé re
a Kor mány nem köz igaz ga tá si fel adat el lá tá sá ra lét re ho -
zott szer ve ze tet is ki je löl het.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti szerv ha tó sá gi el já rá sá ban
ügy in té zõ, il let ve dön tés ho zó csak olyan sze mély le het,
aki a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) sze rint köz tiszt vi se -
lõ nek – nyil ván tar tás ve ze té se ese tén ügy ke ze lõ nek – ki -
ne vez he tõ len ne. A dön tés ho zó ra és az ügy in té zõ re a Ktv.
össze fér he tet len sé gi sza bá lya it kell al kal maz ni.

(8) A (2) be kez dés sze rin ti szak ér tõi te vé keny ség foly -
ta tá sá val, il let ve a (3) be kez dés sze rin ti szak ta nács adói te -
vé keny ség en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos köz igaz ga tá si
el já rás ban ho zott dön tés el len köz igaz ga tá si el já rás ke re té -
ben fel leb be zés nek he lye nincs.”

(2) Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi
CXIV. tör vény 10.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„a) az ag rár gaz da sá gi és ag rár-vi dék fej lesz té si szak ér -

tõk szak te rü le te i nek kö rét, a szak ér tõi te vé keny ség foly ta -
tá sá nak rész le tes fel té te le it, a szak ér tõi te vé keny ség be je -
len té sé nek és a szak ér tõk nyil ván tar tá sá nak sze mé lyes
ada tot nem tar tal ma zó adat tar tal mát, va la mint a be je len -
tés re és a nyil ván tar tás ve ze té sé re vo nat ko zó rész le tes el -
já rá si sza bá lyo kat, to váb bá a szak ér tõi te vé keny ség re jog -
sza bály ban vagy ha tó sá gi ha tá ro zat ban elõ írt kö te le zett sé -
gek be nem tar tá sá nak ese tén al kal ma zan dó jog kö vet kez -
mé nye ket,

b) az ag rár gaz da sá gi és ag rár-vi dék fej lesz té si szak ta -
nács adók szak te rü le te i nek kö rét, a szak ta nács adói te vé -
keny ség foly ta tá sá nak rész le tes fel té te le it, az e te vé keny -
ség re jo go sí tó en ge dély ki adá sá nak fel té te le it és rend jét,
a szak ta nács adók nyil ván tar tá sá nak sze mé lyes ada tot nem
tar tal ma zó adat tar tal mát, va la mint a nyil ván tar tás ve ze té -
sé re vo nat ko zó rész le tes el já rá si sza bá lyo kat, to váb bá
a szak ta nács adói te vé keny ség re jog sza bály ban vagy ha tó -
sá gi ha tá ro zat ban elõ írt kö te le zett sé gek be nem tar tá sá nak
ese tén al kal ma zan dó jog kö vet kez mé nye ket,”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

(3) Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi
CXIV. tör vény a kö vet ke zõ 12.  §-sal egé szül ki:

„12.  § Ez a tör vény a bel sõ pi a ci szol gál ta tá sok ról  szóló, 
2006. de cem ber 12-i 2006/123/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv nek  való meg fe le lést szol gál ja.”

Az ingatlan-nyilvántartásról  szóló 
1997. évi CXLI. törvény módosítása

8.  § (1) Az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi
CXLI. tör vény (a továb biak ban: Inytv.) 56.  §-ának (5) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg
a § a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A fel leb be zés alap ján ho zott má sod fo kú ha tá ro zat
ha tá lya a meg tá ma dott be jegy zé sen ala pu ló to váb bi be -
jegy zés re is ki ter jed.

(6) A má sod fo kú in gat lan ügyi ha tó ság ál tal el sõ fo kon
ho zott dön tés el len fel leb be zés nek nincs he lye.”
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(2) Az Inytv. 60.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bí ró sá gi el já rás ra – az e tör vény ben fog lalt el té ré -
sek kel – a Pp. XX. fe je ze té nek sza bá lyai az irány adók. A
bí ró ság az in gat lan ügyi ha tó ság ha tá ro za tát meg vál toz tat -
hat ja.

(2) Az in gat lan ügyi ha tó ság dön té sé nek bí ró sá gi fe lül -
vizs gá la ta so rán ho zott ha tá ro zat ha tá lya a meg tá ma dott
be jegy zé sen ala pu ló to váb bi be jegy zés re is ki ter jed.”

(3) Az Inytv. 64.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Az (1)–(3) be kez dés alap ján tör té nõ fel jegy zés rõl,
il let ve tör lés rõl  szóló in gat lan ügyi ha tó sá gi ha tá ro zat el len 
fel leb be zés nek nincs he lye.”

(4) Az Inytv. 75.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A 75.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ké re lem és 
a hoz zá fé ré si jo go sult ság fel füg gesz té se, il let ve vissza vo -
ná sa tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len nincs he lye fel leb be -
zés nek és fel ügye le ti jog kör gya kor lá sá nak.”

(5) Az Inytv. 86.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„86.  § A ren de zet len tu laj do ni ál lá sú in gat la nok kal kap -
cso la tos vál to zás ve ze té sé re irá nyu ló el já rás en ge dé lye zé -
se tár gyá ban az ügy fél ké rel mé re az in gat lan ügyi ha tó ság
vég zés sel dönt. A vég zés el len nincs he lye fel leb be zés nek
és fel ügye le ti jog kör gya kor lá sá nak.”

(6) Az Inytv. 90.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben
ha tá roz za meg az in gat lan-nyil ván tar tás tar tal má ra, ré sze i -
re, mód já ra, az in gat lan nal kap cso la tos jo gok be jegy zé sé -
re, té nyek fel jegy zé sé re és az in gat lan ada ta i ban be kö vet -
ke zett vál to zá sok ve ze té sé re, a jog or vos la tok ra és a kü lön -
le ges el já rá sok ra, va la mint az in gat lan-nyil ván tar tás ból
tör té nõ adat szol gál ta tás ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo -
kat.”

(7) Az Inytv. 90.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben
sza bá lyoz za az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben az in gat lan-nyil ván tar tás ból tör té nõ adat szol gál ta -
tás hoz, il let ve a tu laj do ni lap-má so la tok szol gál ta tá sá hoz
kap cso ló dó igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak mér té két és meg -
fi ze té sük mód ját.”

A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi 
és a mezei õrszolgálatról  szóló

 1997. évi CLIX. törvény módosítása

9.  § (1) A fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé -
del mi és a me zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör -
vény 19.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ön kor mány za ti me zei õr szol gá lat meg ala kí tá si,
fenn tar tá si és mû kö dé si költ sé ge it a föld hasz ná ló, ha ez is -
me ret len, a tu laj do nos ál tal ki fi ze tett me zõ õri já ru lék ból és 
a köz pon ti költ ség ve tés ál tal biz to sí tott hoz zá já ru lás ból
kell fe dez ni. A me zõ õri já ru lék mér té két és meg fi ze té sé -
nek mód ját a te le pü lé si, a fõ vá ros ban a fõ vá ro si ke rü le ti
ön kor mány zat, a me zei õr szol gá lat lé te sí té sé rõl és mû kö -
dé sé rõl  szóló he lyi ön kor mány za ti ren de le té ben sza bá -
lyoz za.

(2) A meg ala kí tá si, fenn tar tá si és mû kö dé si költ sé gek
fe lét, de leg fel jebb a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
össze get a köz pon ti költ ség ve tés biz to sít ja hoz zá já ru lás -
ként az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi -
nisz té ri um fe je ze té bõl.”

(2) A fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del mi 
és a me zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör vény
30.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(7) Fel ha tal ma zást kap az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel
együt tes ren de let ben ál la pít sa meg az ön kor mány za ti me -
zei õr szol gá lat meg ala kí tá sá hoz, fenn tar tá sá hoz és mû kö -
dé sé hez nyúj tan dó ál la mi hoz zá já ru lás igény be vé te lé nek
rend jét és fel té te le it, va la mint a hoz zá já ru lás leg ma ga sabb
mér té két.”

A géntechnológiai tevékenységrõl  szóló 
1998. évi XXVII. törvény módosítása

10.  § (1) A gén tech no ló gi ai te vé keny ség rõl  szóló
1998. évi XXVII. tör vény (a továb biak ban: Gtv.) 2.  §-ának 
o) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„o) kör nye ze ti koc ká zat ér té ke lés: az em ber i egész ség -

re ható és ter mé sze ti kör nye ze ti – köz vet len vagy köz ve -
tett, azon na li vagy ké sõbb vár ha tó an be kö vet ke zõ – koc -
ká za tok kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint el vég zett
ér té ke lé se, amely a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve -
ze tek zárt rend sze rû fel hasz ná lá sa, ki bo csá tá sa vagy for -
ga lom ba ho za ta la  miatt in do kolt;”

(2) A Gtv. 3.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A II. és III. fe je zet ben fog lalt ha tó sá gi el já rás ban

ho zott dön tés el len köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben fel leb -
be zés nek he lye nincs.”

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

„(1) Ter mé sze tes szer ve zet gén tech no ló gi á val  való mó -
do sí tá sá ra, il let ve a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve -
ze tek és az azok ból elõ ál lí tott ter mé kek zárt rend szer ben
 való fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó en ge dély irán ti ké re lem rõl 
– amennyi ben jog sza bály vagy köz vet le nül al kal ma zan dó
eu ró pai uni ós jogi ak tus rö vi debb ha tár idõt nem ál la pít
meg – an nak meg ér ke zé sé tõl szá mí tott ki lenc ven na pon
be lül a gén tech no ló gi ai ha tó ság ha tá ro za tot hoz. Az el já rá -
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si ha tár idõ az el len õr zõ kí sér le tek és vizs gá la tok el vég zé -
sé nek ide jé vel meg hosszab bo dik, de nem le het több, mint
a vizs gá la tok be fe je zé se utá ni har min ca dik nap.”

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl  szóló 
1998. évi XXVIII. törvény módosítása

11.  § (1) Az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló
1998. évi XXVIII. tör vény (a továb biak ban: Ávtv.) 20.  §-a
a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) Az ál lat vé del mi ha tó ság a (2) be kez dés ben, a ter -
mé szet vé del mi ha tó ság a (3) be kez dés ben le írt ve szé lyes
ál lat vo nat ko zá sá ban nyil ván tar tást ve zet, amely tar tal -
maz za az ál lat tu laj do no sá nak és tar tó já nak ne vét, cí mét,
va la mint az ál lat azo no sí tá sát szol gá ló ada to kat és az ál lat
tar tá si he lyé nek ada ta it.”

(2) Az Átv. a kö vet ke zõ 24/F.  §-sal és az azt meg elõ zõ
al cím mel egé szül ki:

„Az ország õshonos növény-, illetve állatvilágára
ökológiai szempontból veszélyes állatok tartásának

tilalma

24/F.  § Az or szág õs ho nos nö vény-, il let ve ál lat vi lá gá ra
öko ló gi ai szem pont ból ve szé lyes, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ál la tok kedv te lés bõl  való tar tá sa, sza po rí tá -
sa és for ga lom ba ho za ta la ti los. A ti la lom meg sze gé sé vel
tar tott ál la tot az ál lat vé del mi ha tó ság el ko boz za, majd
gon dos ko dik az ál lat tu laj don jo gá nak át ru há zá sá ról, ha ezt 
jog sza bály ki zár ja vagy az ered mény te len, az ál lat vég le -
ges el he lye zé sé rõl. Ha az ál lat vég le ges el he lye zé se csak
rend sze res költ ség rá for dí tás sal biz to sít ha tó, a ko ráb bi tu -
laj do nos a jog sér tés sú lyá tól, is mét lõ dé sé tõl füg gõ en leg -
fel jebb 12 hó nap ra jutó költ ség fi ze té sé re kö te lez he tõ. Az
el he lye zés ered mény te len sé ge ese tén az ál lat éle tét meg -
en ge dett mó don ki le het ol ta ni.”

(3) Az Ávtv. a kö vet ke zõ 45/B–45/C.  §-sal egé szül ki:
„45/B.  § (1) Ha az ál lat tar tó az e tör vény ben, il let ve

a kü lön jog sza bály ban fog lalt ren del ke zé se ket nem vagy
nem meg fele lõen tel je sí ti és ez ál tal az ál lat egész sé gét sú -
lyo san ve szé lyez te ti, az ál lat vé del mi ha tó ság az ál lat tu laj -
do no sá nak költ sé gé re el ren del he ti – a fel té te lek biz to sí tá -
sá ig – az ál lat meg fe le lõ hely re  való szál lí tá sát és a vár ha tó 
tar tá si költ sé gek tu laj do nos ál ta li meg elõ le ge zé sét.

(2) Ha az ál lat tar tó az ál lat vé del mi ha tó ság ál tal elõ írt
idõ pon tig gon dos ko dik a jog sza bály sze rû ál lat tar tá si fel té -
te lek biz to sí tá sá ról, úgy az (1) be kez dés sze rint el szál lí tott
ál la tot ré szé re vissza kell szol gál tat ni, el len ke zõ eset ben
az ál lat vé del mi ha tó ság az ál la tot el ko boz za. Az ál lat vé -
del mi ha tó ság gon dos ko dik az ál lat tu laj don jo gá nak át ru -
há zá sá ról, ha ezt jog sza bály ki zár ja vagy az ered mény te -
len, az ál lat vég le ges el he lye zé sé rõl. Az ál lat a ko ráb bi tu -
laj do no sá nak, il let ve ko ráb bi tar tá si he lyé re nem ad ha tó
ki. Ha az ál lat vég le ges el he lye zé se csak rend sze res költ -
ség rá for dí tás sal biz to sít ha tó, a ko ráb bi tu laj do nos a jog -

sér tés sú lyá tól, is mét lõ dé sé tõl füg gõ en leg fel jebb 12 hó -
nap ra jutó költ ség fi ze té sé re kö te lez he tõ. Az el he lye zés
ered mény te len sé ge ese tén – hat hó nap el tel té vel – az ál lat
éle tét meg en ge dett mó don ki le het ol ta ni.

45/C.  § Az e tör vény alap ján el kob zott ál lat tu laj don jo -
ga tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban az ál lam ra
száll.”

(4) Az Ávtv. 48/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép és a § a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel 
egé szül ki:

„(3) A te le pü lé si – a fõ vá ros bel te rü le tén a fõ vá ro si –
ön kor mány zat kö te le zõ fel ada ta a te le pü lés bel te rü le tén
a kó bor ál la tok be fo gá sa. Az így be fo gott kó bor ál lat
– amennyi ben a be fo gás tól szá mí tott 15 na pon be lül a kó -
bor ál lat tu laj do no sa nem vá lik is mert té – az ál lam tu laj do -
ná ba ke rül. Az ál lat vé del mi ha tó ság gon dos ko dik az ál lat
tu laj don jo gá nak át ru há zá sá ról, ha ezt jog sza bály ki zár ja
vagy az ered mény te len, az ál lat vég le ges el he lye zé sé rõl.
Az el he lye zés ered mény te len sé ge ese tén – a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott idõ tar tam el tel té vel – az ál lat éle tét
meg en ge dett mó don ki le het ol ta ni.

(4) Ha a kó bor ál lat tu laj do no sa is mert té vá lik, a tu laj do -
nos kö te les az ál la tot vissza ven ni, va la mint a be fo gá sá val
és el he lye zé sé vel kap cso la tos költ sé ge ket meg té rí te ni. Ha
a tu laj do nos az ál la tot nem ve szi vissza, vagy az ál lat
egész sé gét sú lyo san ve szé lyez te tõ tar tá si kö rül mé nyek
 miatt az ál lat a tu laj do nos ré szé re nem ad ha tó ki, az ál lat -
vé del mi ha tó ság – az ad dig fel me rült költ sé gek meg té rí té -
sé re  való kö te le zés mel lett – az ál la tot el ko boz za, ezt köve -
tõen gon dos ko dik az ál lat tu laj don jo gá nak át ru há zá sá ról,
ha ezt jog sza bály ki zár ja vagy az ered mény te len, az ál lat
vég le ges el he lye zé sé rõl. Ha az ál lat vég le ges el he lye zé se
csak rend sze res költ ség rá for dí tás sal biz to sít ha tó, a ko ráb -
bi tu laj do nos a jog sér tés sú lyá tól, is mét lõ dé sé tõl füg gõ en
leg fel jebb 12 hó nap ra jutó költ ség fi ze té sé re kö te lez he tõ.
Az el he lye zés ered mény te len sé ge ese tén – a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott idõ tar tam el tel té vel – az ál lat éle tét
meg en ge dett mó don ki le het ol ta ni.”

(5) Az Ávtv. a kö vet ke zõ 48/B.  §-sal egé szül ki:
„48/B.  § A 24/F.  §-ban fog lalt tar tá si ti la lom nem vo nat -

ko zik a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint – az ál lat vé -
del mi ha tó ság nak – be je len tett em lõ sök re. A be je len tés ben 
meg kell je löl ni az ál lat tu laj do no sá nak vagy az ál lat tar tó -
já nak ne vét, cí mét, va la mint az ál lat azo no sí tá sát szol gá ló
ada to kat és az ál lat tar tá si he lyé nek ada ta it. A be je len tett
ada tok ról az ál lat vé del mi ha tó ság nyil ván tar tást ve zet.”

(6) Az Ávtv. 49.  §-a (3) be kez dé sé nek f)–g) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy]
„f) a kedv te lés bõl tar tott ál la tok ke res ke dé se lé te sí té sé -

nek és mû köd te té sé nek en ge dé lye zé sé re, mû kö dé sé re, va -
la mint a kedv te lés bõl tar tott ál la tok ke res ke dé se mû kö dé -
sé nek el len õr zé sé re, to váb bá a kedv te lés bõl tar tott ál la tok
tar tá sá ra, for gal ma zá sá ra és tu laj don jo gá nak nem ke res ke -
del mi célú át ru há zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,
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g) a te le pü lés bel te rü le tén a kó bor ál la tok be fo gá sá val,
tu laj don jo gá nak át ru há zá sá val és el he lye zé sé vel kap cso -
la tos fel ada tok el lá tá sá nak rész le tes sza bá lya it”
[ren de let ben ál la pít sa meg.]

A Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi
Kamaráról  szóló 2000. évi LXXXIV. törvény módosítása

12.  § (1) A Ma gyar Nö vény vé dõ Mér nö ki és Nö vény or -
vo si Ka ma rá ról  szóló 2000. évi LXXXIV. tör vény 2.  §-a
(3) be kez dé sé nek q) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[A Ka ma ra az (1)–(2) be kez dé sek ben fog lal tak meg -
valósítása ér de ké ben a kö vet ke zõ fel ada to kat lát ja el:]

„q) a nö vény vé del mi szak ér tõi te vé keny sé get foly ta -
tók ról – azok sze mé lyes ada ta it is tar tal ma zó – nyil ván tar -
tást ve zet, és név jegy zé kü ket éven te köz zé te szi.”

(2) A Ma gyar Nö vény vé dõ Mér nö ki és Nö vény or vo si
Ka ma rá ról  szóló 2000. évi LXXXIV. tör vény 2.  §-a a kö -
vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A (3) be kez dés c) és q) pont ja sze rin ti nyil ván tar tás
tar tal maz za

a) ter mé sze tes sze mély ese tén a ne vet, szü le té si ne vet,
szü le té si he lyet, szü le té si idõt, any ja ne vét, ál lam pol gár sá -
got, lak he lyet, te lep he lyet, el ér he tõ sé get (te le fon szám,
fax szám, e-ma il cím, le ve le zé si cím);

b) jogi sze mély, va la mint jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet ese tén a cég ne vet, adó szá -
mot, szék he lyet, te lep he lyet, el ér he tõ sé get (te le fon szám,
fax szám, e-ma il cím, le ve le zé si cím).

(5) A (3) be kez dés c) és p) pont ja sze rin ti ha tó sá gi el já -
rás ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ren del ke zé -
se it kell al kal maz ni. Az el já rást elsõ fo kon a te rü le ti szer -
ve zet foly tat ja le. A te rü le ti szer ve zet dön té se el len fel leb -
be zés nek van he lye, mely nek az el bí rá lá sá ra az or szá gos
szer ve zet jo go sult.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti el já rás ban ügy in té zõ, il let -
ve dön tés ho zó csak olyan sze mély le het, aki a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény (a továb -
biak ban: Ktv.) sze rint köz tiszt vi se lõ nek – nyil ván tar tás
ve ze té se ese tén ügy ke ze lõ nek – ki ne vez he tõ len ne. A dön -
tés ho zó ra és az ügy in té zõ re a Ktv. össze fér he tet len sé gi
sza bá lya it kell al kal maz ni.”

A növényfajták állami elismerésérõl, valamint
a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba

hozataláról  szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

13.  § A nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint
a sza po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá -
ról  szóló 2003. évi LII. tör vény 23.  §-a a kö vet ke zõ (4) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(4) A nö vény ter mesz té si ha tó ság köz igaz ga tá si el já -
rás ban or szá gos ille té kességgel ho zott dön té se el len köz -
igaz ga tá si el já rás ke re té ben fel leb be zés nek he lye nincs.”

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról  szóló
2004. évi XVIII. törvény módosítása

14.  § (1) A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról
 szóló 2004. évi XVIII. tör vény (a továb biak ban: Btv.)
9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9.  § Eu ró pai szõ lõ faj ta sa ját gyö ke rû sza po rí tó anya gá -
val  való te le pí tés és pót lás ki zá ró lag fi lo xé rá nak el len ál ló
ho mok ta laj ra en ge dé lyez he tõ. A ta laj e tu laj don sá gát la -
bo ra tó ri u mi vizs gá lat tal kell iga zol ni.”

(2) A Btv. 40.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv:]

„a) ve ze ti az új ra te le pí té si jo gok nyil ván tar tá sát,”

(3) A Btv. 40.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A bo rá sza ti ha tó ság köz igaz ga tá si el já rás ban or szá -
gos ille té kességgel ho zott dön té se el len köz igaz ga tá si el -
já rás ke re té ben fel leb be zés nek he lye nincs.”

(4) A Btv. az „Az ül tet vé nyek el len õr zé se” al cím alatt
a kö vet ke zõ 43/D.  §-sal egé szül ki:

„43/D.  § (1) A 43–43/C.  §-ban fog lal tak nem vo nat koz -
nak a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl  szóló 1999. má jus 17-i
1493/1999/EK ta ná csi ren de let 2. cik ké nek (1) bekez -
désében, il let ve a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, az
1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és
a 3/2008/EK ren de let mó do sí tá sá ról, va la mint
a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí -
vül he lye zé sé rõl  szóló, 2008. áp ri lis 29-i 479/2008/EK ta -
ná csi ren de let 90. cik ké ben meg ha tá ro zott te le pí té si ti la -
lom meg sze gé sé vel vég zett te le pí té sek re.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott te le pí té si ti la lom
meg sze gé sé vel vég zett te le pí té sek ese té ben a bor pi ac kö -
zös szer ve zé sé rõl  szóló 479/2008/EK ta ná csi ren de let nek
a tá mo ga tá si prog ra mok, a har ma dik or szá gok kal foly ta -
tott ke res ke de lem, a ter me lé si po ten ci ál és bor ága zat el len -
õr zé se te kin te té ben tör té nõ vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 2008. jú ni us 27-i
555/2008/EK bi zott sá gi ren de let 55. cikk (1) be kez dés
alap ján a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv bír sá got szab ki.

(3) A bír ság össze ge hek tá ron ként az aláb bi eu ró össze -
gek nek meg fe le lõ fo rint össze gek bõl te võ dik össze:

a) 12 000 euró, va la mint
b) a te le pí tés és a bír ság ki sza bá sá nak idõ pont ja kö zött

el telt évek szá ma száz szo ro sá nak meg fe le lõ euró.
(4) A ki vá gás té nyét an nak meg tör tén tét kö ve tõ har minc 

na pon be lül be kell je len te ni a nö vény ter mesz té si ha tó ság -
hoz. A nö vény ter mesz té si ha tó ság a be je len tést el len õr zi,
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és an nak ered mé nyé rõl ér te sí ti a me zõ gaz da sá gi és vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá si szer vet.

(5) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv (4) be kez dés sze rin ti ér te sí té sé ig a bír sá got az ar ról
 szóló ha tá ro zat kéz hez vé te lé nek nap ját kö ve tõ min den
12. hó nap ban ki kell szab ni.

(6) A bír ság össze gé nek meg ha tá ro zá sa kor a fo rint ra
tör té nõ át szá mí tást a ha tá ro zat ho za tal hó nap já nak elsõ
nap ján ér vé nyes, az Eu ró pai Köz pon ti Bank ál tal köz zé tett 
fo rint/euró át vál tá si ár fo lyam alap ján kell el vé gez ni. A ki -
sza bott bír ság het ven szá za lé ka a me zõ gaz da sá gi és vi dék -
fej lesz té si tá mo ga tá si szerv – el len õr zé sek hez kap cso ló dó
do lo gi ki adá sa i nak fe de ze té re fel hasz ná lan dó – be vé te le,
har minc szá za lé ka a köz pon ti költ ség ve tést il le ti meg. A
bír ság adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás.”

A termõföld védelmérõl  szóló 
2007. évi CXXIX. törvény módosítása

15.  § (1) A ter mõ föld vé del mé rõl  szóló 2007. évi
CXXIX. tör vény (a továb biak ban: Tfvt.) 12.  §-ának (2) be -
kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[A ké re lem hez mel lé kel ni kell:]
„c) a ta laj vé del mi ter vet, amennyi ben a ké re lem ben

– az (1) be kez dés c) pont ja sze rint – meg je lölt cél az 50.  §
(2) be kez dé sé nek a) vagy b) pont já ban fog lal tak meg -
valósítására irá nyul.”

(2) A Tfvt. 13.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az in gat lan ügyi ha tó ság a vég le ges más célú hasz -
no sí tás en ge dé lye zé sé rõl  szóló jog erõs ha tá ro za tát tá jé -
koz ta tás cél já ból köz li az ille té kes te le pü lé si – a fõ vá ros -
ban a ke rü le ti – ön kor mány zat tal (a továb biak ban: ön kor -
mány zat).”

(3) A Tfvt. 17.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az in gat lan ügyi ha tó ság az ere de ti ál la pot hely re ál -
lí tá sá nak el ren de lé sé rõl, il let ve a más célú hasz no sí tás
foly ta tá sá hoz  való hoz zá já ru lás ról  szóló ha tá ro za tát tá jé -
koz ta tás cél já ból köz li az ön kor mány zat tal.”

(4) A Tfvt. 50.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„50.  § (1) A ta laj vé del mi ha tó ság a kü lön jog sza bá lyok -

ban meg ha tá ro zott en ge dé lye zé si el já rá sok so rán az e tör -
vény ben fog lalt ta laj vé del mi elõ írásokat ér vé nye sí ti.

(2) A ta laj vé del mi ha tó ság el já rá sá hoz az aláb bi ese tek -
ben a kü lön jog sza bály sze rin ti ta laj vé del mi terv szük -
séges:

a) a hu mu szos ter mõ ré teg men té sé hez az 1000 m2-nél
na gyobb te rü let nagy sá gú ter mõ föld ta laj szint jé nek vég le -
ges meg vál toz ta tá sá val járó be ru há zás nak nem mi nõ sü lõ
te vé keny ség hez,

b) hu mu szos ter mõ ré teg men té sé hez ter mõ föl dön tör -
té nõ, 400 m2-t meg ha la dó te rü let igé nyû be ru há zás meg -
valósításához,

c) az ül tet vény te le pí tés hez,
d) a me zõ gaz da sá gi célú hasz no sí tást le he tõ vé tevõ re -

kul ti vá ci ó hoz, új ra hasz no sí tás hoz,
e) ön tö zés hez,
f) me zõ gaz da sá gi te rü le tek víz ren de zé sé hez,
g) eró zió el le ni mû sza ki ta laj vé de lem meg valósí -

tásához.”

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl  szóló
2008. évi XLVI. törvény módosítása

16.  § (1) Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl 
 szóló 2008. évi XLVI. tör vény (a továb biak ban: Éltv.)
a kö vet ke zõ 8/A.  §-sal egé szül ki:

„8/A.  § (1) Va don ter mett gom bát ét ke zé si cél lal for ga -
lom ba hoz ni vagy fel dol goz ni csak az e tör vény vég re haj -
tá sá ra ki adott jog sza bály ban fog lal tak sze rin ti gom ba szak -
el len õri mi nõ sí tést köve tõen le het.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti gom ba szak el len õri te vé -
keny sé get üz let sze rû gaz da sá gi te vé keny ség ke re té ben az
a sze mély vé gez he ti, aki ren del ke zik az e tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott ké pe sí tés -
sel és meg fe lel az ott meg ha tá ro zott egyéb fel té te lek nek.

(3) Aki az (1) be kez dés sze rin ti gom ba szak el len õri te -
vé keny sé get kí ván foly tat ni, kö te les az erre irá nyu ló szán -
dé kát az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv nek be je len te ni.
A be je len tés ben meg kell je löl ni a be je len tõ ter mé sze tes
sze mély azo no sí tó ada ta it.”

(2) Az Éltv. a kö vet ke zõ 10/A.  §-sal egé szül ki:
„10/A.  § Az öko ló gi ai ter me lés re uta ló ki fe je zés sel csak 

olyan élel mi szer vagy ta kar mány hoz ha tó for ga lom ba,
amely ren del ke zik a ter me lé si mód sze rek nek az öko ló gi ai
ter me lés rõl és az öko ló gi ai ter mé kek cím ké zé sé rõl és
a 2092/91/EGK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló, 2007. jú ni us 28-i 834/2007/EK ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: Öko EK ren de let) sze rin ti ta nú sít -
vánnyal, és meg fe lel az e tör vény ben, az e tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott jog sza bály ban, va la mint az Eu ró pai Unió 
köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa i ban meg ha tá ro zott
fel té te lek nek.”

(3) Az Éltv. 27.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A 10/A.  § sze rin ti ta nú sít ványt az élel mi szer -
lánc-fel ügye le ti szerv ál tal – az e tör vény vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bály sze rint – el is mert ta nú sí tó szer ve zet
(a továb biak ban: ta nú sí tó szer ve zet) ad hat ja ki.”

(4) Az Éltv. a kö vet ke zõ 35/A.  §-sal egé szül ki:
„35/A.  § Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv el is me ri

a ta nú sí tó szer ve ze tet.”

(5) Az Éltv. 38.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
r)–s) pont tal egé szül ki:

[Az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv az élel mi szer lánc
ha tó sá gi fel ügye le té vel kap cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sa
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ér de ké ben az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint nyil ván tar tást ve zet]

„r) a ta nú sí tó szer ve ze tek rõl;
s) a gom ba szak el len õrök rõl.”

(6) Az Éltv. 39.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
n)–o) pont tal egé szül ki:

[Az élel mi szer lánc fel ügye le te so rán]
„n) a ta nú sí tó szer ve zet vo nat ko zá sá ban a 27.  § (5) be -

kez dé se sze rin ti;
o) or szá gos ille té kességgel az a)–n) pon tok ban meg ha -

tá ro zot tak tól el té rõ”
[el já rás ban ho zott dön tés el len köz igaz ga tá si el já rás ke re -
té ben fel leb be zés nek he lye nincs.]

(7) Az Éltv. 63.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja a kö vet -
ke zõ an)–ao) al pont tal egé szül ki:

[Élel mi szer lánc-fel ügye le ti bír sá got kell ki szab ni az zal
szem ben, aki te vé keny sé gé vel vagy mu lasz tá sá val]

„an) a gyógy nö vény ter mé kek elõ ál lí tá sá ra, il let ve for -
ga lom ba ho za ta lá ra;

ao) a gom ba szak el len õri te vé keny ség foly ta tá sá ra”
[vo nat ko zó, a 60–62.  §-ok ban meg ha tá ro zot tak tól el té rõ
egyéb elõ írásokat meg sze gi.]

(8) Az Éltv. 63.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[Élel mi szer lánc-fel ügye le ti bír sá got kell ki szab ni]
„e) a ta nú sí tó szer ve zet tel szem ben, ha az öko ló gi ai ter -

me lés sel kap cso la tos ta nú sí tó el já rá sa so rán az Eu ró pai
Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sa, e tör vény
vagy az e tör vény vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bály ren -
del ke zé sét meg sér ti.”

(9) Az Éltv. 76.  §-a (2) be kez dé sé nek 33. pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg]

„33. a me zõ gaz da sá gi ter mé kek és élel mi sze rek öko ló -
gi ai és in teg rált gaz dál ko dá si kö ve tel mé nyek sze rin ti ta nú -
sí tá sá nak, elõ ál lí tá sá nak, for ga lom ba ho za ta lá nak és je lö -
lé sé nek egyes sza bá lya it, va la mint a ta nú sí tó szer ve zet el -
is me ré sé re, mû kö dé sé re, fel ügye le té re, az el is me rés fel -
füg gesz té sé re, vissza vo ná sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat;”

(10) Az Éltv. 76.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
37–39. pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter arra, hogy ren de let ben 
ál la pít sa meg]

„37. a gyógy- és fû szer nö vé nyek gyûj té sé re, termesz -
tésére, fel dol go zá sá ra, gyógy nö vény ter mé kek és fû szer -
nö vé nyek elõ ál lí tá sá ra, for ga lom ba ho za ta lá ra, va la mint
ezen te vé keny sé gek el len õr zé sé re vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat;

38. az ét ke zé si cél ra ke rü lõ va don ter mett gom bák
gyûj té sé re, fel dol go zá sá ra, for ga lom ba ho za ta lá ra vo nat -
ko zó mi nõ sé gi, élel mi szer biz ton sá gi és el len õr zé si sza bá -
lyo kat;

39. a gom ba szak el len õri te vé keny ség foly ta tá sá nak
rész le tes fel té te le it, a gom ba szak el len õri te vé keny ség be -
je len té sé re és a nyil ván tar tás ve ze té sé re vo nat ko zó rész le -
tes el já rá si sza bá lyo kat, to váb bá a gom ba szak el len õri te -
vé keny ség re jog sza bály ban vagy ha tó sá gi ha tá ro zat ban
elõ írt kö te le zett sé gek be nem tar tá sá nak ese tén al kal ma -
zan dó jog kö vet kez mé nye ket.”

(11) Az Éltv. Mel lék le te a kö vet ke zõ 30/A. pont tal egé -
szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„30/A. gyógy nö vény ter mék: olyan va don ter mett vagy

ter mesz tett – a Ma gyar Élel mi szer könyv ben gyógy nö -
vény ként sze rep lõ – nö vény vagy nö vény fel dol go zá sá val
elõ ál lí tott – kü lön jog sza bály sze rint gyógy szer nek nem
mi nõ sü lõ – elõ nyös élet ta ni ha tás sal ren del ke zõ ter mék,
ame lyet em ber i fo gyasz tás ra szán nak, il let ve ame lyet vár -
ha tó an em be rek fo gyasz ta nak el;”

(12) Az Éltv. Mel lék le té nek 53. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban:]
„53. öko ló gi ai ter me lés: az Öko EK ren de let 2. cik ké -

nek a) pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom sze rin ti te vé -
keny ség;”

Záró rendelkezések

17.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel – 2009. má jus 15-én lép ha tály ba. Az e tör vénnyel
meg ál la pí tott ren del ke zé se ket a tör vény ha tály ba lé pé sét
köve tõen in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) A 4.  § (20)–(25) be kez dé se, a 6.  § (9)–(10) be kez dé -
se, a 14.  § (4) be kez dé se, va la mint a 16.  § (7)–(8) be kez dé -
se e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ má so dik hó nap ti zen ötö -
dik nap ján lép ha tály ba. Az 1.  § (6)–(7) be kez dé se 2009.
ok tó ber 1-jén lép ha tály ba. A 3.  § (2) be kez dé se 2009. jú -
lius 1-jén lép ha tály ba.

(3) A 3.  § (1) be kez dé se és a 14.  § (2) be kez dé se 2009.
au gusz tus 1-jén lép ha tály ba. Az új ra te le pí té si jo gok nyil -
ván tar tá sa i nak ada ta it a hegy bí ró nak a me zõ gaz da sá gi és
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ré szé re ezen idõ pon tig át 
kell ad nia. Fel ha tal ma zást kap az ag rár po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter, hogy az új ra te le pí té si jo gok nyil ván tar tá sa i ban
sze rep lõ ada tok nak a hegy bí ró tól a me zõ gaz da sá gi és vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ré szé re tör té nõ át adá sa
rész le tes sza bá lya it ren de let ben ál la pít sa meg.

(4) A bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény 22.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

[A bí ró ság vég re haj tá si zá ra dék kal lát ja el]
„f) a kár oko zás he lye sze rint ille té kes köz sé gi, vá ro si,

fõ vá ro si ke rü le ti jegy zõ nek a vad vé del mé rõl, a vad gaz -
dál ko dás ról, va la mint a va dá szat ról  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott el já rá sá ban ho zott, a ká ro sult nak és a ká rért 
fe le lõs sze mély nek vad kár, va dá sza ti kár vagy vad ban
oko zott kár meg té rí té sé re, va la mint az ál ta luk elõ le ge zett
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el já rá si költ ség vi se lé sé re vo nat ko zó egyez sé gét jó vá ha -
gyó ha tá ro za tát.”

(5) A lõ fegy ve rek rõl és lõ sze rek rõl  szóló 2004. évi
XXIV. tör vény 6.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a (2)–(3) be kez dés
meg je lö lé se (3)–(4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az 5.  § (2) be kez dés b) és d) pont já ban meg ha tá ro -
zott ada tok – a lõ fegy ver mû sza ki ér vé nyes sé gé nek idõ tar -
ta ma ki vé te lé vel – a va dász jegy vagy a va dá sza ti en ge dély
vissza vo ná sá ra irá nyu ló el já rás le foly ta tá sa cél já ból a va -
dá sza ti ha tó ság ré szé re to váb bít ha tók.”

(6) A Btv. 43/C.  §-a (3) be kez dé se má so dik mon da tá nak 
a ,,kap cso ló dó ki adá sa i nak fe de ze té re” szö veg rész he lyé -
be a ,,kap cso ló dó do lo gi ki adá sa i nak fe de ze té re” szö veg -
rész lép.

(7) Az Éltv.
a) 42.  §-a (4) be kez dé sé nek a ,,két or szá gos na pi lap -

ban, és a köz szol gá la ti te le ví zi ó ban és rá di ó ban” szö veg ré -
sze he lyé be az „a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um hi -
va ta los lap já ban, hon lap ján, va la mint a nem ze ti hír ügy -
nök sé gen ke resz tül” szö veg rész lép;

b) 56.  §-a (1) be kez dé sé nek a ,,meg ha tá ro zott jog sza -
bály sér tés” szö veg ré sze he lyé be „ , va la mint az Eu ró pai
Unió köz vet le nül al kal ma zan dó jogi ak tu sá ban meg ha tá -
ro zott ren del ke zés” szö veg rész lép;

c) 71.  §-a (4) be kez dé se a) pont já nak az „az en ge dély
vissza vo ná sa ese tén” szö veg ré sze he lyé be az „az en ge dély 
vissza vo ná sa, to váb bá az öko ló gi ai ter me lés re vo nat ko zó
jog sza bá lyi elõ írások meg sér té se ese tén” szö veg rész lép.

(8) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Átv. 17.  §-ának m) pont ja;
b) az Átv. 18.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja;
c) a ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény

17.  §-a (4) be kez dé sé nek „ , az en ge dé lye zés hez a ter mé -
szet vé del mi ha tó ság hoz zá já ru lá sa szük sé ges” szöveg -
része;

d) a Vtv. 14.  §-ának (5) be kez dé se;
e) a Vtv. 41.  §-ának (3) be kez dé se;
f) a Vtv. 42.  §-ának (2)–(3) be kez dé se;
g) a Vtv. 72.  §-ának (3) be kez dé se;
h) a Vtv. 90.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja;
i) a Vtv. 95.  §-ának (2) és (4) be kez dé se;
j) a Hhtv. 24.  §-ának (6) be kez dé se;
k) a Hhtv. 41.  §-a;
l) a Hhtv. 56.  §-a (1) be kez dé se be ve ze tõ ren del ke zé sé -

nek „a tör vény vég re haj tá sá val kap cso la tos rész le tes sza -
bá lyo kat” szö veg ré sze.

(9) Ez a tör vény 2012. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(10) Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak
 való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 79/409/EGK irány el ve (1979. áp ri lis 2.)
a va don élõ ma da rak vé del mé rõl;

b) a Ta nács 90/219/EGK irány el ve (1990. áp ri lis 23.)
a gén tech no ló gi á val mó do sí tott mik ro or ga niz mu sok zárt
rend szer ben tör té nõ fel hasz ná lá sá ról;

c) a Ta nács 92/43/EGK irány el ve (1992. má jus 21.)
a ter mé sze tes élõ he lyek, va la mint a va don élõ ál la tok és
nö vé nyek vé del mé rõl;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2006/123/EK
irány el ve (2006. de cem ber 12.) a bel sõ pi a ci szol gál ta tá -
sok ról.

(11) E tör vény
a) a Ta nács 834/2007/EK ren de le te (2007. jú ni us 28.)

a ter me lé si mód sze rek nek az öko ló gi ai ter me lés rõl és az
öko ló gi ai ter mé kek cím ké zé sé rõl és a 2092/91/EGK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl;

b) a Ta nács 479/2008/EK ren de le te (2008. áp ri lis 29.)
a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK ren de let
mó do sí tá sá ról, va la mint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl;

c) a Ta nács 708/2007/EK ren de le te (2007. jú ni us 11.)
az ide gen és nem ho nos fa jok nak az ak va kul tú rá ban tör té -
nõ al kal ma zá sá ról (a Hhtv. vég re haj tá sá ra a Hhtv. 56.  §
(1) be kez dés l) pont ja ként e tör vény 7.  § (14) be kez dé sé vel 
be ik ta tott fel ha tal ma zás alap ján meg al ko tan dó mi nisz te ri
ren de let tel együtt)
vég re haj tá sá hoz szük sé ges egyes ren del ke zé se ket ál la pít ja 
meg.

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

2009. évi XXIX.
 törvény

a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggõ, 
valamint az élettársi viszony igazolásának

megkönnyítéséhez szükséges egyes tör vények
módosításáról*

A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte

1.  § (1) Be jegy zett élet tár si kap cso lat ak kor jön lét re, ha
az anya könyv ve ze tõ elõtt együt te sen je len lé võ két, ti zen -
nyol ca dik élet évét be töl tött, azo nos nemû sze mély sze mé -
lye sen ki je len ti, hogy egy más sal be jegy zett élet tár si kap -
cso la tot kí ván lé te sí te ni.

(2) Kis ko rú ré szé re be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí -
té se nem en ge dé lyez he tõ.

(3) Az anya könyv ve ze tõ a ki je len tés meg tör tén te után
a be jegy zett élet tár si kap cso la tot a be jegy zett élet tár si kap -
cso la tok anya köny vé be be jegy zi.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. áp ri lis 20-i ülés nap ján fo gad ta el.
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(4) A be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té se nyil vá no -
san, két tanú je len lé té ben tör té nik.

2.  § (1) A be jegy zett élet tár si kap cso la tot meg elõ zõ en
a le en dõ be jegy zett élet tár sak nak az anya könyv ve ze tõ
elõtt nyi lat koz ni uk kell ar ról, hogy be jegy zett élet tár si
kap cso la tuk nak leg jobb tu do má suk sze rint nincs tör -
vényes aka dá lya, va la mint iga zol ni uk kell, hogy be jegy -
zett élet tár si kap cso la tuk tör vényes fel té te lei fenn áll nak.

(2) A fe lek va la me lyi ké nek kö ze li ha lál lal fe nye ge tõ
egész sé gi ál la po ta ese té ben a fe lek nyi lat ko za ta a be jegy -
zett élet tár si kap cso lat tör vényes fel té te le i nek iga zo lá sát
pó tol ja, és a be jegy zett élet tár si kap cso lat a be je len tés után 
nyom ban lé te sít he tõ.

A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai

3.  § (1) Ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, vagy
e tör vény a ren del ke zés al kal ma zá sát nem zár ja ki, meg -
fele lõen al kal maz ni kell

a) a há zas ság ra vo nat ko zó sza bá lyo kat a be jegy zett
élet tár si kap cso lat ra,

b) a há zas társ ra vagy há zas tár sak ra vo nat ko zó sza bá -
lyo kat a be jegy zett élet társ ra vagy be jegy zett élet tár sak ra,

c) az öz vegy re vo nat ko zó sza bá lyo kat az el hunyt be -
jegy zett élet társ túl élõ be jegy zett élet tár sá ra,

d) az el vált sze mély re vo nat ko zó sza bá lyo kat arra
a sze mély re, aki nek be jegy zett élet tár si kap cso la tát meg -
szün tet ték,

e) a ha ja don ra, nõt len re vo nat ko zó sza bá lyo kat arra
a sze mély re, aki még nem volt há zas, és be jegy zett élet -
társi kap cso la tot még nem lé te sí tett, és

f) a há zas pár ra vo nat ko zó sza bá lyo kat a be jegy zett
élet tár sak ra.

(2) A be jegy zett élet tár sak ra a há zas tár sak ál tal tör té nõ
kö zös gyer mek ké fo ga dás ra vo nat ko zó sza bá lyok nem
 alkalmazhatóak. A be jegy zett élet tár si kap cso lat apa sá gi
vé lel met nem ke let kez tet.

(3) A há zas tár sak név vi se lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé -
sek nem al kal maz ha tó ak a be jegy zett élet tár sak ra. Be jegy -
zett élet tár si kap cso lat lé te sí té se ese tén a be jegy zett élet -
társ volt fér je ne vét a há zas ság ra uta ló tol dás sal nem vi sel -
he ti to vább, és ez a joga ak kor sem éled fel, ha a be jegy zett
élet tár si kap cso la ta meg szûnt. Ha a le en dõ be jegy zett élet -
társ a be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té sét meg elõ zõ en
há zas sá gi név ként volt fér je ne vét vagy csa lá di ne vét vi se li 
a há zas ság ra uta ló tol dás sal, és há zas sá gi ne vét nem
 módosítja má sik há zas sá gi név vi se lé si for má ra, a szü le té si 
csa lá di ne vé nek vi se lé sé re jo go sult.

(4) Az em ber i rep ro duk ci ó ra irá nyu ló, kü lön tör vény
sze rin ti el já rá sok nak a há zas tár sak ra vo nat ko zó rendel -
kezései a be jegy zett élet tár sak ra nem al kal maz ha tó ak.

(5) Ha e tör vény a há zas ság vagy a be jegy zett élet tár si
kap cso lat fenn ál lá sá hoz, il let ve a há zas ság vagy a be jegy -

zett élet tár si kap cso lat meg szû né sé hez nem ál la pít meg
 eltérõ jog kö vet kez ményt, to váb bá ha a jo go sult ság vagy
a kö te le zett ség az öz ve gyet és az öz vegy be jegy zett élet -
tár sat meg kü lön böz te tés nél kül meg il le ti vagy ter he li,
a csa lá di ál la pot ra vo nat ko zó nyi lat ko zat csak olyan for -
má ban kö ve tel he tõ meg, hogy a „há zas” és „be jegy zett
élet társ”, az „öz vegy” és az „öz vegy be jegy zett élet társ”,
il let ve az „el vált” és az „el vált be jegy zett élet társ” meg -
jelölés együtt sze re pel jen.

(6) A csa lá di ál la pot ra vo nat ko zó ada tot tar tal ma zó
nyil ván tar tás ban – az anya köny vi nyil ván tar tás, va la mint
a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ki vé te lé vel – a csa -
lá di ál la po tot úgy kell fel tün tet ni, hogy a „há zas” és
a „ bejegyzett élet társ”, az „öz vegy” és az „öz vegy be jegy -
zett élet társ”, il let ve az „el vált” és az „el vált be jegy zett
élet társ” meg je lö lés együtt sze re pel jen.

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnése

4.  § (1) A be jegy zett élet tár si kap cso lat meg szû nik
a) az egyik be jegy zett élet társ ha lá lá val,
b) bí ró sá gi fel bon tás sal vagy
c) köz jegy zõ ál ta li meg szün te tés sel.

(2) A be jegy zett élet tár si kap cso lat meg szû né sé re
a  házasság meg szû né sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket
 alkalmazni kell.

(3) A be jegy zett élet tár si kap cso la tot a fe lek kö zös meg -
egye zé se alap ján a köz jegy zõ nem pe res el já rás ban szün -
teti meg.

Módosuló tör vények

5.  § (1) A há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról  szóló 
1952. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Csjt.) 7.  § (1) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ér vény te len a há zas ság, ha a fe lek va la me lyi ké nek
ko ráb bi há zas sá ga vagy be jegy zett élet tár si kap cso la ta
fenn áll. Ér vény te len a be jegy zett élet tár si kap cso lat, ha
a fe lek va la me lyi ké nek ko ráb bi há zas sá ga vagy be jegy zett 
élet tár si kap cso la ta fenn áll.”

(2) A Csjt. a 26.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ új 26/A.  §-sal
egé szül ki:

„26/A.  § (1) Ha a be jegy zett élet tár si kap cso lat ról  szóló
tör vény a há zas ság vagy a be jegy zett élet tár si kap cso lat
fenn ál lá sá hoz, il let ve a há zas ság vagy a be jegy zett élet -
társi kap cso lat meg szû né sé hez nem ál la pít meg el té rõ jog -
kö vet kez ményt, to váb bá ha a jo go sult ság vagy a kö te le -
zett ség az öz ve gyet és az öz vegy be jegy zett élet tár sat meg -
kü lön böz te tés nél kül meg il le ti vagy ter he li, a csa lá di ál la -
pot ra vo nat ko zó nyi lat ko zat csak olyan for má ban kö ve tel -
he tõ meg, hogy a „há zas” és „be jegy zett élet társ”, az
„ özvegy” és az „öz vegy be jegy zett élet társ”, il let ve az
„ elvált” és az „el vált be jegy zett élet társ” meg je lö lés együtt 
sze re pel jen.
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(2) A csa lá di ál la pot ra vo nat ko zó ada tot tar tal ma zó
nyil ván tar tás ban – az anya köny vi nyil ván tar tás, va la mint
a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ki vé te lé vel – a csa -
lá di ál la po tot úgy kell fel tün tet ni, hogy a „há zas” és
a „ bejegyzett élet társ”, az „öz vegy” és az „öz vegy be jegy -
zett élet társ”, il let ve az „el vált” és az „el vált be jegy zett
élet társ” meg je lö lés együtt sze re pel jen.”

(3) A Csjt. 35.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) Ha az anya a fo gam zá si idõ kez de té tõl a gyer mek
szü le té sé ig el telt idõ vagy an nak egy ré sze alatt nem állt
há zas sá gi kö te lék ben, a gyer mek ap já nak kell te kin te ni azt 
a fér fit, aki az anyá val a fo gam zá si idõ kez de té tõl a gyer -
mek szü le té sé ig el telt idõ vagy an nak egy ré sze alatt a köz -
jegy zõ ál tal ve ze tett Élet tár si Nyi lat ko za tok Nyilvántar -
tása ál tal iga zolt élet tár si kap cso lat ban élt.

(5) A (4) be kez dés ben fog lal ta kat nem le het al kal maz ni, 
ha az anya a fo gam zá si idõ kez de té tõl a gyer mek szü le té -
sé ig el telt idõ alatt több fér fi val élt az Élet tár si Nyi lat ko za -
tok Nyil ván tar tá sa ál tal iga zolt élet tár si kap cso lat ban.”

(4) A Csjt. 36.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„36.  § Ha az anya a fo gam zá si idõ kez de té tõl a gyer mek
szü le té sé ig el telt idõ vagy an nak egy ré sze alatt nem áll
 házassági kö te lék ben, és a köz jegy zõ ál tal ve ze tett Élet tár -
si Nyi lat ko za tok Nyil ván tar tá sán ala pu ló apa sá gi vé le lem
sem áll fenn, a gyer mek ap já nak kell te kin te ni azt a fér fit,

a) aki a gyer me ket tel jes ha tá lyú nyi lat ko zat tal a ma gá é -
nak is mer te el,

b) akit a bí ró ság jog erõs íté let tel a gyer mek ap já nak
nyil vá ní tott,

c) aki – az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek ese -
tén – a gyer mek szü le té se után az anyá val há zas sá got
 kötött, vagy

d) aki az anyá val kü lön tör vény ren del ke zé sei sze rint
le foly ta tott em ber i rep ro duk ci ó ra irá nyu ló kü lön le ges
 eljárásban (a továb biak ban: rep ro duk ci ós el já rás) vett
részt, és a szár ma zás a rep ro duk ci ós el já rás következ -
ménye.”

(5) A Csjt. 62.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A há zas társ vagy be jegy zett élet társ kö te les ház tar -
tá sá ban el tar ta ni a vele együtt élõ há zas tár sá nak vagy be -
jegy zett élet tár sá nak olyan tar tás ra szo ru ló kis ko rú gyer -
me két (mos to ha gyer mek), akit há zas tár sa vagy be jegy zett
élet tár sa az õ be le egye zé sé vel ho zott a kö zös ház tar tás ba.
A tar tá si kö te le zett ség mind két há zas tár sat, il let ve be jegy -
zett élet tár sat egy sor ban ter he li.”

6.  § A Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Ptk.) 685/A.  §-a he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„685/A.  § Élet tár si kap cso lat áll fenn két olyan há zas -
ság kö tés vagy be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té se nél -
kül kö zös ház tar tás ban ér zel mi és gaz da sá gi kö zös ség ben
(élet kö zös ség ben) együtt élõ sze mély kö zött, akik kö zül

egyik nek sem áll fenn más sal há zas sá gi élet kö zös sé ge,
 bejegyzett élet tár si élet kö zös sé ge vagy élet tár si kap cso la -
ta, és akik nem áll nak egy más sal egye nes ági ro kon ság ban
vagy test vé ri, fél test vé ri kap cso lat ban.”

7.  § (1) Az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás ról
és a név vi se lés rõl  szóló 1982. évi 17. tör vény ere jû ren de -
let (a továb biak ban: At.) 1.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Anya köny vet kell ve zet ni:
a) a szü le té sek rõl,
b) a há zas ság kö té sek rõl,
c) a be jegy zett élet tár si kap cso la tok ról,
d) a ha lál ese tek rõl.”

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

„(2) A pol gár mes ter az anya könyv ve ze tõ ál tal elõ ké szí -
tett há zas ság meg kö té sé re, va la mint be jegy zett élet tár si
kap cso lat lét re ho zá sá ra az anya könyv ve zet õre meg ál la pí -
tott ké pe sí té si fel té te lek hi á nyá ban is jo go sult, az anya -
könyv be azon ban be jegy zést nem te het.”

(3) Az At. 4.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A há zas ság meg kö té sé re és a be jegy zett élet tár si
kap cso lat lé te sí té sé re irá nyu ló el já rás ra, a há zas ság kö tés,
va la mint a be jegy zett élet tár si kap cso lat anya köny ve zé sé -
re az az anya könyv ve ze tõ ille té kes, aki elõtt a fe lek ez irá -
nyú szán dé ku kat be je len tik.”

(4) Az At. 5/A.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A gyer mek szár ma zá si he lye ként – az anya nyi lat -
ko za ta alap ján – az anya be je len tett la kó he lyét vagy tar -
tóz ko dá si he lyét kell az anya könyv be be je gyez ni. Ha az
anya is me ret len, ak kor a szü le tés he lyét kell szár ma zá si
hely ként is be je gyez ni.”

(5) Az At. 7.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az anya köny vi, a há zas ság kö té si és a be jegy zett
élet tár si kap cso lat lé te sí té sé re irá nyu ló el já rás ban a be -
jegy zen dõ ada to kat, ille tõ leg a há zas ság meg kö té sé nek,
va la mint a be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té sé nek tör -
vényes elõ fel té te le it ok irat tal kell bi zo nyí ta ni. Az ide gen
nyel vû ok ira tot hi te les ma gyar nyel vû for dí tás sal el lát va
kell be mu tat ni.”

(6) Az At. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § Az anya könyv ve ze tõ a szü le tést és a ha lá les etet

a be je len tést köve tõen azon nal, a há zas sá got és a be jegy -
zett élet tár si kap cso la tot pe dig an nak lét re jöt te kor anya -
köny ve zi.”

(7) Az At. a 15.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel,
 valamint a kö vet ke zõ 15/A.  §-sal egé szül ki:

„A hivatali helyiség, a házasságkötés és a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésének helyszíne

15/A.  § (1) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je gon dos -
ko dik ar ról, hogy az anya könyv ve ze tõ nek tár gya lás ra
 alkalmas he lyi ség áll jon ren del ke zé sé re.
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(2) A te le pü lé si ön kor mány zat biz to sít ja a há zas ság kö -
tés re, to váb bá a be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té sé re
al kal mas hi va ta li he lyi sé get, amely ben a há zas ság kö tés,
va la mint a be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té se tör té -
nik.

(3) A há zas ság hi va ta li he lyi sé gen kí vü li meg kö té sét,
va la mint a be jegy zett élet tár si kap cso lat hi va ta li he lyi sé -
gen kí vü li lé te sí té sét a jegy zõ en ge dé lye zi.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt en ge dély ese tén az anya -
könyv ve ze tõ ki zá ró lag ak kor mû kö dik köz re a há zas ság -
kö tés nek vagy a be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té sé -
nek hi va ta li he lyi sé gen kí vü li le bo nyo lí tá sá nál, ha a fe lek

a) a ta núk, – és ha szük sé ges – a tol mács vagy a jel be -
széd ben jár tas sze mély je len lé tét biz to sít ják,

b) gon dos kod nak a há zas ság kö tés vagy a be jegy zett
élet tár si kap cso lat lé te sí té sé nek mél tó ke re té rõl,

c) gon dos kod nak az anya könyv ve ze tõ hely szín re és
a hi va ta li he lyi ség be  való uta zá sá ról, és

d) egy ide jû leg gon dos kod nak az anya könyv ve ze tõ
 õrizetében lévõ anya könyv nek a há zas ság kö tés vagy a be -
jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té sé nek hely szí né re  való
szál lí tá sá ról és a hi va ta li he lyi ség be  való biz ton sá gos
vissza szál lí tá sá ról, va la mint az anya könyv hely szí nen
 való biz ton sá gos ke ze lé sé nek fel té te le i rõl.

(5) A há zas ság meg kö té sé nek és a be jegy zett élet tár si
kap cso lat lé te sí té sé nek tör vény ben elõ írt mód ját és az ese -
mény hez mél tó kö rül mé nye it ak kor is biz to sí ta ni kell, ha
az hi va ta li he lyi sé gen kí vül tör té nik.”

(8) Az At. 19.  § (2) be kez dés g) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az anya könyv ve ze tõ a há zas ság kö tés nél  való köz re mû -
kö dést meg ta gad ja, ha:]

„g) a há za su lók a szü le ten dõ gyer mek csa lá di ne vé rõl
nem ál la pod tak meg;”

(9) Az At. 23.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„23.  § (1) Az a Ma gyar or szá gon la kó hellyel vagy tar -

tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ ma gyar ál lam pol gár, hon ta -
lan vagy me ne kült ként el is mert sze mély, aki kül föl dön
 kíván há zas sá got köt ni, az eh hez szük sé ges ta nú sít vány
 kiadására irá nyu ló ké rel mét sze mé lye sen a la kó he lye,
 ennek hi á nyá ban a tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes
anya könyv ve ze tõ nél nyújt hat ja be, aki azt ha la dék ta la nul
to váb bít ja a fe let tes szerv hez. Be je len tett, ér vé nyes lak cím 
hi á nyá ban az érin tett ké rel mét az utol só be je len tett lak cí -
me sze rint ille té kes anya könyv ve ze tõ nél is elõ ter jeszt he ti.

(2) A ké re lem hez csa tol ni kell a nem ma gyar ál lam pol -
gár fél nek az ille té kes kül föl di ha tó ság vagy az el já ró
 magyar anya könyv ve ze tõ elõtt tett és hi te le sí tett nyi lat ko -
za tát, amely ben ki je len ti, hogy a ter ve zett há zas ság kö té sé -
nek tu do má sa sze rint nincs tör vényes aka dá lya. A nyi lat -
ko zat csak ak kor fo gad ha tó el, ha tar tal maz za a szü le té si
csa lá di és utó ne vet, a há zas sá gi ne vet, a szü le té si he lyet és
idõt, a ne met, a csa lá di ál la po tot, a szü lõk szü le té si csa lá di
és utó ne vét, a lak cí met és az ál lam pol gár sá got.

(3) Ha mind két fél az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
sze mé lyi kör be tar to zik, ré szük re a ta nú sít ványt egy ok ira -
ton kell ki ál lí ta ni. Ha a fe lek la kó he lye kü lön bö zõ, a ta nú -
sít vány ki adá sát bár me lyi kük la kó he lye sze rint ille té kes
anya könyv ve ze tõ nél elõ ter jeszt he tik. A ta nú sít ványt
a  kérelem be nyúj tá sá nak he lye sze rint ille té kes, a Kor -
mány  általános ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve
ál lít ja ki.

(4) Kül föl dön élõ ma gyar ál lam pol gár ré szé re a ta nú sít -
ványt a la kó hely sze rint ille té kes ma gyar kon zu li tiszt -
viselõ ál lít ja ki.

(5) A ta nú sít vány tar tal maz za:
a) a fe lek ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it,
b) az érin tett sze mé lyek ál lam pol gár sá gát, hon ta lan sá -

gát, ille tõ leg me ne kült stá tu sát,
c) lak cí mét,
d) csa lá di ál la po tát, va la mint
e) azt a tényt, hogy a ter ve zett há zas ság kö tés nek

a  magyar jog sze rint nincs aka dá lya.
(6) A ta nú sít vány a ki ál lí tá sá tól szá mí tott hat hó na pig

ér vé nyes.
(7) A ta nú sít vány ki ál lí tá sá nak ügy in té zé si ide je

20 mun ka nap.”

8.  § (1) Az At. a kö vet ke zõ, II/A. fe je zet tel, fe je zet cím -
mel, al cím mel és 26/A–26/F.  §-sal egé szül ki:

„II/A. fejezet

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló
szándék

26/A.  § (1) A be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té se
irán ti szán dé kot sze mé lye sen kell be je len te ni, amely rõl az
anya könyv ve ze tõ jegy zõ köny vet vesz fel.

(2) A fe lek egyi ke – ha ma gyar or szá gi lak cím mel nem
ren del ke zik – a be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té sé re
irá nyu ló szán dé kát – a kül föl di ha tó ság (köz jegy zõ, anya -
könyv ve ze tõ), il let ve a ma gyar kon zu li tiszt vi se lõ elõtt tett 
hi te le sí tett és hi te les ma gyar nyel vû for dí tás sal el lá tott
nyi lat ko za tá val – írás ban is be je lent he ti.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának
megtagadása

26/B.  § Az anya könyv ve ze tõ a be jegy zett élet tár si kap -
cso lat lét re ho zá sát meg ta gad ja, ha

a) a köz re mû kö dés re nem ille té kes,
b) az el já rás ból ki van zár va,
c) a lét re ho zás nak tör vényes aka dá lya van,
d) a fe lek a lét re ho zás tör vényes fel té te le it nem iga zol ták,
e) a fe lek a lét re ho zás hoz a jog sza bály ban elõ írt fel -

men tést, ille tõ leg en ge délyt nem mu tat ták be, vagy
f) a bí ró ság va la me lyik fe let, akár nem jog erõs ha tá ro -

zat tal is cse lek võ ké pes sé get ki zá ró gond nok ság alá he -
lyez te, vagy a fél a lét re ho zás idõ pont já ban nyilván valóan
cse lek võ kép te len.
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Nem magyar állampolgár bejegyzett élettársi
kapcsolatának létesítése

26/C.  § (1) A nem ma gyar ál lam pol gár ré szé re a nem -
zet kö zi ma gán jog ról  szóló 1979. évi 13. tör vény ere jû ren -
de let 38.  § (1) be kez dé se sze rin ti iga zo lás aló li fel men tés
a ki ál lí tá sá nak nap já tól szá mí tott hat hó na pig ér vé nyes.

(2) A fel men tés meg adá sa irán ti ké rel met az együt te sen
meg je le nõ fe lek a be jegy zett élet tár si kap cso lat lét re ho zá -
sá ra jo go sult anya könyv ve ze tõ nél nyújt hat ják be.

(3) Azo nos kül föl di ál lam pol gár sá gú fe lek az ál lam pol -
gár sá guk sze rint ille té kes, Ma gyar or szá gon mû kö dõ kül -
kép vi se le ti ha tó ság nál is lé te sít het nek be jegy zett élet tár si
kap cso la tot, fel té ve, hogy nem zet kö zi szer zõ dés vagy
 viszonosság és a kül föl di ál lam joga ezt le he tõ vé te szi.

(4) A be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té se kor a fe lek
anya nyel vü ket is hasz nál hat ják.

(5) Ha a fe lek vagy a ta núk, ille tõ leg ezek egyi ke a ma -
gyar nyel vet nem be szé li, to váb bá, ha az anya könyv ve ze tõ 
a fe lek vagy a ta núk, ille tõ leg ezek egyi ke ál tal be szélt ide -
gen nyel vet nem érti, tol má csot kell al kal maz ni. A tol -
mács ról a fe lek gon dos kod nak.

Tanúsítvány a bejegyzett élettársi kapcsolat külföldön
történõ létesítéséhez

26/D.  § (1) Az a Ma gyar or szá gon la kó hellyel vagy tar -
tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ ma gyar ál lam pol gár, hon ta -
lan vagy me ne kült ként el is mert sze mély, aki kül föl dön
 kíván be jegy zett élet tár si kap cso la tot lé te sí te ni, az eh hez
szük sé ges ta nú sít vány ki adá sá ra irá nyu ló ké rel mét sze mé -
lye sen a la kó he lye, en nek hi á nyá ban a tar tóz ko dá si he lye
sze rint ille té kes anya könyv ve ze tõ nél nyújt hat ja be, aki azt
ha la dék ta la nul to váb bít ja a fe let tes szerv hez. Be je len tett,
ér vé nyes lak cím hi á nyá ban az érin tett ké rel mét az utol só
be je len tett lak cí me sze rint ille té kes anya könyv ve ze tõ nél
is elõ ter jeszt he ti.

(2) A ké re lem hez csa tol ni kell a nem ma gyar ál lam pol -
gár fél nek az ille té kes kül föl di ha tó ság vagy az el já ró
 magyar anya könyv ve ze tõ elõtt tett és hi te le sí tett nyi lat ko -
za tát, mely ben ki je len ti, hogy a ter ve zett be jegy zett élet -
tár si kap cso lat lé te sí té sé nek tu do má sa sze rint nincs tör -
vényes aka dá lya. A nyi lat ko zat csak ak kor fo gad ha tó el,
ha tar tal maz za a szü le té si csa lá di és utó ne vet, a há zas sá gi
ne vet, a szü le té si he lyet és idõt, a ne met, a csa lá di ál la po -
tot, a szü lõk szü le té si csa lá di és utó ne vét, a lak cí met és az
ál lam pol gár sá got.

(3) Ha mind két fél az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
sze mé lyi kör be tar to zik, ré szük re a ta nú sít ványt egy ok ira -
ton kell ki ál lí ta ni. Ha a fe lek la kó he lye kü lön bö zõ, a ta nú -
sít vány ki adá sát bár me lyi kük la kó he lye sze rint ille té kes
anya könyv ve ze tõ nél elõ ter jeszt he tik. A ta nú sít ványt a ké -
re lem be nyúj tá sá nak he lye sze rint ille té kes, a Kor mány ál -
ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve ál lít ja ki.

(4) Kül föl dön élõ ma gyar ál lam pol gár ré szé re a ta nú sít -
ványt a la kó hely sze rint ille té kes ma gyar kon zu li tiszt vi se -
lõ ál lít ja ki.

(5) A ta nú sít vány tar tal maz za:

a) a fe lek ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it,
b) az érin tett sze mé lyek ál lam pol gár sá gát, hontalan -

ságát, ille tõ leg me ne kült stá tu sát,
c) lak cí mét,
d) csa lá di ál la po tát, va la mint
e) azt a tényt, hogy a ter ve zett be jegy zett élet tár si kap -

cso lat nak a ma gyar jog sze rint nincs aka dá lya.
(6) A ta nú sít vány a ki ál lí tá sá tól szá mí tott hat hó na pig

ér vé nyes.
(7) A ta nú sít vány ki ál lí tá sá nak ügy in té zé si ide je

20 mun ka nap.

A bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozása

26/E.  § (1) A be jegy zett élet tár si kap cso lat lét re ho zá sá -
ra a fõ vá ro si ke rü le tek ben, a me gyei jogú vá ro sok ban,
 valamint a 42/A.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott to váb -
bi te le pü lé se ken mû kö dõ anya könyv ve ze tõk jo go sul tak.

(2) Az anya könyv ve ze tõ a be jegy zett élet tár si kap cso lat 
lét re ho zá sá nak idõ pont ját a fe lek kí ván sá gát figye lembe
véve tûzi ki.

(3) Ha a be jegy zett élet tár si kap cso lat lét re ho zá sát meg -
elõ zõ el já rás ról ké szí tett jegy zõ könyv fel vé te le óta hat
 hónap el telt, az el já rást meg kell is mé tel ni.

(4) A be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té se nyil vá nos
és mél tó ság tel jes.

(5) A (4) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés tõl csak ak kor
le het el tér ni, ha a fe lek ezt ké rik.

(6) Az anya köny vi be jegy zést meg elõ zõ en az anya -
könyv ve ze tõ elõbb az egyik, majd a má sik fél hez kü lön-
kü lön a kö vet ke zõ kér dést in té zi: „Ki je len ti-e (itt meg ne -
ve zen dõ az a fél, aki hez a kér dést in té zi), hogy az itt je len
lévõ (meg ne ve zett má sik fél lel) be jegy zett élet tár si kap -
cso la tot lé te sít?”. Ha a fel tett kér dés re mind két fél egy be -
hang zó igen nel vá la szolt, az anya könyv ve ze tõ a kö vet ke -
zõ ki je len tést te szi: „Meg ál la pí tom, hogy (itt meg ne ve zen -
dõ az egyik majd a má sik fél) a be jegy zett élet tár si kap cso -
lat ról  szóló tör vény ér tel mé ben be jegy zett élet tár sak.”

(7) A fe lek ké ré sé re – ha az anya könyv ve ze tõ, a ta núk és 
mind két fél érti és be szé li az adott, Ma gyar or szá gon ho nos 
nem ze ti és et ni kai ki sebb ség nyel vét – az el já rás az adott
ki sebb ség nyel vén is le foly tat ha tó.

(8) A fe lek, a ta núk és az anya könyv ve ze tõ, to váb bá
– ha köz re mû kö dött – a tol mács az anya köny vi be jegy zést
alá ír ják.

(9) Ha a fe lek vagy azok egyi ke a (6) be kez dés ben fog -
lal tak sze rin ti kér dés re nem egy be hang zó igen nel vá la -
szol, a nyi lat ko za tot fel té tel hez vagy idõ höz köti, kö zöt tük 
a be jegy zett élet tár si kap cso lat nem jön lét re. E tényt az
anya könyv ve ze tõ a je len lé võk elõtt ki je len ti.

(10) Ha a fe lek vagy azok egyi ke, il let ve a tanú vagy
a tol mács az anya könyv be jegy zé sé nek alá írá sát meg ta -
gad ja, de a be jegy zett élet tár si kap cso lat a (6) be kez dés ben 
fog lal tak nak meg fele lõen lét re jött, az anya könyv ve ze tõ az 
alá írás ra szol gá ló ro vat ba e tényt fel jegy zi.

26/F.  § Tanú nagy ko rú és cse lek võ ké pes sze mély le het.
A ta núk ról a le en dõ be jegy zett élet tár sak gon dos kod nak.”
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(2) Az At. 30.  § (1)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szü le té si anya könyv be a szü lõk, a há zas sá gi
anya könyv be és a be jegy zett élet tár si kap cso la tok anya -
köny vé be a fe lek apja és any ja, a ha lot ti anya könyv be az
el halt apja, any ja to váb bá há zas tár sa vagy be jegy zett élet -
tár sa ne ve ként a szü le té si ne vet kell anya köny vez ni.

(2) A há zas sá gi, va la mint a be jegy zett élet tár si kap cso -
la tok anya köny vé be a fe le ség és a férj, il let ve a fe lek szü le -
té si ne vét min den eset ben be kell je gyez ni.

(3) Az anya könyv ve ze tõ nek a két ta gú szü le té si csa lá di
név és a há zas sá gi név csa lá di ne vek bõl kép zett ré szét
 kötõjellel össze kap csol va kell anya köny vez nie.

(4) Az anya könyv be azt a szü le té si és há zas sá gi ne vet
kell be je gyez ni, amely az érin tett sze mélyt a szü le tés, a há -
zas ság kö tés, a be jegy zett élet tár si kap cso lat be jegy zé se
vagy a ha lá le set idõ pont já ban meg il let te. Anya köny vez ni
a szü lõk ál tal meg ha tá ro zott sor rend ben leg fel jebb két,
a gyer mek ne mé nek meg fe le lõ utó ne vet le het a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia ál tal össze ál lí tott utó név jegy zék -
bõl.”

(3) Az At. 32.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A nem meg vál to zá sá nak a szü le té si anya könyv be

 való be jegy zé sét meg kell ta gad ni, ha az érin tett sze mély
há zas sá ga vagy be jegy zett élet tár si kap cso la ta fenn áll.”

(4) Az At. a kö vet ke zõ al cím mel és 35/A.  §-sal egé szül ki:

„A bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyve

35/A.  § (1) A be jegy zett élet tár si kap cso la tok anya -
köny ve tar tal maz za

a) a lét re ho zás he lyét és ide jét (év, hó, nap);
b) a be jegy zett élet tár sak szü le té si csa lá di és utó ne vét,

az anya köny ve zés elõtt vi selt ne vét, szü le té si he lyét, sze -
mé lyi azo no sí tó ját, an nak hi á nyá ban szü le té si ide jét
(év, hó, nap), a be jegy zést meg elõ zõ csa lá di ál la po tát,
a  lakóhely te le pü lé sé nek a ne vét, a be jegy zett élet tár sak
szü le i nek szü le té si csa lá di és utó ne vét;

c) a ta núk és a tol mács ne vét;
d) a be jegy zett élet tár sak ne mét;
e) a be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té se so rán al kal -

ma zott nyelv meg ne ve zé sét, ha a be jegy zett élet tár si kap -
cso lat lé te sí té sé re irá nyu ló el já rás va la mely Ma gyar or szá -
gon ho nos nem ze ti és et ni kai ki sebb ség nyel vén tör tént;

f) a be jegy zett élet tár si kap cso lat lét re ho zá sá nál köz re -
mû kö dött anya könyv ve ze tõ ne vét;

g) a be jegy zett élet tár sak kül föl di ál lam pol gár sá gát
vagy hon ta lan sá gát, a ha zai anya köny ve zés nél is me ret len
ál lam pol gár sá gát.

(2) Az ada tok vál to zá sa ese tén anya köny vez ni kell:
a) a be jegy zett élet tár sak szü le té si ne vé nek, sze mé lyi

azo no sí tó já nak meg vál to zá sát;
b) a be jegy zett élet tár si kap cso lat meg szû né sét, il let ve

ér vény te len né nyil vá ní tá sát;
c) a ma gyar ál lam pol gár ság meg szû né sét, a ma gyar

 állampolgárság meg szer zé sét.

(3) A be jegy zett élet tár sa kat az anya könyv be szü le té si
ne vük abc sor rend jé ben kell be je gyez ni.”

(5) Az At. 42/A.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap az anya köny vi ügye kért fe le lõs
mi nisz ter, hogy ren de let ben je löl je ki a be jegy zett élet tár si
kap cso lat lét re ho zá sá ra jo go sult to váb bi anya könyv ve ze -
tõk kö rét.”

9.  § (1) Az egyes köz jegy zõi nem pe res el já rá sok ról
 szóló 2008. évi XLV. tör vény (a továb biak ban: Kjnp.)
a 36.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és 36/A–
36/D.  §-ok kal egé szül ki:

„A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyzõ általi
megszüntetése

36/A.  § (1) A be jegy zett élet tár si kap cso lat köz jegy zõ
ál ta li meg szün te té sé nek ak kor van he lye, ha

a) azt a be jegy zett élet tár sak be fo lyás men te sen, kö zö -
sen ké rik,

b) egyik be jegy zett élet társ nak sincs olyan gyer mek e,
aki nek tar tá sá ra a be jegy zett élet tár sak kö zö sen kö te le zet -
tek, és

c) a be jegy zett élet tár sak az õket egy más sal szem ben
ter he lõ, jog sza bá lyon ala pu ló tar tás, a kö zös la kás hasz ná -
la ta, va la mint – az in gat la non fenn ál ló kö zös tu laj don
meg szün te té se ki vé te lé vel – a be jegy zett élet tár si kö zös
va gyon meg osz tá sa kér dé sé ben köz jegy zõi ok irat ba vagy
ügy véd ál tal el len jegy zett ma gán ok irat ba fog lal tan meg -
egyez tek.

(2) Az (1) be kez dés c) pont sze rin ti köz ok irat el ké szí té -
sé re az a köz jegy zõ is jo go sult, aki a be jegy zett élet tár si
kap cso la tot nem pe res el já rás ban meg szün te ti.

(3) Nincs he lye a be jegy zett élet tár si kap cso lat köz jegy -
zõ ál ta li meg szün te té sé nek, ha

a) a be jegy zett élet tár sak bár me lyi ke cse lek võ kép te len, 
kor lá to zot tan cse lek võ ké pes, vagy

b) a be jegy zett élet tár si kap cso lat ér vény te len né nyil -
vá ní tá sá nak vagy nem lé te zé se meg ál la pí tá sá nak len ne
 helye.

(4) A be jegy zett élet tár si kap cso lat meg szün te té sé re
a há zas ság fel bon tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat – az e tör -
vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel – meg fele lõen al kal -
maz ni kell.

(5) A be jegy zett élet tár si kap cso lat meg szün te té sé re irá -
nyu ló el já rás ban bi zo nyí tás nak és iga zo lás nak nincs he lye.

(6) A be jegy zett élet tár si kap cso lat meg szün te té sé re irá -
nyu ló el já rás le foly ta tá sá ra – a fe lek vá lasz tá sa sze rint – az 
a köz jegy zõ ille té kes, aki nek az ille té kességi te rü le tén
a ké rel me zõk utol só kö zös la kó he lye volt, vagy aki nek az
ille té kességi te rü le tén a fe lek va la me lyi ké nek la kó he lye
van. Ha a ké re lem elõ ter jesz tésekor a fe lek nek nincs bel -
föl di la kó he lye, az el já rást a be jegy zett élet tár si kap cso la -
tot az anya köny vi nyil ván tar tás ba be jegy zõ anya könyv ve -
ze tõ ille té kességi te rü le te sze rint ille té kes köz jegy zõ foly -
tat ja le.
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36/B.  § (1) A köz jegy zõ a fe le ket a ké re lem be ér ke zé sé -
tõl vagy a hi á nyok pót lá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül sze -
mé lye sen meg hall gat ja, ki vé ve, ha a ké re lem ér de mi vizs -
gá lat nél kü li el uta sí tá sá nak van he lye.

(2) A köz jegy zõ a sze mé lye sen meg je lent fe le ket
a  kérelmükrõl, meg ál la po dá suk ról és a be jegy zett élet tár si
kap cso lat meg szün te té se fel té te le i nek fenn ál lá sá ról meg -
hall gat ja.

(3) A be jegy zett élet tár si kap cso lat meg szün te té sé re irá -
nyu ló, ugyan azon ok irat ba fog lalt kö zös ké re lem ben
a  feleknek nyi lat koz ni uk kell a 36/A.  § (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott kér dé sek rõl, a köz jegy zõ ille té kességét
meg ala po zó ok ról, és csa tol ni kell a ké re lem hez a 36/A.  §
(1) be kez dés c) pont já ban fog lalt kér dé sek rõl  szóló meg -
állapodásukat.

(4) Ha a be jegy zett élet tár si kö zös va gyont ké pe zõ in gó -
sá gok meg osz tá sa a ké re lem elõ ter jesz tésének idõ pont já -
ban már meg tör tént, a ké re lem ben ele gen dõ en nek té nyé -
rõl nyi lat koz ni.

(5) A meg hall ga tás egy al ka lom mal leg fel jebb 60 nap ra
el ha laszt ha tó, ha bár me lyik fél azt leg ké sõbb a meg hall ga -
tá son kéri.

(6) Ha a meg hall ga tá son – a ha lasz tás ese tét ki vé ve –
bár me lyik fél sze mé lye sen nem je le nik meg, a köz jegy zõ
az el já rást meg szün te ti.

36/C.  § (1) Ha a köz jegy zõ a fe lek nek az õket egy más sal 
szem ben ter he lõ, jog sza bá lyon ala pu ló tar tás ról, a kö zös
la kás hasz ná la tá ról, va la mint – az in gat la non fenn ál ló kö -
zös tu laj don meg szün te té se ki vé te lé vel – az élet tár si kö zös 
va gyon meg osz tá sá ról  szóló egyez sé gét jó vá hagy ta, a fe -
lek be jegy zett élet tár si kap cso la tát vég zés sel meg szün te ti.

(2) Ha az egyez ség nem hagy ha tó jóvá, a köz jegy zõ az
egyez ség jó vá ha gyá sát meg ta gad ja, és a ké rel met el uta sít -
ja. A ké rel met ak kor is el kell uta sí ta ni, ha meg ál la pít ha tó,
hogy a be jegy zett élet tár si kap cso lat köz jegy zõ ál tal tör -
ténõ meg szün te té sé nek fel té te lei nem áll nak fenn.

36/D.  § (1) A fe lek – el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban –
egyen lõ arány ban vi se lik az el já rás költ sé ge it, a jogi kép -
vi se let tel kap cso la tos költ sé ge ket pe dig mind egyik fél
maga vi se li.

(2) A köz jegy zõ a fe lek ké rel mé re az el já rást be fe je zõ
vég zé sé ben ren del ke zik az el já rá sért fi ze ten dõ – a köz -
jegy zõi dí jon és költ ség té rí té sen kí vü li egyéb – el já rá si
költ sé gek rõl.

(3) A fe lek egyez sé gét jó vá ha gyó vég zés a bí ró ság ál tal
jó vá ha gyott egyez ség gel, a be jegy zett élet tár si kap cso la tot 
meg szün te tõ vég zés pe dig a bí ró ság íté le té vel azo nos ha tá -
lyú. A vég zé sek el len nincs he lye fe lül vizs gá la ti ké re lem -
nek.

(4) A köz jegy zõ a be jegy zett élet tár si kap cso la tot meg -
szün te tõ vég zést öt mun ka na pon be lül meg kül di az ille té -
kes anya könyv ve ze tõ nek.”

(2) A Kjnp. a 36/D.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel
és 36/E–36/G.  §-ok kal egé szül ki:

„Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetése

36/E.  § (1) Az Élet tár si Nyi lat ko za tok Nyil ván tar tá sa
(a továb biak ban: élet tár si nyil ván tar tás) az élet tár si kap -
cso lat fenn ál lá sa bi zo nyí tá sá nak meg könnyí té se cél já ból
tar tal maz za

a) két, nem cse lek võ kép te len nagy ko rú ké rel me zõ ál tal 
köz jegy zõ elõtt kö zö sen tett azon nyi lat ko za tot, hogy egy -
más sal a Pol gá ri Tör vény könyv sze rin ti élet tár si kap cso -
lat ban (a továb biak ban: élet tár si kap cso lat) él nek, és

b) leg alább az egyik ké rel me zõ nek a köz jegy zõ elõtt
tett azon nyi lat ko za tát, hogy már nem áll fenn élet tár si
kap cso la ta a vele együtt ko ráb ban nyil ván tar tás ba vett
 személlyel.

(2) Az élet tár si nyil ván tar tás iga zol ja, hogy egy más sal
élet tár si kap cso la ta áll fenn azok nak, akik nek az élet tár si
kap cso lat fenn ál lá sá ról  szóló kö zö sen tett nyi lat ko za ta az
élet tár si nyil ván tar tás ban sze re pel. Az élet tár si nyil ván tar -
tás nem iga zol ja az élet tár si kap cso lat fenn ál lá sát, ha

a) az élet társ utóbb tett, az élet tár si kap cso lat fenn nem
ál lá sá ról  szóló nyi lat ko za tát az élet tár si nyil ván tar tás ba
be je gyez ték,

b) az élet tár sak egyi ke meg halt vagy
c) az élet tár sak bár me lyi ke utóbb há zas sá got köt vagy

be jegy zett élet tár si kap cso la tot lé te sít.
(3) Az élet tár si nyil ván tar tás ba újabb, az (1) be kez dés

a) pont ja sze rin ti nyi lat ko zat nem je gyez he tõ be, amíg
a ko ráb ban nyil ván tar tás ba vett élet tár si kap cso lat fenn ál -
lá sát az élet tár si nyil ván tar tás iga zol ja.

(4) Az élet tár si nyil ván tar tás tar tal ma:
a) a ké rel me zõk
aa) csa lá di és utó ne ve,
ab) szü le té si csa lá di és utó ne ve,
ac) szü le té si he lye és ide je,
ad) any já nak szü le té si csa lá di és utó ne ve,
ae) ál lam pol gár sá ga,
b) az élet tár si kap cso lat fenn ál lá sá ról  szóló nyi lat ko zat,
c) nyi lat ko zat ar ról, hogy az élet tár si nyil ván tar tás ba

be jegy zett élet tár si kap cso lat már nem áll fenn,
d) az az idõ pont, ami kor az anya köny vi be jegy zés sze -

rint a nyil ván tar tás ba be jegy zett élet tár si kap cso lat a ké rel -
me zõk bár me lyi ké nek há zas sá ga, be jegy zett élet tár si kap -
cso la ta vagy ha lá la  miatt meg szûnt,

e) a nyi lat ko za tot a nyil ván tar tás ba be jegy zõ köz jegy -
zõ neve, szék he lye és a be jegy zés rõl  szóló vég zés ügy -
száma.

(5) Az élet tár sak kö zös ké rel mé re az élet tár si nyil ván -
tar tás tar tal maz za az élet tár sak nyi lat ko za tát a szü le ten dõ
kö zös gyer me ke ik csa lá di ne vé rõl.

(6) Az élet tár si nyil ván tar tás köz hi te le sen tar tal maz za
az élet tár sak nak a (4) be kez dés b)–e) pont ja i ban fog lalt
ada ta it és az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott nyi lat ko za tot.

(7) Az élet tár si nyil ván tar tás az ada to kat az élet tár si
kap cso lat fenn ál lá sá ról  szóló nyi lat ko zat be jegy zé sé nek
idõ pont já tól szá mí tott 100 évig tar tal maz za.

(8) Az élet tár si nyil ván tar tás ada ta it a köz jegy zõ és az
or szá gos ka ma ra ke ze li. Az or szá gos ka ma ra mû köd te ti
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a nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok ke ze lé sé re szol gá ló,
 folyamatosan a fel hasz ná lók ren del ke zé sé re álló in for ma -
ti kai al kal ma zást. Az or szá gos ka ma ra a (4) be kez dés
a) pont já ban fog lalt ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá so kat 
és a (4) be kez dés d) pont já ban fog lalt ada to kat a nyil ván -
tar tás ban át ve ze ti, e cél ból a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak
és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv tõl elekt ro ni kus 
úton ada tot igé nyel het.

36/F.  § (1) A nyi lat ko zat fel vé te lé re irá nyu ló el já rás
élet tár sak kö zös ké re lem re vagy az élet tár si kap cso lat fenn 
nem ál lá sá ról  szóló nyi lat ko zat ese tén bár me lyik élet társ
ké rel mé re in dul. Kö zös ké re lem ese tén a köz jegy zõ ille té -
kességét az élet tár sak bár me lyi ké nek la kó he lye vagy tar -
tóz ko dá si he lye meg ala pít ja.

(2) A köz jegy zõ az élet tár si kap cso lat ra vo nat ko zó nyi -
lat ko zat meg té te le elõtt – az ál ta lá nos ki ok ta tá si kö te le -
zett sé ge ke re té ben – az élet tár sat ar ról is tá jé koz tat ja, hogy 
mi te kin ten dõ élet tár si kap cso lat nak, az ho gyan ke let ke -
zik, ho gyan szû nik meg és mi lyen csa lád jo gi, va gyon jo gi
és örök lé si jogi kö vet kez mé nyek kel jár.

(3) Élet tár si kap cso lat ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot csak
sze mé lye sen le het ten ni. A köz jegy zõ a ké rel me zõ sze -
mély azo nos sá gá ról a köz jegy zõi ok irat el ké szí té se sza bá -
lya i nak al kal ma zá sá val gyõ zõ dik meg.

(4) A köz jegy zõ nek az élet tár si nyil ván tar tás ba tör té nõ
be jegy zés rõl  szóló vég zé se tar tal maz za a nyil ván tar tás ba
be jegy zés re ke rü lõ ada to kat is; a jog erõs vég zé sé nek
ugyan az a ha tá lya, mint a bí ró ság jog erõs íté le té nek.
A köz jegy zõ az élet tár si nyil ván tar tás ba az ada to kat a vég -
zés meg ho za ta lá val egy ide jû leg, a fel leb be zés re te kin tet
nél kül jegy zi be.

(5) Ha a köz jegy zõ csak az egyik élet társ nyi lat ko za ta
alap ján je gyez te be az élet tár si kap cso lat fenn nem ál lá sá -
ról  szóló nyi lat ko za tot, az er rõl  szóló vég zést a má sik élet -
társ nak is kéz be sí ti. Az ér te sí té si cím meg ál la pí tá sa cél já -
ból a köz jegy zõ té rí tés men te sen, elekt ro ni kus úton ada tot
igé nyel a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ból.

(6) A (4) és (5) be kez dés ben fog lalt sza bá lyo kat meg -
fele lõen al kal maz ni kell ab ban az eset ben is, ha a köz jegy -
zõ a be jegy zés rõl  szóló ha tá ro za tát ki ja vít ja vagy kiegé -
szíti.

36/G.  § (1) A köz jegy zõ ta nú sít ványt az érin tett sze mély 
élet tár si nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada ta i nak iga zo lá sa cél -
já ból ki zá ró lag a nyil ván tar tás ban sze rep lõ sze mély nek
 állíthat ki.

(2) Az or szá gos ka ma ra az élet tár si nyil ván tar tás ból az
adat igény lés re jo go sult ré szé re szol gál tat hat ada to kat.

(3) Az élet tár si nyil ván tar tás ból an nak a köz igaz ga tá si
ha tó ság nak, köz igaz ga tá si szerv nek, bí ró ság nak, ügyész -
nek, nyo mo zó ha tó ság nak, nem zet biz ton sá gi szol gá lat nak,
to váb bá a köz jegy zõ te vé keny sé gé nek szak mai fel ügye le -
tét el lá tó szerv nek to váb bít ha tó adat, amely min den egyes
igé nyelt adat te kin te té ben a tör vényi ren del ke zés meg je lö -
lé sé vel iga zol ja, hogy tör vény az ügy el bí rá lá sá hoz, to váb -
bá jo go sult ság, il let ve kö te le zett ség fenn ál lá sá nak el len õr -

zé sé hez fel jo go sí tot ta az adat ke ze lé sé re. Az adat igény lõ -
nek a ké re lem ben meg kell je löl nie an nak az el já rá sá nak az 
ügy szá mát és tár gyát, amely ben az igé nyelt ada tok meg is -
me ré sé re tör vény alap ján jo go sult.

(4) Az élet tár si nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok ke ze lé -
sé re szol gá ló in for ma ti kai al kal ma zás mû köd te tõ je nap lót
ké szít

a) az in for ma ti kai al kal ma zás üzem ben tar tá si ide jé rõl,
b) az élet tár si nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés rõl

a be jegy zett adat, a be jegy zés idõ pont ja, és a be jegy zést
vég zõ fel tün te té sé vel,

c) az élet tár si nyil ván tar tás ból tör té nõ adat igény lés tel -
je sí té sé rõl az adat igény lõ, az adat to váb bí tás idõ pont ja, az
ah hoz meg adott ada tok és a szol gál ta tott ada tok meg je lö -
lé sé vel,

d) a nap ló ból tör tént adat szol gál ta tás ról a szol gál ta tott
ada tok kö ré nek, az adat igény lõ ne vé nek és cí mé nek, az
adat igény lés ben fel tün te tett adat igény lé si jog alap nak, va -
la mint az adat szol gál ta tás idõ pont já nak, to váb bá az adat -
szol gál ta tást vég zõ azo no sí tó ada ta i nak fel tün te té sé vel.

(5) A nap ló ada ta it azok ke let ke zé sé tõl szá mí tott
100 évig kell meg õriz ni, és biz to sí ta ni kell az azok meg is -
me ré sé hez szük sé ges tech ni kai esz kö zö ket.

(6) A nap ló ada ta it az or szá gos ka ma ra a 36/G.  § (3) be -
kez dé se sze rint el jár va to váb bít hat ja.

(7) Ha a bün te tõ el já rás ban el já ró bí ró ság, ügyész és
nyo mo zó ha tó ság, a nem zet biz ton sá gi szol gá lat, to váb bá
a tör vény ben tit kos in for má ció gyûj tés re fel ha tal ma zott
szerv adat igény lé se azt – bûn ül dö zé si, bûn meg elõ zé si
vagy nem zet biz ton sá gi ér de kek re hi vat ko zás sal – ki fe je -
zet ten tar tal maz za, az or szá gos ka ma ra nem tá jé koz tat hat -
ja az érin tet tet az adat to váb bí tás ról.”

(3) A Kjnp. 38.  §-a a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:
[Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter, 

hogy]
„c)  ren de let ben sza bá lyoz za a be jegy zett élet tár si kap -

cso lat köz jegy zõ ál tal tör té nõ meg szün te té sé nek el já rá sá ra 
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,”

(4) A Kjnp. 38.  §-a a kö vet ke zõ d) és e) pont tal egé szül ki:
[Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter, 

hogy]
„d) ren de let ben sza bá lyoz za az Élet tár si Nyi lat ko za tok

Nyil ván tar tá sá nak ve ze té se és az ab ból tör té nõ adat szol -
gál ta tás mód já ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat,

e) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben
ren de let ben sza bá lyoz za az Élet tár si Nyi lat ko za tok Nyil -
ván tar tá sá ból tör té nõ or szá gos ka ma rai adat szol gál ta tás
el len ér té ké nek össze gé re és meg fi ze té sé nek mód já ra
 vonatkozó rész le tes sza bá lyo kat.”

10.  § (1) A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény (a továb -
biak ban: Nytv.) 11.  § (1) be kez dés k) pont ja he lyé be
a  következõ ren del ke zés lép:

[A nyil ván tar tás tar tal maz za a pol gár]
„k) csa lá di ál la po tát, há zas ság kö té se vagy be jegy zett

élet tár si kap cso la ta lé te sí té sé nek he lyét;”
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(2) Az Nytv. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„16.  § Az anya könyv ve ze tõ a szü le té si, a há zas sá gi,
a ha lot ti anya könyv ben, va la mint a be jegy zett élet tár si
kap cso la tok anya köny vé ben rög zí tett – a 11.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott – ada to kat át ve ze ti a nyil ván tar tá -
son.”

(3) Az Nytv. 21.  §-a a kö vet ke zõ m) pont tal egé szül ki:

[E tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján a 17.  § (2) be kez dé -
sé nek b) pont ja sze rin ti ada to kat jo go sul tak igé nyel ni:]

„m) a be jegy zett élet tár si kap cso lat meg szün te té sé re
irá nyu ló pol gá ri nem pe res el já rás hoz a köz jegy zõ,”

(4) Az Nytv. 21.  §-a a kö vet ke zõ n) pont tal egé szül ki:

[E tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján a 17.  § (2) be kez dé -
sé nek b) pont ja sze rin ti ada to kat jo go sul tak igé nyel ni:]

„n) az Élet tár si Nyi lat ko za tok Nyil ván tar tá sá nak ve ze -
té sé re irá nyu ló pol gá ri nem pe res el já rás hoz a köz jegy zõ,
az Élet tár si Nyi lat ko za tok Nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ sze -
mély há zas ság kö té sé nek, be jegy zett élet tár si kap cso la ta
lé te sí té sé nek és ha lá lá nak az Élet tár si Nyi lat ko za tok Nyil -
ván tar tá sá ban  való fel tün te té se ér de ké ben a Ma gyar
 Országos Köz jegy zõi Ka ma ra.”

(5) Az Nytv. a 24/A.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ új
24/B.  §-sal egé szül ki:

„24/B.  § (1) Ha az adat szol gál ta tás sal érin tett jog in téz -
mény vo nat ko zá sá ban a be jegy zett élet tár si kap cso lat ról
 szóló tör vény a há zas ság vagy a be jegy zett élet tár si kap -
cso lat fenn ál lá sá hoz, il let ve a há zas ság vagy a be jegy zett
élet tár si kap cso lat meg szû né sé hez nem ál la pít meg el té rõ
jog kö vet kez ményt, to váb bá ha a jo go sult ság vagy a kö te -
le zett ség az öz ve gyet és az öz vegy be jegy zett élet tár sat
meg kü lön böz te tés nél kül meg il le ti vagy ter he li, a csa lá di
ál la po tot tar tal ma zó sze mé lyes adat ra vo nat ko zó adat szol -
gál ta tást a nyil ván tar tás ból a „há zas vagy be jegy zett élet -
társ”, „el vált vagy el vált be jegy zett élet társ” vagy „öz vegy 
vagy öz vegy be jegy zett élet társ” meg je lö lés sel kell tel je sí -
te ni.

(2) A jegy zõ – az érin tett sze mély ki fe je zet ten el té rõ
 kérelme hi á nyá ban – a nyil ván tar tás alap ján ki adott ha tó -
sá gi bi zo nyít vány ban a csa lá di ál la pot ra vo nat ko zó ada tot
a „há zas vagy be jegy zett élet társ”, „el vált vagy el vált be -
jegy zett élet társ” vagy „öz vegy vagy öz vegy be jegy zett
élet társ” meg je lö lés sel tün te ti fel.

(3) A csa lá di ál la pot iga zo lá sá ra a nyil ván tar tás alap ján
ki ál lí tott ha tó sá gi bi zo nyít vá nyon kí vül más ok irat nem
kö ve tel he tõ meg.”

(6) Az Nytv. 25.  § (1) be kez dés c) és d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az e tör vény ben elõ írt adat szol gál ta tá si és nyil ván tar -
tá si fel ada ta ik tel je sí té sé hez az el já rás ban érin tett pol gár
sze mé lyi azo no sí tó ját az aláb bi szer vek nek kö te les át ad -
ni:]

„c) a há za su lók a há zas sá gi szán dé kuk be je len té se kor,
il let ve a be jegy zett élet tár si kap cso la tot lé te sí tõk e szán dé -
kuk be je len té se kor az anya könyv ve ze tõ nek;

d) a pe res fe lek a csa lád jo gi és há zas sá gi bon tó per ben,
a be jegy zett élet tár si kap cso lat fel bon tá sá ra irá nyu ló per -
ben, va la mint a holt tá nyil vá ní tás sal és a ha lál té nyé nek
 bírói meg ál la pí tá sá val össze füg gõ ügyek ben a bí ró ság nak, 
a be jegy zett élet tár si kap cso la tot meg szün tet ni kí vá nók
a köz jegy zõ nek;”

11.  § A köz ve tí tõi te vé keny ség rõl  szóló 2002. évi
LV. tör vény 1.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A be jegy zett élet tár si kap cso lat köz jegy zõ ál ta li
meg szün te té se alá tar to zó ügyek ben a köz jegy zõ dön té se
szük sé ges a be jegy zett élet tár si kap cso lat megszünteté -
séhez.”

12.  § A Schen ge ni Vég re haj tá si Egyez mény ke re té ben
tör té nõ együtt mû kö dés rõl és in for má ció cse ré rõl  szóló
2007. évi CV. tör vény 15.  § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A SIRENE Iro da a ki egé szí tõ in for má ci ók be szer zé se
és to váb bí tá sa cél já ból – az adat igény lés cél já nak meg ha -
tá ro zá sa mel lett – az aláb bi ada tok át vé te lé re jo go sult:]

„a) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló tör vény sze rin ti sze mé lyi adat- és lak -
cím nyil ván tar tás ból a pol gár sze mély azo no sí tó iga zol vá -
nyá nak, to váb bá sze mé lyi azo no sí tó já ról és lak cí mé rõl
 kiadott ha tó sá gi iga zol vá nyá nak ok mány azo no sí tó ja, név- 
és lak cím ada tai, any ja neve, arc kép má sa, ál lam pol gár sá -
ga, szü le té si he lye, szü le té si ide je, neme, csa lá di ál la po ta,
a há zas ság kö tés, il let ve a be jegy zett élet tár si kap cso lat
 létesítésének he lye, a nyil ván tar tás ból  való ki ke rü lés oka,
he lye és ide je,”

13.  § A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény 192.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki be jegy zett
élet tár si kap cso la tá nak fenn ál lá sa alatt há zas sá got köt,
vagy újabb be jegy zett élet tár si kap cso la tot lé te sít, to váb bá
aki be jegy zett élet tár si kap cso lat ban álló sze méllyel
 házasságot köt, vagy ilyen sze méllyel be jegy zett élet tár si
kap cso la tot lé te sít.”

14.  § A sta tisz ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény
10.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A nép moz gal mi sta tisz ti ka kö ré ben meg fi gye lés re
ke rül min den Ma gyar or szá gon be kö vet ke zett szü le tés,
 haláleset, há zas ság kö tés, be jegy zett élet tár si kap cso lat lé -
te sí té se, élet tár si nyi lat ko zat nyil ván tar tás ba vé te le, há zas -
ság fel bon tá sa, va la mint ér vény te len né nyil vá ní tá sa, be -
jegy zett élet tár si kap cso lat fel bon tá sa, meg szün te té se,
a nyil ván tar tott élet tár si kap cso lat meg szû né se (a továb -
biak ban együtt: nép moz gal mi ese mény), va la mint lak cím -
vál to zás.”

15.  § (1) A nem zet kö zi ma gán jog ról  szóló 1979. évi
13. tvr. (a továb biak ban: Nmtvr.) a kö vet ke zõ al cím mel és
41/A.  §-sal egé szül ki:
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„A bejegyzett élettársi kapcsolat

41/A.  § (1) A be jegy zett élet tár si kap cso lat lét re jöt té re
és ér vé nyes sé gé re, an nak jog ha tá sa i ra, va la mint meg szû -
né sé re a 37–40.  §-ok ren del ke zé se it – a (2)–(4) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – meg fele lõen kell alkal -
mazni.

(2) A be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té sé nek nem
aka dá lya, il let ve an nak ér vé nyes sé gét nem érin ti, ha
a  leendõ be jegy zett élet társ sze mé lyes joga az azo nos ne -
mû ek be jegy zett élet tár si kap cso la tá nak jog in téz mé nyét
nem is me ri, fel té ve, hogy

a) a ma gyar ál lam pol gár ság gal nem ren del ke zõ le en dõ
be jegy zett élet társ iga zol ja, hogy sze mé lyes joga sze rint
a há zas ság kö tés nek nem len ne aka dá lya, és

b) leg alább az egyik le en dõ be jegy zett élet társ ma gyar
ál lam pol gár vagy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén la kó -
hellyel ren del ke zik.

(3) A (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott iga zo lás
alól a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti államigazga -
tási szer ve in do kolt eset ben fel men tést ad hat.

(4) A be jegy zett élet tár si kap cso lat jog ha tá sa i ra, va la -
mint meg szû né sé re a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset -
ben a ma gyar jo got kell al kal maz ni.”

(2) Az Nmtvr. 59.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be az
 alábbi ren del ke zés lép:

„(2) Há zas sá gi va gyon jo got, va la mint a be jegy zett élet -
tár sak va gyo ni vi szo nya it érin tõ el já rás ban ma gyar bí ró -
ság el jár hat, ha az egyik há zas társ vagy be jegy zett élet társ
la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lye bel föl dön
van.”

(3) Az Nmtvr. 62/B.  §-ának a) pont ja he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

[Ma gyar ál lam pol gár sze mé lyi ál la po tát érin tõ el já rás -
ban ma gyar bí ró ság vagy más ha tó ság min den eset ben
 eljárhat. Ez a jog ha tó ság ki zá ró la gos, ki vé ve, ha]

„a) ma gyar ál lam pol gár há zas sá gá nak fel bon tá sa vagy
be jegy zett élet tár si kap cso la tá nak meg szün te té se iránt
 indul kül föl dön el já rás, és a ma gyar ál lam pol gár sá gú fél -
nek, ille tõ leg ha mind két fél ma gyar ál lam pol gár, leg alább
azok egyi ké nek la kó he lye vagy szo ká sos tar tóz ko dá si
 helye az el já ró bí ró ság vagy más ha tó ság ál la má ban van;”

(4) Az Nmtvr. 70.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

„(2) A ki zá ró la gos ma gyar jog ha tó ság el le né re el kell
 ismerni a ma gyar ál lam pol gár há zas sá gát fel bon tó vagy
be jegy zett élet tár si kap cso la tát meg szün te tõ jog erõs kül -
föl di ha tá ro za tot, ha an nak ha zai el is me ré sét a ma gyar
 állampolgárságú volt há zas társ vagy volt be jegy zett élet -
társ maga kéri, fel té ve, hogy a 72.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott meg ta ga dá si okok egyi ke sem áll fenn.”

Záró rendelkezések

16.  § (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 má so dik hó nap elsõ nap ján
lép ha tály ba.

(2) A 9.  § (2) és (4) be kez dé se, va la mint a 10.  § (4) be -
kez dé se a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik hó nap elsõ nap ján 
lép ha tály ba.

17.  § (1) A Ptk.
1. 14.  § (2) be kez dé sé ben, 15.  § (2) be kez dé sé ben, 21.  § 

(2) be kez dé sé ben, 601.  § (1) be kez dé sé ben, 615.  § (1) be -
kez dé sé ben, 670.  § (2) be kez dé sé ben és 685.  § b) pont já -
ban a ,,há zas tár sa” szö veg rész he lyé be a ,,há zas tár sa, be -
jegy zett élet tár sa”,

2. 14.  § (6) be kez dés 3. pont a) al pont já ban a „házas -
sági” szö veg rész he lyé be a „há zas sá gi, a be jegy zett élet -
tár si”,

3. 19/A.  § (1) be kez dé sé ben, 601.  § (2) be kez dé sé ben
a „há zas tár sát” szö veg rész he lyé be a „há zas tár sát vagy
 bejegyzett élet tár sát”,

4. 19/A.  § (1) be kez dé sé ben, 601.  § (3) be kez dé sé ben
és a 615.  § elõt ti al cím ben a „há zas társ” szö veg rész he lyé -
be a „há zas társ, be jegy zett élet társ”,

5. 578/G.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas tár sak” szö veg -
rész he lyé be a „há zas tár sak és a be jegy zett élet tár sak”,

6. 601.  § (1) be kez dé sé ben a „há zas tár sak” szö veg rész
he lyé be a „há zas tár sak, be jegy zett élet tár sak”,

7. 601.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas tár sa” szö veg rész
he lyé be a „há zas tár sa vagy be jegy zett élet tár sa”,

8. 601.  § (2) be kez dé sé ben és 601.  § (3) be kez dé sé ben
a „há zas tár sak” szö veg rész he lyé be a „há zas tár sak vagy
a be jegy zett élet tár sak”,

9. 601.  § (3) be kez dé sé ben, 625.  § (2) be kez dé sé ben
a „há zas tár sá nak” szö veg rész he lyé be a „há zas tár sá nak,
be jegy zett élet tár sá nak”,

10. 606.  §-ában, 667.  § (1) be kez dés d) pont já ban
és 685.  § b) pont já ban a „há zas társ” szö veg rész he lyé be
a „há zas társ, a be jegy zett élet társ”,

11. 607.  § (4) be kez dé sé ben, 615.  § (2) be kez dé sé ben,
616.  § (1) be kez dé sé ben, 616.  § (2) be kez dé sé ben, 616.  §
(3) be kez dés má so dik mon da tá ban és 671.  § (1) be kez dé -
sé ben a „há zas társ” szö veg rész he lyé be a „há zas társ vagy
a be jegy zett élet társ”,

12. 608.  § (1) és 617.  § (3) be kez dé sé ben az „és há zas -
társ” szö veg rész he lyé be a „há zas társ és be jegy zett élet -
társ”,

13. 609.  § (1) be kez dé sé ben a „há zas társ nak” szö veg -
rész he lyé be a „há zas társ nak, be jegy zett élet társ nak”,

14. 613.  § (3) be kez dé sé ben a „há zas ság” szö veg rész
he lyé be a „há zas ság vagy be jegy zett élet tár si kap cso lat”
szö veg, a „há zas társ sal” szö veg rész he lyé be a „há zas társ -
sal vagy be jegy zett élet társ sal”,

15. 615.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas sá got köt” szö veg -
rész he lyé be a „há zas sá got köt, vagy be jegy zett élet tár si
kap cso la tot lé te sít”,

16. 616.  § (3) be kez dé sé ben a „Mind a há zas társ” szö -
veg rész he lyé be a „Mind a há zas társ, mind a be jegy zett
élet társ” szö veg, a „há zas tár sa ha szon él ve ze ti jo gá nak”
szö veg rész he lyé be a „há zas tár sa, be jegy zett élet tár sa
 haszonélvezeti jo gá nak”,
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17. 616.  § (4) be kez dé sé ben és 667.  § (3) be kez dé sé ben 
a „há zas tár sat” szö veg rész he lyé be a „há zas tár sat, és a
 bejegyzett élet tár sat”,

18. 661.  §-ában a „há zas tár sát” szö veg rész he lyé be
a „há zas tár sát, be jegy zett élet tár sát”,

19. 663.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „vagy há zas tár -
sá nak” szö veg rész he lyé be a „há zas tár sá nak vagy be jegy -
zett élet tár sá nak”,

20. 663.  § (2) be kez dé sé ben a „Há zas tár sát” szö veg -
rész he lyé be a „Há zas tár sát vagy be jegy zett élet tár sát”
szö veg, a „há zas tár si” szö veg rész he lyé be a „há zas tár si,
be jegy zett élet tár si”,

21. 665.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas tár sat” szö veg
 helyébe a „há zas tár sat vagy a be jegy zett élet tár sat”,

22. 667.  § (2) be kez dés elsõ mon da tá ban a „há zas ság -
kö tés” szö veg rész he lyé be a „há zas ság kö tés, a be jegy zett
élet tár si kap cso lat lé te sí té se”,

23. 667.  § (2) be kez dés má so dik mon da tá ban a „há zas -
ság kö tés” szö veg rész he lyé be az „ilyen kap cso lat”,

24. 667.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas ság ból” szö veg -
rész he lyé be a „há zas ság ból, be jegy zett élet tár si kap cso -
lat ból” szö veg, a „há zas sá got kö tött” szö veg rész he lyé be
a „há zas sá got kö tött, be jegy zett élet tár si kap cso la tot lé te -
sí tett”,

25. 670.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas tár sá val” szö veg -
rész he lyé be a „há zas tár sá val, be jegy zett élet tár sá val”,

26. 679.  § (3) be kez dé sé ben a „há zas társ” szö veg rész
he lyé be a „há zas társ, és a be jegy zett élet társ” szö veg,
a „há zas tár si” szö veg rész he lyé be a „há zas tár si, vagy be -
jegy zett élet tár si”
szö veg lép.

(2) A Csjt.
a) 7.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas ság” szö veg ré szek

 helyébe a „há zas ság vagy be jegy zett élet tár si kap cso lat”,
b) 22.  § (2) be kez dé sé ben az „új ból há zas sá got köt”

szö veg rész he lyé be az „új ból há zas sá got köt vagy be jegy -
zett élet tár si kap cso la tot lé te sít”,

c) 37.  § (2) be kez dé sé ben a „nyi lat ko zó” szö veg rész
he lyé be a „ti zen ha to dik élet évét be töl tött nyi lat ko zó”,

d) 60.  § (1) be kez dé sé ben és a 61.  § (4) be kez dé sé ben
a „há zas tár sa” szö veg rész he lyé be „há zas tár sa vagy be -
jegy zett élet tár sa”,

e) 64.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas tár sat és az el vált
 házastársat, a há zas társ és az el vált há zas társ” szö veg rész
he lyé be a „há zas tár sat, el vált há zas tár sat, be jegy zett élet -
tár sat, el vált be jegy zett élet tár sat, a há zas társ és az el vált
há zas társ, il let ve be jegy zett élet társ és el vált be jegy zett
élet társ”
szö veg lép.

(3) Az At.
a) 3.  § (2) be kez dés d) pont já ban a „köt ni” szö veg rész

he lyé be a „köt ni, vagy be jegy zett élet tár si kap cso la tot
 létesíteni” szö veg, 3.  § (2) be kez dés f) pont já ban a „há zas -
ság kö té sé hez” szö veg rész he lyé be a „há zas ság kö té sé hez,
be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té sé hez” szö veg, 3.  §

(2) be kez dés g) pont já ban a „há zas ság kö té se” szö veg rész
he lyé be a „há zas ság kö té se vagy be jegy zett élet tár si kap -
cso la ta lé te sí té se” szö veg, a „há zas ság kö té sé nek” szö veg -
rész he lyé be a „há zas ság kö té sé nek vagy a fe lek be jegy zett
élet tár si kap cso la ta lé te sí té sé nek”,

b) 4.  § (3) be kez dé sé ben a „há zas ság kö té sét” szö veg -
rész he lyé be a „há zas ság kö té sét, be jegy zett élet tár si kap -
cso la tá nak anya köny ve zé sét”,

c) 8.  § (1) be kez dé sé ben, a 41/A.  § (1) be kez dé sé ben,
va la mint a 42/A.  § (1) be kez dé sé ben a „há zas ság kö té si”
szö veg rész he lyé be a „há zas ság kö té si va la mint a be jegy -
zett élet tár si kap cso lat lé te sí té sé re irá nyu ló”,

d) 12.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas sá ga” szö veg rész he -
lyé be a „há zas sá ga vagy be jegy zett élet tár si kap cso la ta”,

e) 13.  § (1) be kez dé sé ben az „és há zas ság kö té si el já rás -
ban” szö veg rész he lyé be a „ , há zas ság kö té si, va la mint
a be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té sé re irá nyu ló el já -
rás ban”,

f) 15.  § (2) be kez dé sé ben a „Nem ma gyar ál lam pol gár
és a kül föl dön élõ ma gyar ál lam pol gár há za su lók ese tén
a há za su lók egyi ke” szö veg rész he lyé be az „A há za su lók
egyi ke – ha ma gyar or szá gi lak cím mel nem ren del ke zik –”,

g) 25.  § (1) be kez dé sé ben az „ün ne pé lyes” szö veg rész
he lyé be a „mél tó ság tel jes”,

h) 28/A.  § (2) be kez dé sé ben a „la kó he lyét” szö veg rész
he lyé be a „la kó he lyét, an nak hi á nyá ban tar tóz ko dá si
 helyét”,

i) 30/A.  § (3) be kez dé sé ben az „és há zas ság kö té si” szö -
veg rész he lyé be a „ , há zas ság kö té si és a be jegy zett élet -
társi kap cso lat lé te sí té sé re irá nyu ló”,

j) 32.  § (1) be kez dés d) pont já ban, a 35.  § (1) be kez dés
b) pont já ban, va la mint a 36.  § (1) be kez dés b) pont já ban
a „la kó he lyét” szö veg rész he lyé be az „a la kó hely te le pü lé -
sé nek a ne vét”,

k) 36.  § (1) be kez dés d) pont já ban a „há zas tár sá nak”
szö veg rész he lyé be a „há zas tár sá nak vagy be jegy zett élet -
tár sá nak” szö veg, a „há zas ság kö tés” szö veg rész he lyé be
az „a há zas ság kö tés vagy a be jegy zett élet tár si kap cso lat
lé te sí té sé nek” szö veg, a „há zas ság” szö veg rész he lyé be
a „há zas ság vagy a be jegy zett élet tár si kap cso lat”,

l) 37.  § (1) be kez dés be ve ze tõ szö ve gé ben, b) pont já -
ban és (2) be kez dé se be ve ze tõ szö ve gé ben a „há zas ság kö -
tést” szö veg rész he lyé be a „há zas ság kö tést, a be jegy zett
élet tár si kap cso la tot”,

m) 38.  § (1) és (2) be kez dé sé ben a „há zas ság kö té sét”
szö veg rész he lyé be a „há zas ság kö té sét, be jegy zett élet -
társi kap cso la tát”,

n) 39.  § (1) be kez dé sé ben a „la kó hely” szö veg rész he -
lyé be a „la kó hely, an nak hi á nyá ban tar tóz ko dá si hely”
szö veg, a „há zas ság kö té sé rõl” szö veg rész he lyé be a
„ házasságkötésérõl, be jegy zett élet tár si kap cso la tá ról”,

o) 40.  § (4) be kez dé sé ben a „há zas ság kö tés” szö veg -
rész he lyé be a „há zas ság kö tés, a be jegy zett élet tár si kap -
cso lat”
szö veg lép.
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(4) Az Nytv. 17.  § (2) be kez dés b) pont já ban az „a há -
zas ság kö tés he lye” szö veg rész he lyé be az „a házasság -
kötés vagy be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té sé nek
 helye” szö veg lép.

(5) Az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé -
lyes ada tok ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl  szóló 1997. évi
XLVII. tör vény 20.  § (3) be kez dé sé ben a „há zas társ” szö -
veg rész he lyé be a „há zas társ, be jegy zett élet társ” szö veg
lép.

(6) Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
171.  § (4) be kez dés a) pont ac) és ae) al pont jai he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Rep ro duk ci ós el já rás cél já ból tör té nõ nõi ivar sejt-
ado má nyo zás ese tén a (2) be kez dés sze rin ti fel aján lás tör -
tén het meg ha tá ro zott re ci pi ens szá má ra tör té nõ fel hasz -
ná lás ra is az aláb bi fel té te lek együt tes fenn ál lá sa ese tén:
az ado má nyo zó a re ci pi ens]

„ac) test vé ré nek há zas tár sa (be jegy zett élet tár sa, élet -
tár sa) vagy”

„ae) há zas tár sa (élet tár sa) test vé ré nek há zas tár sa (be -
jegy zett élet tár sa, élet tár sa),”
[aki meg fe lel a 171.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak:]

(7) A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény 45.  § (2) be kez dés e) pont já ban a
„ házastársa” szö veg rész he lyé be a „há zas tár sa, be jegy zett
élet tár sa” szö veg, a 45.  § (2) be kez dés a) és g) pont já ban
a „há zas tár sá nak” szö veg rész he lyé be a „há zas tár sá nak,
be jegy zett élet tár sá nak” szö veg lép.

(8) A sta tisz ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény 10.  §
(4) be kez dé sé ben az „és a bí ró sá gok” szö veg rész he lyé be
a „ , bí ró sá gok és a köz jegy zõk” szö veg lép.

(9) Az Nmtvr. 62/D.  § (3) be kez dé sé ben a „há zas tár sá -
val” szö veg rész he lyé be a „há zas tár sá val vagy be jegy zett
élet tár sá val” szö veg, a „há zas sá ga” szö veg rész he lyé be
a „há zas sá ga vagy be jegy zett élet tár si kap cso la ta” szö veg
lép.

18.  § (1) Ha tá lyát vesz ti a Csjt.
a) 2.  § (3) be kez dé sé ben az „ , az erre ren delt hi va ta los

he lyi ség ben” szö veg rész,
b) 2.  § (4) be kez dé se.

(2) Ha tá lyát vesz ti az At.
a) 3.  § (2) be kez dés f) pont já ban a „ma gyar me ne kült -

ügyi ha tó ság ál tal” szö veg rész,
b) 22.  § (3) be kez dé se,
c) 30/B.  § (1) be kez dé sé ben az „és a Ma gyar Tu do má -

nyos Aka dé mia szer kesz té sé ben meg je len te tett” szö veg -
rész.

(3) 2010. feb ru ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az e tör vény
5.  §-át meg elõ zõ al cím, az 5–15.  § és a 17.  §. E § 2010. feb -
ru ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

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. Kormány rendeletek

A Kormány
100/2009. (V. 8.) Korm.

rendelete

az árva mû egyes felhasználásainak engedélyezésére
vonatkozó részletes szabályokról

A Kor mány a szer zõi jog ról  szóló 1999. évi
LXXVI. tör vény 112.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) E ren de let sza bá lya it kell al kal maz ni a szer zõi jog ról 
 szóló tör vény (a továb biak ban: Szjt.) ha tá lya alá tar to zó al -
ko tás azon fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé re, amely nek
az en ge dé lye zé sé re jo go sult sze mély (a továb biak ban:
szer zõ) is me ret len vagy is me ret len he lyen tar tóz ko dik.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kör ben e ren de let 
sza bá lya it meg fele lõen al kal maz ni kell az elõ adó mû vé szi
tel je sít mé nyek fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé re is.

2.  §

(1) A fel hasz ná lá si en ge dély meg adá sá ra irá nyu ló ké re -
lem ben meg kell adni a mû és – ha ez le het sé ges – a szer zõ,
több szer zõ ese tén va la mennyi szer zõ azo no sí tá sá ra al kal -
mas ada ta it, to váb bá meg kell je löl ni a fel hasz ná lás mód -
ját, mér té két, ter ve zett idõ tar ta mát és egyéb olyan kö rül -
mé nye it, ame lyek a fel hasz ná lá si en ge dély dí já nak meg ál -
la pí tá sá hoz szük sé ge sek. A fel hasz ná lá si en ge dély irán ti
ké re lem ben fel kell tün tet ni, hogy a fel hasz ná lás köz vet ve
vagy köz vet le nül jö ve de lem szer zé si vagy jö ve de lem fo ko -
zá si célt szol gál-e.

(2) A ké re lem ben meg kell je löl ni és ah hoz csa tol ni kell
azo kat a bi zo nyí té ko kat, ame lyek iga zol ják, hogy a ké rel -
me zõ a fel hasz ná lá si szer zõ dés meg kö té se ér de ké ben
a szer zõ ki lé té nek, il let ve tar tóz ko dá si he lyé nek fel ku ta tá -
sá ra az érin tett mû tí pus és a fel hasz ná lá si mód figye lembe -
véte lével meg tet te az adott hely zet ben ál ta lá ban el vár ha tó
in téz ke dé se ket, és a ku ta tás nem járt ered ménnyel.

(3) Ha a mû fel hasz ná lá sá hoz több szer zõ en ge dé lye
szük sé ges, és nem is me ret len vagy nem tar tóz ko dik is me -
ret len he lyen mind egyi kük, a ké re lem hez csa tol ni kell az
is mert és egy út tal is mert he lyen tar tóz ko dó szer zõk kel kö -
tött fel hasz ná lá si szer zõ dést is.

(4) Ha a mû nek több szer zõ je is is me ret len, vagy is mert,
de is me ret len he lyen tar tóz ko dik, a Ma gyar Sza ba dal mi
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Hi va tal (a továb biak ban: MSZH) az en ge délyt csak ak kor
adja meg, ha a mû va la mennyi ilyen szer zõ je te kin te té ben
nyúj tot tak be ké rel met, és az en ge dély va la mennyi ilyen
szer zõ te kin te té ben meg ad ha tó. A ké re lem hez csa tol ni kell 
az is mert és egy út tal is mert he lyen tar tóz ko dó szer zõk kel
kö tött fel hasz ná lá si szer zõ dést is.

(5) Egy ké re lem ben egy mû fel hasz ná lá sá ra kér he tõ en -
ge dély. Több mûre vo nat ko zó an egy ké rel met le het be -
nyúj ta ni ab ban az eset ben, ha a ké re lem ugyan azon szer zõ
ugyan azon mû tí pus ba tar to zó mû ve i nek azo nos fel hasz ná -
lá si mód já ra vo nat ko zik.

3.  §

(1) A 2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek 
– az eset kö rül mé nye i hez ké pest – kü lö nö sen a kö vet ke zõk 
le het nek:

a) ke re sés az MSZH ön kén tes nyil ván tar tá sa alap ján
szer kesz tett adat bá zis ban, a ké rel me zett fel hasz ná lás mód -
já ra is te kin tet tel az érin tett, Ma gyar or szá gon nyil ván tar -
tás ba vett kö zös jog ke ze lõ szer ve ze tek adat bá zi sa i ban, az
in ter ne ten hoz zá fér he tõ adat bá zi sok ban, a szer zõ hol lé té -
nek meg ál la pí tá sá ra al kal mas adat bá zi sok ban, to váb bá
a mû tí pus sze rint érin tett, nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér -
he tõ gyûj te mé nyek adat bá zi sa i ban;

b) tá jé koz ta tás ké ré se a mû tí pus sze rint szo ká sos nyil -
vá nos ság ra ho za talt meg valósító szer ve ze tek tõl, a mû más
fel hasz ná lá sát meg valósító sze mé lyek tõl, a mû is mert és
meg ta lál ha tó töb bi szer zõ jé tõl, to váb bá a mû tí pus sal kap -
cso lat ban ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó szer ve ze tek tõl;

c) hir de tés or szá gos na pi lap ban.

(2) Olyan mû ese té ben, amely rõl  valószínûsíthetõ, hogy 
az elsõ nyil vá nos ság ra ho za ta la nem Ma gyar or szá gon tör -
tént, az (1) be kez dés sze rin ti in téz ke dé se ket a mû elsõ
nyil vá nos ság ra ho za ta la sze rin ti or szág ban is meg kell ten -
ni, ha ez nem üt kö zik arány ta lan ne héz ség be.

4.  §

(1) Az MSZH elõt ti, e ren de let ben sza bá lyo zott el já rá -
sok ban igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni, amely az
MSZH be vé te le.

(2) A fel hasz ná lá si en ge dély meg adá sá ra irá nyu ló ké re -
le mért 102 500 fo rint igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi -
zet ni.

(3) A (2) be kez dés ben sza bá lyo zott ké re lem dí já nak
mér té ke 40 000 fo rint, ha a ké re lem olyan fel hasz ná lás en -
ge dé lye zé sé re irá nyul, amely sem köz vet ve, sem köz vet le -
nül nem szol gál ja jö ve de lem szer zés vagy jö ve de lem fo ko -
zás cél ját.

(4) A (2) be kez dés ben sza bá lyo zott ké re lem dí já nak
mér té ke 92 500 fo rint, ha a ké rel met az MSZH ál tal e cél ra

rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon nyújt ják be. E ké re -
lem dí já nak mér té ke 30 000 fo rint, ha a ké re lem olyan fel -
hasz ná lás en ge dé lye zé sé re irá nyul, amely sem köz vet ve,
sem köz vet le nül nem szol gál ja jö ve de lem szer zés vagy jö -
ve de lem fo ko zás cél ját, és azt az MSZH ál tal e cél ra rend -
sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon nyújt ják be.

(5) A fel hasz ná lá si en ge dély vissza vo ná sá ra irá nyu ló
ké re lem igaz ga tá si szol gál ta tá si díja 10 500 fo rint.

(6) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé re egyéb
ked vez mény és men tes ség nem ad ha tó, a díj vissza té rí té sé -
nek he lye nincs.

(7) A (2)–(5) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott dí ja kat az
MSZH-nak a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett
10032000-01731842-00000000 szá mú elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá já ra át uta lás sal vagy készpénz-
 átutalási meg bí zás út ján, az azo no sí tá si ada tok (az ügy -
szám, ille tõ leg az en ge dély szám) és a ren del te tés (jog cím)
fel tün te té sé vel, va la mint a ,,310 Kincs tá ri Tranz ak ci ós
Kód” meg je lö lés sel kell meg fi zet ni. A díj a ké re lem be -
nyúj tá sá val egy ide jû leg vá lik ese dé kes sé.

(8) A (2)–(5) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott díj ke ze lé -
sé re, el szá mo lá sá ra, nyil ván tar tá sá ra az ál lam ház tar tás
szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -
nek sa já tos sá ga i ról  szóló jog sza bá lyi elõ írásokat kell al -
kal maz ni.

5.  §

Ha a ké re lem nem fe le l meg az e ren de let ben elõ írt fel té -
te lek nek, il let ve az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat nem fi zet -
ték meg, a ké rel me zõt a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott
har minc na pon be lül – har minc na pos ha tár idõ tû zé sé vel –
hi ány pót lás ra kell fel hív ni. A ké rel met el kell uta sí ta ni, ha
a ké rel me zõ a hi ány pót lá si fel hí vás el le né re sem fi ze ti meg 
az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat.

6.  §

(1) Ha a ké re lem meg fe lel a 2.  §-ban fog lal tak nak és
a ké rel me zõ meg fi zet te a 4.  § (2)–(4) be kez dé sei sze rin ti
dí jat, az MSZH meg ad ja a fel hasz ná lá si en ge délyt.

(2) Az MSZH a fel hasz ná lá si en ge dély ter je del mét a ké -
re lem ke re tei kö zött ál la pít ja meg. A 2.  § (3) és (4) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a fel hasz ná lá si en ge dély
nem ter jed het túl a töb bi szer zõ vel kö tött fel hasz ná lá si
szer zõ dés ha tá lyán sem.

(3) A fel hasz ná lás leg ko ráb bi kez dõ idõ pont ja a ha tá ro -
zat jog erõ re emel ke dé sé nek a nap ja. Ha a fel hasz ná lás
meg kez dé sé nek fel té te le a fel hasz ná lá si díj le tét be he lye -
zé se, a fel hasz ná lás leg ko ráb bi kez dõ idõ pont ja az azt kö -
ve tõ nap, ame lyen a fel hasz ná lá si dí jat az MSZH-nak
a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-
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01731842-20000002 szá mú in téz mé nyi le té ti szám lá já ra
át uta lás sal vagy kész pénz-át uta lá si meg bí zás út ján, az
azo no sí tá si ada tok (az ügy szám, ille tõ leg az en ge dély -
szám) és a ren del te tés (jog cím) fel tün te té sé vel le tét be he -
lye zik. A le tett összeg gel a le te võ a továb biak ban nem ren -
del kez het. A let étek ke ze lé sé re, el szá mo lá sá ra, nyil ván tar -
tá sá ra az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv -
ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló jog sza bá -
lyi elõ írásokat az Szjt. ál tal meg ha tá ro zott el té ré sek kel
kell al kal maz ni.

(4) Az MSZH elõt ti el já rás ban az ügy in té zé si ha tár idõ
hat van mun ka nap.

7.  §

(1) A fel hasz ná lá si en ge dély vissza vo ná sá ra irá nyu ló
ké re lem el bí rá lá sá ra a fel hasz ná lá si en ge dély irán ti ké re -
lem el bí rá lá sá ra irány adó sza bá lyok a (2) be kez dés ben
fog lalt el té rés sel al kal ma zan dók.

(2) Az MSZH a fel hasz ná lá si en ge dély vissza vo ná sá ról
 szóló ha tá ro za tá ban ren del ke zik a szer zõ sze mé lye vagy
tar tóz ko dá si he lye is mert té vá lá sá ig és az et tõl az idõ pont -
tól szá mí tott egy évig, de leg fel jebb az en ge dély alap ján
még hát ra lé võ idõ tar tam ban foly tat ha tó fel hasz ná lás ará -
nyos díj ár ól, és – ab ban az eset ben, ha azt le tét be he lyez -
ték – szük ség ese tén a fel hasz ná lá si en ge dély ben meg ha tá -
ro zott és le tét be he lye zett díj, va la mint az MSZH ál tal
a vissza vo nás ról  szóló ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott fel -
hasz ná lá si díj kö zöt ti kü lön bö zet vissza uta lá sá ról.

8.  §

(1) Azok ról az árva mû vek rõl, ame lyek te kin te té ben fel -
hasz ná lá si en ge délyt adott, az MSZH bár ki ál tal meg te -
kint he tõ, elekt ro ni kus úton hoz zá fér he tõ ha tó sá gi nyil ván -
tar tást ve zet.

(2) A nyil ván tar tás ban fel kell tün tet ni az árva mû vel
kap cso la tos ügy szá mot, a mû azo no sí tá sá ra al kal mas ada -
to kat, a mû vel kap cso lat ban en ge dé lye zett fel hasz ná lás
ter je del mé re vo nat ko zó ada to kat, a fel hasz ná lá si díj mér -
té két és le tét be he lye zé sé nek nap ját, a fel hasz ná lá si en ge -
dély vissza vo ná sá nak té nyét és ha tá lyát. A nyil ván tar tás -
ban a mû vel kap cso lat ban fo lya mat ban lévõ el já rá sok té -
nyét és tár gyát is fel kell tün tet ni.

(3) A fel hasz ná lá si en ge dély jo go sult já nak írás ban meg -
adott hoz zá já ru lá sa ese tén az MSZH a fel hasz ná ló azo no -
sí tá sá ra al kal mas és a vele  való kap cso lat fel vé telt le he tõ vé
tevõ ada to kat nyil vá nos ság ra hoz hat ja, és azo kat nyil ván -
tar tá sá ban bár ki szá má ra hoz zá fér he tõ vé te he ti.

(4) Az árva mû vel kap cso la tos (2) be kez dés sze rin ti
ada tok vál to zá sát a nyil ván tar tá son az MSZH – a mó do sí -
tás idõ pont já ra  való uta lás sal – ha la dék ta la nul át ve ze ti.

9.  §

Az árva mû vek fel hasz ná lá sá nak en ge dé lye zé sé vel
össze füg gõ el já rá si cse lek mé nyek elekt ro ni kus úton nem
in téz he tõk.

10.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha tály ba.

(2) A 13.  § 2009. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba.

11.  §

A 6.  § (4) be kez dé sé nek e ren de let 12.  §-a (3) be kez dé -
sé vel tör té nõ ha tá lyon kí vül he lye zé se foly tán meg vál to zó
ügy in té zé si ha tár idõt a 2009. de cem ber 31-ét köve tõen be -
nyúj tott ké rel mek re kell al kal maz ni az zal, hogy azon ké -
rel mek te kin te té ben, ame lyek ügy in té zé si ha tár ide jé bõl
2009. de cem ber 31-én még több mint negy ven mun ka nap
van hát ra, az ügy in té zé si ha tár idõ fenn ma ra dó ré szét úgy
kell meg ál la pí ta ni, mint ha a ké rel met 2010. ja nu ár 1-jén
nyúj tot ták vol na be.

12.  §

(1) E ren de let 9.  §-a 2009. szep tem ber 30-án ha tá lyát
vesz ti.

(2) E ren de let 13.  §-a 2009. ok tó ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let 6.  §-ának (4) be kez dé se 2009. de cem -
ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

(4) E § 2010. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

13.  §

E ren de let 4.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A (2) be kez dés ben sza bá lyo zott ké re lem dí já nak
mér té ke 92 500 fo rint, ha a ké rel met az MSZH ál tal e cél ra
rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon, il let ve elekt ro ni kus
úton nyújt ják be. E ké re lem dí já nak mér té ke 30 000 fo rint,
ha a ké re lem olyan fel hasz ná lás en ge dé lye zé sé re irá nyul,
amely sem köz vet ve, sem köz vet le nül nem szol gál ja jö ve -
de lem szer zés vagy jö ve de lem fo ko zás cél ját, és azt az
MSZH ál tal e cél ra rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon,
il let ve elekt ro ni kus úton nyújt ják be.”

14.  §

Ez a ren de let a kul tu rá lis anya gok di gi ta li zá lá sá ról és
on li ne hoz zá fér he tõ vé té te lé rõl, va la mint a di gi tá lis meg -
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õr zés rõl  szóló, 2006. au gusz tus 24-i 2006/585/EK eu ró pai
bi zott sá gi aján lás 6. (a) és (c) al pont já nak  való meg fe le lést
szol gál ja.

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

A Kormány
101/2009. (V. 8.) Korm.

rendelete

a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti
jármûvek üzemben tartásáról  szóló

89/1988. (XII. 20.) MT rendelet, a közúti
árutovábbítási szerzõdésekrõl  szóló

2/1981. (I. 31.) MT rendelet, valamint a közúti
személyszállítási szerzõdésekrõl  szóló

20/1981. (VI. 19.) MT rendelet módosításáról

A Kor mány a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi
I. tör vény 48.  § (3) be kez dés a) pont 3. és 5. al pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti jár -
mû vek üzem ben tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT
ren de let (a továb biak ban: R.) 21.  § (4)–(5) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Eu ró pai Unió más tag ál la má ban be jegy zett jár -
mû vel a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ka bo tázs ként vég -
zett köz úti áru szál lí tá si te vé keny ség – ki vé ve, ha adott tag -
ál lam csat la ko zá si szer zõ dé se et tõl el té rõ ren del ke zést tar -
tal maz – a nem ho nos fu va ro zók va la mely tag ál lam ban
nyúj tott bel föl di köz úti áru fu va ro zá si szol gál ta tá sai fel -
tételeinek meg ha tá ro zá sá ról  szóló, 1993. ok tó ber 25-i
3118/93/EGK ta ná csi ren de let ben fog lalt fel té te lek kel – az 
(5) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – iga zolt nem zet kö zi
 fuvarfeladat tel je sí té se ér de ké ben a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le té re tör tént be lé pés tõl szá mít va leg fel jebb hét na pon
be lül há rom al ka lom mal vé gez he tõ. A jár mû nek ezt köve -
tõen el kell hagy nia a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tét.

(5) A (4) be kez dés ben fog lalt ren del ke zést nem kell
 alkalmazni a 3. szá mú mel lék let 4. és 5. pont ja sze rin ti
szál lí tá si fel ada tot tel je sí tõ jár mû re.”

2.  §

Az R. 21.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(11) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A (4) be kez dés ben fog lalt fel té te lek meg tar tá sá nak
iga zo lá sá ra a ka bo tázs-te vé keny ség rõl – az Eu ró pai Unió
va la mely hi va ta los nyel vén – jár mû ven ként ki mu ta tást
kell ké szí te ni. A ki mu ta tás nak tar tal maz nia kell:

a) a jár mû rend szá mát, ma gyar or szá gi te lep he lyét
( tárolási he lyét),

b) az üzem ben tar tó meg ne ve zé sét és cí mét, kö zös sé gi
en ge dé lyé nek szá mát,

c) a gép jár mû ve ze tõ ne vét, az Eu ró pai Uni ón kí vü li
 állam ál lam pol gá ra ese tén jár mû ve ze tõi iga zol vá nyá nak
szá mát,

d) a jár mû Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re  való be lé pé -
se idõ pont ját,

e) ka bo tázs-mû ve le ten ként a fu va roz ta tó (meg bí zó)
meg ne ve zé sét és cí mét, a fu va ro zás meg kez dé sé nek és be -
fe je zé sé nek idõ pont ját, va la mint a fel ra kó he lyet és a le ra -
kó he lyet,

f) a jár mû Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té rõl  való ki lé pé se 
idõ pont ját,

g) a szál lí tott áru tö me gét.
(7) A ka bo tázs-ki mu ta tást – az NKH Köz pon ti Hi va ta -

lá tól a jár mû rend szá má ra és az üzem ben tar tó ne vé re,
a ka bo tázs meg kez dé sé nek ter ve zett idõ pont ját meg je löl -
ve igé nyelt, a 2. szá mú mel lék let sze rin ti nyom tat vá nyon – 
a jár mû ve ze tõ je kö te les ese mény sze rû en ve zet ni, majd
a nyom tat ványt a ki adó ha tó ság nak – an nak ki adá sát kö ve -
tõ 60 na pon be lül – le ad ni. Az üzem ben tar tó új nyom tat -
ványt csak ab ban az eset ben kap hat, ha az elõ zõ nyom tat -
ványt a ki adó ha tó ság nak le ad ta. A ka bo tázs-mû ve le tet
meg elõ zõ nem zet kö zi fu var fel adat hoz kap cso ló dó fu var -
ok mányt és a ka bo tázs-ki mu ta tást a jár mû ve ze tõ kö te les
a köz úti for ga lom ban a gép jár mû vön tar ta ni, és az el len õr -
zést vég zõ ha tó ság kép vi se lõ jé nek fel szó lí tá sá ra bemu -
tatni.

(8) Ha az üzem ben tar tó is mé tel ten és sú lyo san meg sér ti 
a ka bo tázs-te vé keny ség re vo nat ko zó sza bá lyo kat, az el -
len õr zést vég zõ ha tó ság az NKH Köz pon ti Hi va ta lá nál
kez de mé nyez he ti az üzem ben tar tó ka bo tázs-te vé keny ség -
bõl tör té nõ idõ sza kos ki zá rá sát a Ma gyar Köz tár sa ság
 területén.

(9) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén az Eu ró pai Uni ón
kí vü li ál lam ha tó sá gi en ge dé lyé vel és jel zé sé vel el lá tott
jár mû vel ka bo tázs ként köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá si
 tevékenység – ha nem zet kö zi szer zõ dés más ként nem ren -
del ke zik – a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter en ge dé lyé vel
foly tat ha tó.

(10) Az Eu ró pai Unió más tag ál la má nak ha tó sá gi en ge -
dé lyé vel és jel zé sé vel el lá tott au tó busz a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén ka bo tázs ként kü lön já ra ti és szer zõ dé ses
sze mély szál lí tást erre vo nat ko zó kü lön en ge dély nél kül
vé gez het. A va la mely tag ál lam ban nem ho nos fu va ro zók
szá má ra a bel föl di köz úti sze mély szál lí tá si szol gál ta tás
fel té te le i nek meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1997. de cem ber 11-i
12/98/EK ta ná csi ren de let ben elõ írt, az Eu ró pai Bi zott ság
ré szé re tör té nõ ér te sí té si és tá jé koz ta tá si kö te le zett sé get az 
NKH Köz pon ti Hi va ta la tel je sí ti. A me net rend sze rin ti
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köz for gal mú köz úti sze mély szál lí tás ra az Eu ró pai Unió
tag ál la ma i ban ho nos vál lal ko zá sok ré szé re ki adott ka bo -
tázs-en ge dé lyek szá má ról a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz -
ter éven te tá jé koz tat ja az Eu ró pai Bi zott sá got az NKH
Köz pon ti Hi va ta la út ján.

(11) Az NKH Köz pon ti Hi va ta la a kül föl di ha tó sá gi
 engedéllyel és jel zés sel el lá tott jár mû vek Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén vég zett ka bo tázs-te vé keny sé gé nek össze -
sí tett szám ada tát éven te egy al ka lom mal sta tisz ti kai cél ból 
át ad ja a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal nak.”

3.  §

(1) Az R. 23.  § (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Au tó busz-me net le vél ként olyan ok mány hasz nál -
ha tó, amely leg alább a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) a sze mély szál lí tás jel le ge (szer zõ dé ses, kü lön já ra ti,
ren del ke zés re bo csá tás),

b) az üzem ben tar tó és – amennyi ben van ilyen – a meg -
ren de lõ (szer zõ dõ fél) meg ne ve zé se és címe,

c) a jár mû rend szá ma és a gép jár mû ve ze tõ (gép jár mû -
ve ze tõk) neve,

d) a jár mû ki ál lí tá sá nak he lye és ide je,
e) az út vo nal az in du lá sok, meg ál lá sok, ér ke zé sek he -

lyé nek és ide jé nek, a szál lí tott uta sok szá má nak, a kilo -
méteróra ál lá sá nak, va la mint a meg tett ki lo mé ter-tel je sít -
mény nek a fel tün te té sé vel.

(3) Fu var le vél ként olyan ok mány hasz nál ha tó, amely
leg alább a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) a szál lí tás jel le ge (fu va ro zás, ren del ke zés re bo csá -
tás, bér von ta tás, au tó men tés),

b) az üzem ben tar tó és a fu va roz ta tó meg ne ve zé se,
címe,

c) a jár mû rend szá ma és a gép jár mû ve ze tõ (gép jár mû -
ve ze tõk) neve,

d) az áru ra vo nat ko zó ada tok [az áru tu laj do nos ál tal ki -
ál lí tott szál lí tó le vél szá ma, az áru meg ne ve zé se, mennyi -
sé ge, a cso ma go lás mód ja, ve szé lyes áruk nál a Ve szé lyes
Áruk Nem zet kö zi Köz úti Szál lí tá sá ról  szóló Eu ró pai meg -
ál la po dás (ADR) sze rin ti ada tok], ille tõ leg a von ta tott
vagy szál lí tott jár mû re vo nat ko zó ada tok (tu laj do nos vagy
üzem ben tar tó meg ne ve zé se, címe, jár mû rend szá ma),

e) az áru át vé te lé nek és ki szol gál ta tá sá nak he lye, ide je,
f) az út vo nal az in du lás, a meg ál lá sok (fel- és le ra ko -

dás), az ér ke zés he lyé nek és ide jé nek, a ki lo mé te ró ra ál lá -
sá nak, va la mint a – ra ko mánnyal vagy ra ko mány nél kül –
meg tett ki lo mé ter-tel je sít mény nek a fel tün te té sé vel.”

(2) Az R. 23.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben me -
net le vél ként olyan ok mány hasz nál ha tó, amely leg alább
a kö vet ke zõ ada to kat tar tal maz za:

a) az üzem ben tar tó meg ne ve zé se, szék he lye és a gép -
jár mû ve ze tõ neve,

b) a jár mû rend szá ma, te lep he lye,
c) a ra ko mány ra vo nat ko zó ada tok (az áru tu laj do nos

ál tal ki ál lí tott szál lí tó le vél szá ma, a szál lít mány meg ne ve -
zé se, mennyi sé ge, szár ma zá sa, a cso ma go lás mód ja,
 veszélyes áruk nál az ADR sze rin ti ada tok), ille tõ leg a szál -
lí tott sze mé lyek szá má ra vo nat ko zó ada tok az in du lás,
a meg ál lá sok és az ér ke zés he lyé nek (fel- és le ra ko dás) és
ide jé nek, a ki lo mé te ró ra ál lá sá nak, va la mint a meg tett
 kilométer-teljesítménynek a fel tün te té sé vel.”

(3) Az R. 23.  §-a a kö vet ke zõ (16) be kez dés sel egé szül ki:
„(16) Üzem anyag vá sár lá sa vagy vé te le zé se ese tén az

(1) és (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ok má nyon (me net le -
vé len, fu var le vé len) fel kell je gyez ni az üzem anyag-vá sár -
lás vagy vé te le zés:

a) he lyét, ide jét és a ki lo mé te ró ra ál lá sát, to váb bá
b) a vá sár lást vagy vé te le zést iga zo ló szám la vagy más

bi zony lat szá mát.”

4.  §

Az R. 23/B.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Sze mély gép ko csis sze mély szál lí tó szol gál ta tást
vég zõ jár mû a 23.  § (2) be kez dés b)–e) pont ja sze rin ti ada -
to kat tar tal ma zó me net le vél lel ve het részt a köz úti for ga -
lom ban.”

5.  §

Az R. 27.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„27.  § (1) 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 2006/94/EK irány -

el ve (2006. de cem ber 12.) a köz úti áru fu va ro zás egyes
 típusaira vo nat ko zó kö zös sza bá lyok lét re ho zá sá ról;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/59/EK irány -
el ve (2003. jú li us 15.) egyes köz úti áru fu va ro zást vagy
sze mély szál lí tást vég zõ jár mû vek ve ze tõ i nek alap kép zé -
sé rõl és to vább kép zé sé rõl, va la mint a 3820/85/EGK ta ná -
csi ren de let és a 61/439/EGK, il let ve a 76/914/EGK ta ná -
csi irány elv mó do sí tá sá ról, 2. cikk, va la mint a 10. cikk
(2) és (3) be kez dé se;

c) a Ta nács 2004/66/EK irány el ve (2004. áp ri lis 26.) az 
1999/45/EK, a 2002/83/EK, a 2003/37/EK és
a 2003/59/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány el vek,
va la mint a 77/388/EGK, a 91/414/EGK, a 96/26/EK,
a 2003/48/EK és a 2003/49/EK ta ná csi irány el vek az áruk
sza bad moz gá sa, a szol gál ta tá sok nyúj tá sá nak sza bad sá ga, 
a me zõ gaz da ság, a köz le ke dés po li ti ka és az adó zás te rü le -
tén, a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Cip rus, Lett or szág,
Lit vá nia, Ma gyar or szág, Mál ta, Len gyel or szág, Szlo vé nia 
és Szlo vá kia csat la ko zá sá ra te kin tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá -
ról, Mel lék let IV. rész 2. pont;
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d) a Ta nács 2006/103/EK irány el ve (2006. no vem -
ber 20.) a köz le ke dés po li ti ka te rü le tén el fo ga dott egyes
irány el vek nek Bul gá ria és Ro má nia csat la ko zá sá ra te kin -
tet tel tör té nõ ki iga zí tá sá ról, Mel lék let A. rész 6. pont.

(2) Ez a ren de let 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 Ta nács 881/92/EGK ren de le te (1992. már ci us 26.)
a tag ál la mok te rü le té re vagy te rü le té rõl tör té nõ, il let ve
a tag ál la mok te rü le tén át ha la dó, Kö zös sé gen be lü li köz úti
áru fu va ro zá si pi ac ra  való be ju tás ról, 13. cikk;

b) a Ta nács 3118/93/EGK ren de le te (1993. ok tó -
ber 25.) a nem ho nos fu va ro zók va la mely tag ál lam ban
nyúj tott bel föl di köz úti áru fu va ro zá si szol gál ta tá sai fel té -
te le i nek meg ha tá ro zá sá ról;

c) a Bi zott ság 792/94/EK ren de le te (1994. áp ri lis 8.)
a 3118/93/EGK ta ná csi ren de let nek a sa ját szám lás köz úti
áru fu va ro zók ra tör té nõ al kal ma zá sa rész le tes sza bá lya i ról;

d) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 484/2002/EK ren -
de le te (2002. már ci us 1.) a 881/92/EGK és a 3118/93/EGK 
ta ná csi ren de let nek a jár mû ve ze tõi iga zol vány lét re ho zá sa
ér de ké ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.”

6.  §

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

7.  §

A köz úti áru to váb bí tá si szer zõ dé sek rõl  szóló 2/1981.
(I. 31.) MT ren de let 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„5.  § A fu var dí jat, to váb bá a fu va ro zás ra szük sé ge sen és 
hasz no san for dí tott, a fu va ro zó ál tal meg elõ le ge zett és
a ki szol gál ta tás kor meg nem té rí tett költ sé ge ket az an nak
fi ze té sé re kö te le zett leg ké sõbb 30 na pon be lül kö te les tel -
je sí te ni, ki vé ve, ha a 30 nap nál hosszabb tel je sí té si ha tár -
idõ szer zõ dés ben  való ki kö té sét – ez zel arány ban álló –
más elõny nek a fu va ro zó ja vá ra írás be li szer zõ dés ben tör -

té nõ vál la lá sa el len sú lyoz za. A fe lek ez zel el len té tes meg -
ál la po dá sa sem mis.”

8.  §

A köz úti sze mély szál lí tá si szer zõ dé sek rõl  szóló
20/1981. (VI. 19.) MT ren de let 3.  §-a a kö vet ke zõ (3) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(3) A sze mély szál lí tá si szol gál ta tás el len ér té két (dí jat), 
to váb bá a sze mély szál lí tá si szol gál ta tás ra szük sé ge sen és
hasz no san for dí tott, a sze mély szál lí tó ál tal meg elõ le ge zett
és a ki szol gál ta tás kor meg nem té rí tett költ sé ge ket az an -
nak fi ze té sé re kö te le zett leg ké sõbb 30 na pon be lül kö te les
tel je sí te ni, ki vé ve, ha a 30 nap nál hosszabb tel je sí té si ha -
tár idõ szer zõ dés ben  való ki kö té sét – ez zel arány ban álló –
más elõny nek a sze mély szál lí tó ja vá ra írás be li szer zõ dés -
ben tör té nõ vál la lá sa el len sú lyoz za. A fe lek ez zel el len té -
tes meg ál la po dá sa sem mis.”

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, és
a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 5/A.  § (16) be kez dé se, 8.  § (1) be kez dé se.

(3) Ez a ren de let a nem ho nos fu va ro zók va la mely tag ál -
lam ban nyúj tott bel föl di köz úti áru fu va ro zá si szol gál ta tá -
sai fel té te le i nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló, 1993. ok tó -
ber 25-i 3118/93/EGK ta ná csi ren de let, a 3118/93/EGK
ta ná csi ren de let nek a sa ját szám lás köz úti áru fu va ro zók ra
tör té nõ al kal ma zá sa rész le tes sza bá lya i ról  szóló, 1994. áp -
ri lis 8-i 792/94/EK bi zott sá gi ren de let, va la mint
a 881/92/EGK és a 3118/93/EGK ta ná csi ren de let nek
a jár mû ve ze tõi iga zol vány lét re ho zá sa ér de ké ben tör té nõ
mó do sí tá sá ról  szóló, 2002. már ci us 1-jei 484/2002/EK eu -
ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük -
sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 101/2009. (V. 8.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 89/1988. (XII. 20.) MT rendelethez

Sorszám:

Kimutatás

az Európai Unió tagállamában bejegyzett jármû Magyar Köztársaság területén végzett

kabotázs-tevékenységérõl

I. A jármû
– rendszáma
– magyarországi tárolóhelye

II. Üzemben tartó
– neve
– ország jele
– székhely címe
– közösségi engedély száma

III. A gépjármûvezetõ
– neve
– az Európai Unión kívüli állam állampolgára esetén
a jármûvezetõi igazolvány száma

IV. A jármû Magyar Köztársaság területére való
belépési idõpontja (év) (hónap) (nap)

V. A jármû Magyar Köztársaság területérõl való
kilépési idõpontja (év) (hónap) (nap)

VI. A szállított áru tömege

Kabotázs-fuvarozások

A fuvaroztató (megbízó) neve, címe, a felrakóhely
és a lerakóhely

megkezdése befejezése

1. (hónap, nap, óra) (hónap, nap, óra)

2. (hónap, nap, óra) (hónap, nap, óra)

3. (hónap, nap, óra) (hónap, nap, óra)

................................. ..................................

helység, dátum fuvarozó aláírása”
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IV. A Ma gyar Nem ze ti
Bank el nö ké nek
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
12/2009. (V. 8.) MNB

rendelete

a „Radnóti” emlékérme kibocsátásáról

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény 60.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján fenn ál ló
jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ma gyar Nem ze ti Bank – Rad nó ti Mik lós szü le té -
sé nek 100. év for du ló ja al kal má ból – „Rad nó ti” meg ne ve -
zés sel 5000 fo rin tos cím le tû ezüst em lék ér mét bo csát ki.

(2) A ki bo csá tás idõ pont ja: 2009. má jus 19.

2.  §

(1) Az em lék ér me 925 ez re lék fi nom sá gú ezüst bõl
 készült, sú lya 31,46 gramm, át mé rõ je 38,61 mm, szé le re -
cé zett.

(2) Az em lék ér me elõ lap ján, fel sõ kör irat ban
a ,,MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” fel irat ol vas ha tó. A kö -
zép me zõ ben, egy más alat ti víz szin tes so rok ban az „5000”
ér ték jel zés, a ,,fo rint” fel irat, va la mint a ,,BP.” ver de jel és
a ,,2009” ve ré si év szám ol vas ha tó. Az em lék ér me elõ lap -
já nak ké pét e ren de let 1. mel lék le te tar tal maz za.

(3) Az em lék ér me hát lap ján Rad nó ti Mik lós elõ re haj ló, 
fél pro fil áb rá zo lá sú port ré ja lát ha tó. A port ré tól jobb ra
Rad nó ti Mik lós alá írá sa és alat ta az „1909–1944” fel irat
ol vas ha tó, bal ra pe dig Gáti Gá bor ter ve zõ mû vész mes ter -
je gye ta lál ha tó. Az em lék ér me hát lap já nak ké pét e ren de -
let 2. mel lék le te tar tal maz za.

3.  §

Az em lék ér mé bõl 10 000 da rab ké szít he tõ, amely bõl 6000 
da rab kü lön le ges – ún. pro of – tech no ló gi á val ver hetõ.

4.  §

Ez a ren de let 2009. má jus 19-én lép ha tály ba.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

1. melléklet
a 12/2009. (V. 8.) MNB rendelethez

Az em lék ér me elõ lap já nak képe:

2. melléklet
a 12/2009. (V. 8.) MNB rendelethez

Az em lék ér me hát lap já nak képe:

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

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

59/2009. (V. 8.) FVM
rendelete

a jégesõ-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj
tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek sza bá lya i ról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
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ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A díjtámogatás célja

1.  §

A ren de let ben sza bá lyo zott díj tá mo ga tás cél ja jég esõ -
ká rok meg elõ zé se ér de ké ben a jég esõ-el há rí tó szer ve zet
szol gál ta tá sa it igény be vevõ me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré -
szé re díj tá mo ga tás for má já ban ál la mi tá mo ga tás nyúj tá sa.

Fogalmak

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) jég esõ-el há rí tó rend szer: egy kö zi gaz ga tá si lag le ha tá -

rol ha tó te rü le ten mû kö dõ, olyan tech ni kai be ren de zé sek bõl
álló há ló zat, amely me te o ro ló gi ai elõ re jel zé sek alap ján, a be -
ren de zé sek al ka lom sze rû mû köd te té sé vel meg aka dá lyoz za
a nagy ká ro kat oko zó jég esõk ki ala ku lá sát;

b) jég esõ-el há rí tó szer ve zet: ter mé sze tes sze mé lyek -
bõl, jogi sze mé lyek bõl vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz -
da sá gi tár sa sá gok ból álló, szer zõ dé ses jog vi szo nyon ala -
pu ló, non pro fit el vek alap ján mû kö dõ gaz dál ko dó szer ve -
zet, amely egy meg ha tá ro zott te rü le ten a nagy ká ro kat
oko zó jég esõk ki ala ku lá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de ké -
ben jég esõ-el há rí tó rend szert mû köd tet (a továb biak ban:
szer ve zet);

c) jég esõ-el há rí tá si terv: a szer ve zet ál tal a tárgy év re
ki dol go zott cse lek vé si prog ram, amely a jég esõ-el há rí tást
cél zó in téz ke dé se ket, és az azok ra ter ve zett rá for dí tá so kat
tar tal maz za;

d) jég esõ-el há rí tá si díj: a jég esõ-el há rí tó szer ve zet
szol gál ta tá sa it igény be vevõ me zõ gaz da sá gi ter me lõk ál tal 
meg fi ze tett éves szol gál ta tá si díj;

e) jég esõ-el há rí tá si díj tá mo ga tás: a jég esõ-el há rí tó
szer ve zet szol gál ta tá sa it igény be vevõ me zõ gaz da sá gi ter -
me lõk ré szé re a d) pont sze rin ti díj hoz nyúj tott ál la mi tá -
mo ga tás (a továb biak ban: díj tá mo ga tás).

A díjtámogatás jellege

3.  §

E ren de let elõ írásai sze rint vissza nem té rí ten dõ díj tá -
mo ga tás ve he tõ igény be a jég esõ el há rí tá si díj meg fi ze té -
sé hez. A díj tá mo ga tás az ag rár- és er dé sze ti ága zat ban
nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló kö zös sé gi irány mu ta -
tá sok 2007–2013. (2006/C 319/01) 138–142. pont ja sze -
rin ti tá mo ga tás nak mi nõ sül.

A díjtámogatás jogosultsági feltételei

4.  §

(1) Díj tá mo ga tás ra jo go sult az a ter mé sze tes sze mély,
jogi sze mély, vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár -
sa ság (a továb biak ban: ked vez mé nye zett), aki vagy amely:

a) meg fe lel a 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 szó ló 2008. au gusz -
tus 6-i 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let (ál ta lá nos cso port -
men tes sé gi ren de let)  1. szá mú mel lék le té ben meg fo gal ma -
zott mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás meg ha tá ro zá sá nak;

b) jég esõ-el há rí tó rend szer mû kö dé sé nek te rü le tén ter -
mõ föl det hasz nál;

c) a tárgy évi jég esõ-el há rí tá si díj fi ze té si kö te le zett sé gé -
nek a szer ve zet ál tal meg ha tá ro zott ha tár idõ ig ele get tesz;

d) a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint
ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap -
cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi
XVII. tör vény (a továb biak ban: el já rá si tör vény) sze rin ti
ügy fél-re giszt rá ci ós kö te le zett sé gé nek ele get tett;

e) nyi lat ko zik arra vo nat ko zó an, hogy az e ren de let
1. szá mú mel lék le te sze rin ti meg ha tal ma zás és nyi lat ko zat
alá írá sa idõ pont já ban:

ea) nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si,
il let ve ter mé sze tes sze mély ese tén gaz dál ko dá si te vé keny -
sé gé vel össze füg gõ vég re haj tá si el já rás alatt,

eb) nincs le járt köz tar to zá sa,
ec) le járt köz tar to zá sa van, de an nak meg fi ze té sé re ha -

lasz tást, vagy rész let fi ze té si le he tõ sé get ka pott.

(2) A díj tá mo ga tás igény lé sé re – a 4.  § (1) be kez dé se
sze rin ti ked vez mé nye zett 1. szá mú mel lék let sze rin ti meg -
ha tal ma zá sa alap ján – az a szer ve zet jo go sult, amely

a) az el já rá si tör vény sze rin ti ügy fél-re giszt rá ci ós kö te -
le zett sé gé nek ele get tett;

b) leg alább tíz ezer négy zet ki lo mé ter ki ter je dé sû te rü le -
ten jég esõ-el há rí tó rend szert mû köd tet;

c) az adott tá mo ga tá si évre a szék he lye sze rint ille té kes
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vé hez
(a továb biak ban: szak igaz ga tá si hi va tal) be nyúj tott jég -
esõ-el há rí tá si terv vel ren del ke zik;

d) a tárgy évet meg elõ zõ év ben vég zett jég kár-el há rí tá si 
te vé keny sé gé rõl ké szí tett be szá mo ló ját a szak igaz ga tá si
hi va tal hoz be nyúj tot ta (ki vé ve a te vé keny sé gét a tárgy év -
ben meg kez dõ szer ve ze tet);

e) a szer ve zet szol gál ta tá sa it igény be vevõ me zõ gaz da -
sá gi ter me lõk tárgy év re meg ál la pí tott jég esõ-el há rí tá si díj -
fi ze té si kö te le zett sé gét és an nak tel je sí té sét do ku men tál ja;

f) nyi lat ko zik, hogy a díj tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá -
sa kor:

fa) nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si
 eljárás alatt, és

fb) nincs le járt köz tar to zá sa, vagy
fc) le járt köz tar to zá sa van, de an nak meg fi ze té sé re ha -

lasz tást vagy rész let fi ze té si le he tõ sé get ka pott.
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A díjtámogatás mértéke és forrása

5.  §

(1) A díj tá mo ga tás mér té ke a szer ve zet szol gál ta tá sát
igény be vevõ me zõ gaz da sá gi ter me lõk ál tal meg fi ze ten dõ
jég esõ-el há rí tá si díj (ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal ma -
zó ér té ké nek) hat van szá za lé ka, de szán tó ese tén leg fel -
jebb 300 Ft/ha, szõ lõ, gyü möl csös ül tet vény ese tén leg fel -
jebb 500 Ft/ha.

(2) A szer ve zet a jég esõ-el há rí tá si díj össze gé rõl szám -
lát ál lít ki, amely meg bont va tar tal maz za an nak tá mo ga tás -
tar tal mát, va la mint a ked vez mé nye zett ál tal fi ze ten dõ
össze get. A tá mo ga tás tar ta lom nem ha lad hat ja meg az
(1) be kez dés sze rin ti ma xi má lis össze get. A ked vez mé -
nye zett a brut tó szám la ér ték és a tá mo ga tás tar ta lom kü lön -
bö ze tét fi ze ti meg. Ha a ked vez mé nye zett nem jo go sult
a díj tá mo ga tás ra, a szer ve zet a ked vez mé nye zett ré szé re
nem igé nyel het díj tá mo ga tást.

(3) A díj tá mo ga tás for rá sa a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Mi nisz té ri um Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem tá -
mo ga tá sok elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám la, szám la -
szá ma: 10032000-01220191-51200002.

(4) A 3.  § sze rin ti díj tá mo ga tás ra éven te öt ven mil lió fo -
rint hasz nál ha tó fel.

(5) Ha a díj tá mo ga tás ra vo nat ko zó igé nyek összeg meg -
ha lad ja a (4) be kez dés sze rin ti össze get, úgy a ki fi ze tés re
ke rü lõ díj tá mo ga tá sok össze gét a Me zõ gaz da sá gi és Vi -
dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) min den
ked vez mé nye zett ese té ben a (4) be kez dés sze rin ti összeg
ere jé ig ará nyo san csök ken ti.

(6) A jo go su lat la nul igény be vett díj tá mo ga tást a ked -
vez mé nye zett – az el já rá si tör vény 69.  §-ában fog lal tak ra
fi gye lem mel – az MVH ha tá ro za tá ban elõ ír tak sze rint kö -
te les vissza fi zet ni.

A díjtámogatási kérelem benyújtása és elbírálása

6.  §

(1) A díj tá mo ga tás ra vo nat ko zó díj tá mo ga tá si ké rel met
a szer ve zet nek a 2. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pon
a szak igaz ga tá si hi va tal hoz pos tai úton kell be nyúj ta nia
a tárgy év jú ni us 1. és 30. kö zött.

(2) A díj tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:
a) az ér vé nyes alap sza bály, vagy tár sa sá gi szer zõ dés

má so la tát;
b) a jég esõ-el há rí tá si díj ról ki ál lí tott szám lák má so la tát;
c) a ked vez mé nye zet tek nek az 1. szá mú mel lék let sze -

rin ti meg ha tal ma zá sát;
d) az elõ zõ év rõl ké szí tett be szá mo lót és a tá mo ga tá si

évre vo nat ko zó jég esõ-el há rí tá si ter vet, amennyi ben
a szer ve zet azo kat ko ráb ban még nem nyúj tot ta be, ki vé ve
a te vé keny sé gét a tárgy év ben meg kez dõ szer ve ze tet.

(3) Egy ké rel me zõ a tárgy év ben csak egy díj tá mo ga tá si
ké rel met nyújt hat be.

(4) Az elõ írásoknak meg fe le lõ díj tá mo ga tá si ké rel me -
ken a szak igaz ga tá si hi va tal a szer ve zet, va la mint a ked -
vez mé nye zet tek tá mo ga tá si jo go sult sá gát iga zol ja, és a ké -
rel me ket a tárgy év jú li us 30-áig to váb bít ja az MVH Pi a ci
Tá mo ga tá sok és Kül ke res ke del mi In téz ke dé sek Igaz ga tó -
sá gá hoz.

(5) Ha a díj tá mo ga tá si ké re lem ben fog lalt díj tá mo ga tás -
ra a 4.  § (1) be kez dés sze rin ti ked vez mé nye zett jo go sult,
az MVH ha tá ro za tot hoz és in téz ke dik a díj tá mo ga tás nak
a szer ve zet ré szé re tör té nõ ki fi ze té sé rõl. Az MVH a ha tá -
ro za tot a ked vez mé nye zet ten kén ti rész le te zést tar tal ma zó
mel lék let tel együtt meg kül di a szer ve zet nek, to váb bá ér te -
sí ti a ked vez mé nye zet tet a díj tá mo ga tás össze gé rõl.

(6) Amennyi ben a ked vez mé nye zett nem jo go sult a díj -
tá mo ga tás ra, az MVH az er rõl  szóló ha tá ro za tát meg kül di
a szer ve zet, va la mint a ked vez mé nye zett ré szé re is.

Jogkövetkezmények

7.  §

(1) A szak igaz ga tá si hi va tal a jég esõ-el há rí tá si terv ben,
va la mint az alap sza bály ban vagy a tár sa sá gi szer zõ dés ben
fog lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sét éven te leg alább két szer
el len õr zi, és ar ról jegy zõ köny vet ké szít. A szer ve zet ál tal
vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek el ma ra dá sa, to váb bá
 valótlan ada tok szol gál ta tá sa a ked vez mé nye zet tek díj tá -
mo ga tás ra  való jo go sult sá gá nak vissza vo ná sát ered mé -
nye zi. A jo go su lat la nul igény be vett díj tá mo ga tás té nyét
az MgSzH ál tal ké szí tett jegy zõ könyv és az el já rá si tör -
vény elõ írásai alap ján az MVH ha tá ro zat ban ál la pít ja meg, 
és in téz ke dik a jo go su lat lan díj tá mo ga tás be haj tá sá ról.

(2) Az a szer ve zet, amely fel ró ha tó ma ga tar tá sá val hoz -
zá já rult a ked vez mé nye zet tek jo go su lat lan díj tá mo ga tá sá -
hoz – amely nek té nyét az MgSzH ál tal ké szí tett jegy zõ -
könyv alap ján az MVH ha tá ro zat ban meg ál la pí tot ta –, to -
váb bi hu szon négy hó na pig nem jo go sult a ked vez mé nye -
zet tek meg ha tal ma zá sa alap ján a 4.  § (2) be kez dés sze rin ti
díj tá mo ga tás igény lé sé re.

Záró rendelkezések

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
ha tály ba.

9.  §

Ez a ren de let az ag rár- és er dé sze ti ága zat ban nyúj tott
ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló kö zös sé gi irány mu ta tá sok
2007–2013. (2006/C 319/01) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá -
si prog ra mot tar tal maz.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelethez

MEGHATALMAZÁS ÉS NYILATKOZAT

1. Alul írott,

.................................................................................................................................................................. (név/cég név*),

(ügy fél-re giszt rá ci ós szám: 

adó azo no sí tó jel: , vagy adó szám*: - -

címe: ................................................................................................................................................................................,

le ve le zé si címe*  ............................................................... (hely ség) ............................ út/utca/tér ..... hsz.,

fe le lõs ve ze tõ*: ......................................................................................................................... tel.szám: ...................),

* Gaz dál ko dó szer ve zet meg ha tal ma zó ese tén.

mint Meg ha tal ma zó

meg ha tal ma zom ........................................................................................... (cég név), mint jég esõ-el há rí tó szer ve ze tet

(ügy fél-re giszt rá ci ós szám: 

adó szám: - -

szék hely címe:  ................................................................. (hely ség) ............................. út/utca/tér ..... hsz.,

le ve le zé si címe:  ............................................................... (hely ség) ............................. út/utca/tér ..... hsz.,

fe le lõs ve ze tõ: ........................................................................................................................... tel.szám: ...................),

hogy a jég esõ-el há rí tó szer ve zet nek fi ze tett szol gál ta tá si díj tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek sza bá lya i ról  szóló 59/2009.
(V. 8.) FVM ren de let ben sza bá lyo zott díj tá mo ga tás igény lé sé vel kap cso lat ban he lyet tem és ja vam ra a Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal nál és a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal nál el jár jon.

2. A kis- és kö zép vál lal ko zás meg ha tá ro zá sá hoz szük sé ges ada tok

Nyi lat ko zom, hogy vál lal ko zá som meg fe lel a 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 szó ló 2008. au gusz tus 6-i 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let (ál ta lá nos
cso port men tes sé gi ren de let)  1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko zás fo gal má nak.

Ada tok:
(utol só le zárt éves be szá mo ló/be val lás alap ján, il let ve új on nan ala kult vál lal ko zá sok ese té ben ter ve zett)

Fog lal koz ta tott lét szám (éves át lag lét szám): fõ

Éves ár be vé tel: ezer Ft

Éves mér leg fõ összeg: ezer Ft

Vál lal ko zás mi nõ sí té se:   mik ro   kis   kö zép

(A meg fe le lõ vá lasz X-szel je lö len dõ.)

(kö zép vál lal ko zás: ke ve sebb, mint 250 sze mélyt fog lal koz tat, éves ár be vé te le nem ha lad ja meg az 50 mil lió EUR-nak,
és/vagy éves mér leg fõ össze ge nem ha lad ja meg a 43 mil lió EUR-nak meg fe le lõ HUF össze get;
kis vál lal ko zás: ke ve sebb mint 50 sze mélyt fog lal koz tat, éves ár be vé te le és/vagy éves mér leg fõ össze ge nem ha lad ja meg
a 10 mil lió EUR-nak meg fe le lõ HUF össze get;
mik ro vál lal ko zás: ke ve sebb, mint 10 sze mélyt fog lal koz tat, éves ár be vé te le és/vagy éves mér leg fõ össze ge nem ha lad ja
meg a 2 mil lió EUR-nak meg fe le lõ HUF össze get.
Az EUR-HUF át szá mí tás nál az üz le ti év utol só nap ján ér vé nyes, az MNB ál tal köz zé tett hi va ta los de vi za ár fo lya mot kell
hasz nál ni.)
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3. Nyi lat ko zom, hogy

3.1. csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi
tár sa ság, vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó/õs ter me lõ ma gán sze mély va gyok (a vo nat ko zó
rész alá hú zan dó).

3.2. a je len meg ha tal ma zás és nyi lat ko zat alá írá sa idõ pont já ban
3.2.1.  le járt adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá som nincs.
3.2.2.  ................................... Ft le járt adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá som van, de an nak meg fi ze té sé re
....................................................-ig ha lasz tást/rész let fi ze té si le he tõ sé get kap tam. (*)

Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a tá mo ga tás fo lyó sí tó ja e nyi lat ko zat  valóságtartalmának iga zo lá sát kér je az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 18/C.  § (13)–(15) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
el já rás ban vagy köz vet le nül az ál la mi, ön kor mány za ti adó ha tó ság tól és a vám ha tó ság tól.

3.3. Nyi lat ko zom, hogy a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az Áht. 15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek meg -
fe le lek.

(*) A meg fe le lõ vá lasz ér te lem sze rû en X-szel je lö len dõ, a meg fe le lõ adat meg adá sá val és a szö veg rész alá hú zá sá val.

4. Kö te le zett sé get vál la lok arra, hogy amennyi ben meg ál la pí tást nyer, hogy a díj tá mo ga tás ra nem va gyok jo go sult,
   a jég esõ-el há rí tó szer ve zet ré szé re a szám la sze rin ti jég esõ-el há rí tá si díj tel jes össze gét meg fi ze tem.

Ki je len tem, hogy a kö zölt ada tok a  valóságnak meg fe lel nek.

Kelt ......................... (vá ros/köz ség), 2009. .............. (hó nap) ..... (nap).

.........................................................  .................................................................

meg ha tal ma zó alá írá sa meg ha tal ma zott (cég sze rû) alá írá sa

(a díj tá mo ga tás ked vez mé nye zett je)

Ta nú 1: Ta nú 2:

Név: .................................................... Név: .....................................................

Sze mé lyi ig. szám: ............................. Sze mé lyi ig. szám: ..............................

Lak cím: .............................................. Lak cím: ...............................................

............................................................ ..............................................................

            alá írás               alá írás
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2. számú melléklet az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelethez

DÍJTÁMOGATÁSI KÉRELEM

a jégesõ-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének
szabályairól  szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet alapján

 ......... évben

Benyújtás helye:
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal nak a jég esõ-el há rí tó szer ve zet szék he lye sze rint ille té kes te rü le ti szer ve

Benyújtási idõszak: a tárgyév június hónapja

1. A ké rel me zõ ada tai:

  A jég esõ-el há rí tó szer ve zet neve: .................................................................................................................................

Ügy fél-re giszt rá ci ós szá ma: 

  Szék hely címe:  ............................................................. (hely ség) ............................. út/utca/tér ..... hsz.

  Le ve le zé si címe:  ........................................................... (hely ség) ............................. út/utca/tér ..... hsz.

  Fe le lõs ve ze tõ: ............................................................................................................................... Tel.: ...................

2. A jég esõ-el há rí tó szer ve zet mû kö dé si te rü le té nek meg ha tá ro zá sa:

Mû kö dõ ta laj ge ne rá tor há ló zat

Me gye
Mû kö dõ ge ne rá to rok

(me gyén ként/db/)
Te rü let nagy ság 

(km2)

Össze sen:**

** Leg alább 10 000 km2.

3. Össze sí tõ ki mu ta tás a jég esõ-el há rí tá si díj tá mo ga tás ked vez mé nye zet te i rõl:

Sor-
szám

A díj tá mo ga tás ra jo go sult
A ki ál lí tott

szám la szá ma

A jég esõ-
el há rí tá si díj

össze ge
 (Ft)

A díj tá mo ga tás -
ra jo go sult ál tal
fi ze ten dõ összeg

 (Ft)

A díj tá mo ga tás
össze ge

 (Ft)neve
re giszt rá ci ós

szá ma
KKV 

stá tu sza***

1.

2.

...

Össze sen:

*** 1 = mik ro-; 2 = kis-; 3 = kö zép vál lal ko zás. (A meg fe le lõ kód szá mot kell be ír ni.)

4. Nyi lat ko zat:

4.1. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem ál lok.
4.2. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor

4.2.1.  le járt adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá som nincs.
4.2.2.  .................................... Ft le járt adó-, já ru lék-, il le ték- vagy vám tar to zá som van, de an nak meg fi ze té sé re
.......................................................-ig ha lasz tást/rész let fi ze té si le he tõ sé get kap tam. (****)

(****) A meg fe le lõ vá lasz X-szel je lö len dõ, a meg fe le lõ adat meg adá sá val és a szö veg rész alá hú zá sá val.
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Ki je len tem, hogy a kö zölt ada tok a  valóságnak meg fe lel nek.

Kelt ................................., .......... év ............................... hó nap ................. nap.

.......................................................
a szer ve zet (cég sze rû) alá írá sa

Mel lék le tek
1. alap sza bály/tár sa sá gi szer zõ dés má so la ta
2. .............  db szám la má so la ta
3. .............  db meg ha tal ma zás

5. Az ille té kes me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal iga zo lá sa:

........................................................... Me gyei MgSzH

Ik ta tó szám: ......................................

Iga zo lom, hogy a díj tá mo ga tá si ké re lem 1. pont já ban meg je lölt ké rel me zõ, va la mint a mel lé kelt szám lán ve võ ként
 szereplõ ked vez mé nye zet tek a jég esõ-el há rí tó szer ve zet nek fi ze tett szol gál ta tá si díj tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek sza bá -
lya i ról  szóló 59/2009. (V. 8.) FVM ren de let alap ján meg ha tá ro zott fel té te le ket tel je sí tet ték és így a kérel -
mezõ ........................................  Ft díj tá mo ga tá si összeg re jo go sult.

Kelt ................................., .......... év ............................... hó nap ................. nap.

P. H.

................................................
igaz ga tó
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

60/2009. (V. 8.) FVM
rendelete

a szeszesital-piac ellátását szolgáló borlepárlás
támogatásának feltételeirõl

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

A támogatás jogosultja

1.  §

Tá mo ga tást igé nyel het az a ter mé sze tes sze mély vagy
gaz dál ko dó szer ve zet (a továb biak ban: ké rel me zõ), aki
vagy amely:

a) sa ját ter me lé sû, vagy vá sá rolt, 2008-ban Magyar -
országon ter mett szõ lõ bõl ál ta la ké szí tett bo rát ke res ke del -
mi szesz fõz dé vel (a továb biak ban: le pár ló üzem) kö tött
szál lí tá si szer zõ dés (a továb biak ban: szer zõ dés) alap ján
 lepárlásra be szál lít ja,

b) leg ké sõbb a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val egy -
ide jû leg ele get tesz 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 intéz -
kedésekhez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló
2007. évi XVII. tör vény 28.  § (1) be kez dé sé ben elõ írt re -
giszt rá ci ós kö te le zett sé gé nek, és

c) te lep he lyén mû kö dõ gaz da sá gi tár sa ság vagy egyé ni
vál lal ko zó el len a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Köz pont (a továb biak ban: MgSzH Köz pont) a 2006/2007., 
a 2007/2008. vagy a 2008/2009. bor pi a ci év so rán az
 alábbi jog erõs in téz ke dé sek egyi két sem fo ga na to sí tot ta:

ca) a bo rá sza ti üzem leg fel jebb 30 nap ra tör té nõ ide ig -
le nes be zá rá sa, gép, fel sze re lés, be ren de zés mû kö dé sé nek, 
cso ma go ló anyag fel hasz ná lá sá nak, tá ro ló hely vagy szál lí -
tó esz köz hasz ná la tá nak meg til tá sa, új bó li mû kö dé sé nek,
hasz ná lat ba vé te lé nek, hasz ná lat ban tar tá sá nak fel té tel hez
kö té se,

cb) a bo rá sza ti üzem te rü le tén ta lált bo rá sza ti ter mék
köz fo gyasz tás ra, to vább fel dol go zás ra al kal mat lan ter mék
meg sem mi sí té sé nek vagy le pár lá sá nak el ren de lé se.

Az intézkedés keretében nyújtható támogatási összeg,
a támogatás mértéke

2.  §

(1) E ren de let alap ján a sze szes ital-pi ac el lá tá sát szol gá ló
bor le pár lás tá mo ga tá sá ra for dít ha tó ke ret összeg 850 000
euró.

(2) A tá mo ga tá si ké rel mek el bí rá lá sa a be ér ke zés sor -
rend jé ben tör té nik, leg ké sõbb 2009. jú ni us 15-ig.

(3) A tá mo ga tá si ke ret túl igény lé se ese tén a ke ret ki me -
rü lés nap ján be ér ke zett ké rel mek kö zöt ti sor rend a ké rel -
me zõk ál tal le pár lás ra fel aján lott bor tér fo gat szá za lék ban
ki fe je zett, al ko hol tar tal ma sze rin ti nö vek võ sor rend del
azo nos. Amennyi ben egy ké rel me zõ több, el té rõ al ko hol -
tar tal mú bor té telt is fel aján lott le pár lás ra, úgy a bor té te lek
al ko hol tar tal má nak az egyes bor té te lek hek to li ter ben ki fe -
je zett mennyi sé gé vel sú lyo zott át la gát kell figye lembe
ven ni a sor rend fel ál lí tá sá nál.

(4) Tá mo ga tás a be szál lí tott bor mennyi ség termõterü -
lete után, 1588 €/ha összeg ben jár, de nem ha lad hat ja meg
az 1,59 €/tér fo gat szá za lék/hl-es mér té ket a ké rel me zõ ál tal 
le pár lás ra szál lí tott bor mennyi ség után.

A szerzõdés

3.  §

(1) Tá mo ga tás csak ak kor nyújt ha tó, ha a ké rel me zõ és
a le pár ló üzem szer zõ dést köt nek. Egy ké rel me zõ leg fel -
jebb egy szer zõ dés alap ján jo go sult tá mo ga tás ra, amely
meg fe lel a (2)–(4) be kez dés ben fog lal tak nak.

(2) Tá mo ga tás a ren de let hatályba lépését köve tõen,
2009. má jus 25-ig ter je dõ idõ tar tam alatt meg kö tött szer -
zõ dés alap ján nyújt ha tó.

(3) Az egy szer zõ dés ben meg je löl he tõ leg na gyobb bor -
mennyi ség össze sen 7500 hl.

(4) A szer zõ dés alap ján ak kor nyújt ha tó tá mo ga tás, ha
az a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a szer zõ dõ fe lek neve (cég ne ve), 1.  § b) pont ja sze rin ti
re giszt rá ci ós szá ma, adó azo no sí tó jele vagy adó szá ma,

b) a szál lí tan dó bor mennyi sé ge hek to li ter ben, va la -
mint al ko hol tar tal ma tér fo gat szá za lék ban ki fe jez ve,

c) a szál lí tan dó bor mi nõ sí té si ka te gó ri á já nak pon tos
meg ne ve zé se (asz ta li bor, táj bor vagy mi nõ sé gi bor),

d) a szál lí tan dó bor szí ne (fe hér vagy vö rös),
e) a szál lí tan dó bor net tó át vé te li ára, amely nem le het

ke ve sebb, mint 200 Ft/tér fo gat szá za lék/hl,
f) a szál lí tan dó bor ra vo nat ko zó, az MgSzH Köz pont

ál tal ki ál lí tott mi nõ sí té si bi zo nyít vány szá ma,
g) a le pár ló üzem kö te le zett ség vál la lá sa arra vonat -

kozóan, hogy a ré szé re be szál lí tott bort au gusz tus 15-éig
le pá rol ja,

h) a szál lí tan dó bor át vé te lé nek he lye,
i) az aláb bi ak ra vo nat ko zó ki té te le ket:
ia) a szer zõ dés a tá mo ga tá si ké rel met jó vá ha gyó

MVH-ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap ján lép ha -
tály ba,

ib) az MVH ha tá ro za tá ban meg je lölt bor mennyi sé get
a ké rel me zõ nek 2009. jú li us 15-ig tel jes mér ték ben be kell
szál lí ta nia a le pár ló üzem be.
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A támogatási kérelem benyújtása

4.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met egy ere de ti pél dány ban pos -
tai úton az MVH Pi a ci Tá mo ga tá sok és Kül ke res ke del mi
In téz ke dé sek Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: MVH PKI)
ré szé re kell be nyúj ta ni az MVH ál tal köz le mény ben köz -
zé tett for ma nyom tat vá nyon. A ké re lem tar tal maz za:

a) a ké rel me zõ azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat
(név, re giszt rá ci ós szám) és te lep he lyé nek cí mét,

b) a szer zõ dés ben fog lalt bor tel jes mennyi sé gé re
 vonatkozó, az MgSzH Köz pont ál tal ki ál lí tott mi nõ sí té si
bi zo nyít vány szá mát,

c) a szer zõ dés ben fog lalt bor tel jes mennyi sé gé re vo -
nat ko zó szõ lõ és bor szár ma zá si bi zo nyít vá nyok alap ján
ki szá mí tott ter mõ te rü let nagy sá gát,

d) a szer zõ dés ben fog lalt bor mennyi sé gét hek to li ter ben,
e) a szer zõ dés ben fog lalt bor al ko hol tar tal mát tér fo gat -

szá za lék ban.

(2) A tá mo ga tá si ké rel met e ren de let hatályba lépésének
nap já tól 2009. má jus 25-ig le het be nyúj ta ni. A be nyúj tá si
ha tár idõ jog vesz tõ, el mu lasz tá sa ese tén iga zo lás nak nincs
he lye. A tá mo ga tá si ké re lem vo nat ko zá sá ban hi ány pót lás -
nak nincs he lye.

(3) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) a szer zõ dés egy ere de ti pél dá nyát,
b) a szer zõ dés ben fog lalt bor tel jes mennyi sé gé re vo -

nat ko zó an az MgSzH Köz pont ál tal ki ál lí tott mi nõ sí té si
bi zo nyít ványt,

c) a szer zõ dés ben fog lalt bor tel jes mennyi sé gé re vo -
nat ko zó bor szár ma zá si bi zo nyít vá nyok má so la ta it. Össze -
vont bor szár ma zá si bi zo nyít vány ese té ben csa tol ni kell
azo kat a bor szár ma zá si bi zo nyít vány má so la to kat is, ame -
lyek alap ján az össze vont bor szár ma zá si bi zo nyít vány ki -
ál lí tás ra ke rült,

d) a c) pont sze rin ti bor szár ma zá si bi zo nyít vá nyok hoz
tar to zó szõ lõ szár ma zá si bi zo nyít vá nyok má so la ta it,

e) a szer zõ dés ben fog lalt bor tel jes mennyi sé gé re
 vonatkozóan a bo rá sza ti ter mé kek egy sé ges bizonylato -
lási, nyil ván tar tá si és el szá mo lá si rend jé rõl  szóló 52/2001.
(VIII. 2.) FVM–PM együt tes ren de let 4. szá mú mel lék le te
sze rin ti pin ce könyv III/3. szá mú mel lék le té nek (ter mék-
elõ ál lí tás) má so la tát,

f) az MgSzH Köz pont ál tal ki ál lí tott, az 1. szá mú mel -
lék let ben meg ha tá ro zott tar tal mú ha tó sá gi bi zo nyít ványt.

(4) A (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti mi nõ sí té si bi zo -
nyít ványt az MgSzH Köz pont a bor min ta be nyúj tá sát
 követõ 5. mun ka na pon adja ki, a ké rel me zõ elõ ze tes nyi -
lat ko za tá nak meg fele lõen sze mé lye sen (a ha tó ság szék -
helyén) vagy pos tai úton.

(5) A (3) be kez dés f) pont ja sze rin ti ha tó sá gi bi zo nyít -
ványt az MgSzH Köz pont a ké rel me zõ ké rel mé re, a ké re -
lem be nyúj tá sát kö ve tõ 5. mun ka na pon ál lít ja ki, a ké rel -
me zõ elõ ze tes nyi lat ko za tá nak meg fele lõen sze mé lye sen
(a ha tó ság szék he lyén) vagy le vél ben. A ha tó sá gi bi zo -

nyít vány irán ti ké re lem mel lék le tét ké pe zik a (3) be kez dés
c), d) és e) pont já ban meg ha tá ro zott ira tok.

(6) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel met el uta sít ja, ameny -
nyiben

a) a ké rel me zõ nem fe le l meg az 1.  §-ban fog lal tak nak,
b) a szer zõ dés nem fe le l meg a 3.  §-ban fog lal tak nak,
c) a tá mo ga tá si ké re lem nem tar tal maz za a (3) be kez -

dés ben meg ha tá ro zott be nyúj tan dó mel lék le tek va la me lyi -
két, vagy

d) az MgSzH Köz pont ál tal ki ál lí tott mi nõ sí té si bi zo -
nyít vány alap ján a le pár lás ra szánt bor mi nõ sé ge nem fe le l
meg a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK ren de -
let mó do sí tá sá ról, va la mint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
2008. áp ri lis 29-i 479/2008/EK ta ná csi ren de let IV. mel -
lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(7) Tá mo ga tás csak a tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kelt
szõ lõ, il let ve bor szár ma zá si bi zo nyít vá nyai alap ján meg -
ál la pí tott te rü let nagy ság ra nyújt ha tó. A tá mo ga tá si összeg
meg ál la pí tá sa kor az MVH a (3) be kez dés b) és f) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott bi zo nyít vá nyo kat is fel hasz nál ja.

A szerzõdésben foglalt borok beszállítása

5.  §

Az MVH ha tá ro za tá ban meg je lölt bor mennyi ség ak kor
te kint he tõ tel jes mér ték ben be szál lí tott nak, amennyi ben

a) a le pár ló üzem be tör té nõ be tá ro lás a 3.  § (4) be kez dés
i) pont ib) al pont já ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül le zá rult,

b) a be szál lí tott bor mennyi ség leg fel jebb 5%-os mér ték -
ben tér el az MVH ha tá ro za tá ban meg je lölt bor mennyi ség tõl.

A szerzõdésben foglalt borok lepárlása

6.  §

(1) A le pár ló üzem a be szál lí tott tel jes bor mennyi ség
 lepárlását köve tõen, a le pár lás be fe je zé sé tõl szá mí tott
3 mun ka na pon be lül, fa xon ér te sí ti az MVH PKI-t és
az MgSzH Köz pon tot.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ér te sí tés sel egy ide jû leg
a le pár ló üzem meg kül di az MVH PKI ré szé re a 2. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott tar tal mú nyi lat ko za tot.

A támogatás kifizetése, utólagos ellenõrzés

7.  §

(1) A ké rel me zõk tõl át vett bor mennyi ség le pár lá sát és
a tá mo ga tá si fel té te lek tel je sü lé sét az MVH el len õr zi. Az
el len õr zés ki ter jed:
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a) a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek forgal -
mazásának kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény (a továb biak ban: Jöt.) ál tal elõ írt, a szer -
zõ dés ben fog lalt bo rok át vé te lé re vo nat ko zó nyil ván tar tá -
sok ra, szál lí tá si ok má nyok ra, va la mint szám lák ra és azok
ki fi ze té sét iga zo ló bi zony la tok ra,

b) a Jöt. ál tal elõ írt, a szer zõ dés ben fog lalt bo rok le pár -
lá sá ra vo nat ko zó jö ve dé ki nyil ván tar tá sok ra (ter mék mér -
leg nyil ván tar tás, ter me lé si nap ló).

(2) Az MVH az el len õr zé se so rán figye lembe ve szi
a Jöt. ren del ke zé sei sze rint ve ze tett és a Vám- és Pénz ügy -
õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá gá nak te rü le ti leg ille té kes
hi va ta la ál tal el len õr zött nyil ván tar tá so kat és do ku men tá -
ci ó kat.

(3) A tá mo ga tás ki fi ze té se az (1) be kez dés sze rin ti
 ellenõrzést köve tõen kez dõd het meg.

(4) Az MVH leg ké sõbb 2009. ok tó ber 15-ig, fo rint ban
fo lyó sít ja a tá mo ga tást.

(5) A tá mo ga tá si összeg meg ha tá ro zá sa kor a fo rint ra
tör té nõ át szá mí tást az elsõ bor be szál lí tás hó nap já nak elsõ
nap ján ér vé nyes, az Eu ró pai Köz pon ti Bank ál tal jegy zett
fo rint/euró át vál tá si ár fo lyam alap ján kell el vé gez ni.

(6) Az MgSzH Köz pont a ké rel me zõ te lep he lyén utó la -
gos el len õr zést vé gez het, il let ve az ille té kes hegy bí rót bel -
föl di jog se gély ke re té ben meg ke res he ti a mi nõ sí té si bi zo -
nyít vány, va la mint a ha tó sá gi bi zo nyít vány ki adá sá hoz
csa tolt ira tok ra vo nat ko zó an. Az el len õr zés ki ter jed het:

a) a szer zõ dés ben fog lalt bo rok szár ma zá sá ra,
b) a szer zõ dés ben fog lalt bo rok ter mõ te rü le té nek meg -

ál la pí tá sá ra.

(7) Az MgSzH Köz pont az át vett, az MVH tá mo ga tá si
ha tá ro za tá ban jó vá ha gyott bor mennyi ség le pár lá sát köve -
tõen a le pár ló üzem te lep he lyén el len õr zést vé gez. Az
 ellenõrzésnek a le pár lás sal elõ ál lí tott bor desz til lá tum nak
vagy bor pár lat nak a sze szes ita lok meg ha tá ro zá sá ról, meg -
ne ve zé sé rõl, ki sze re lé sé rõl, cím ké zé sé rõl és föld raj zi áru -
jel zõ i nek ol tal má ról, va la mint az 1576/89/EK ta ná csi ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2008. ja nu ár 15-i
110/2008/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let ben
meg ha tá ro zott fel té te lek nek  való meg fe le lõ sé gé re kell
 vonatkoznia.

(8) Az MgSzH Köz pont a (6) és (7) be kez dés sze rin ti
 ellenõrzések ered mé nyét tar tal ma zó jegy zõ köny ve ket az
el len õr zést kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül meg kül di az MVH 
PKI ré szé re.

Jogkövetkezmények

8.  §

(1) Tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó:

a) nem tel jes mér ték ben be szál lí tott bor mennyi ség
után, vagy

b) a 3.  § (4) be kez dés i) pont ib) al pont já ban meg ha tá -
ro zott ha tár idõt köve tõen be szál lí tott bor té tel után, vagy

c) olyan bor té tel után, ame lyet a le pár ló üzem a 3.  §
(4) be kez dé sé nek g) pont já ban meg ha tá ro zott ha tár idõt
köve tõen pá rolt le.

(2) Amennyi ben az MVH vagy az MgSzH Köz pont
a ké rel me zõ nél vég zett utó la gos el len õr zé se so rán azt ál la -
pít ja meg, hogy

a) a ké rel me zõ a ké rel mé ben  valótlan ada to kat kö zölt,
vagy

b) a ké rel me zõ nem a tá mo ga tá si ké re lem ben meg je lölt 
bor té telt szál lí tot ta be le pár lás ra,
úgy az igény be vett tá mo ga tás tel jes össze ge jogosulat -
lanul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(3) Amennyi ben az MVH vagy az MgSzH Köz pont
a ké rel me zõ nél vég zett utó la gos el len õr zé se so rán azt ál la -
pít ja meg, hogy az igény be vett tá mo ga tás egy ré sze jo go -
su lat lan nak mi nõ sül, úgy a jo go su lat la nul igény be vett
 támogatást a ké rel me zõ nek vissza kell fi zet nie.

Záró rendelkezések

9.  §

(1) Ez a ren de let 2009. má jus 11-én lép ha tály ba.

(2) A 4.  § (1) be kez dés sze rin ti for ma nyom tat ványt az
MVH hon lap ján le tölt he tõ for má ban köz zé te szi leg ké sõbb 
a ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ján.

(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ eu ró pai 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 bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK ren de -
let mó do sí tá sá ról, va la mint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló,
2008. áp ri lis 29-i 479/2008/EK ta ná csi ren de let II. cím
I. fe je ze te, 17. cik ke, va la mint

b) a bor pi ac kö zös szer ve zé sé rõl  szóló 479/2008/EK
ta ná csi ren de let nek a tá mo ga tá si prog ra mok, a har ma dik
or szá gok kal foly ta tott ke res ke de lem, a ter me lé si po ten ci ál
és bor ága zat el len õr zé se te kin te té ben tör té nõ vég re haj tá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 
2008. jú ni us 29-i 555/2008/EK bi zott sá gi ren de let
26–27. cik ke.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 60/2009. (V. 8.) FVM rendelethez

Az MgSzH Köz pont ál tal ki adott ha tó sá gi bi zo nyít vány tar tal maz za:

1. ,,A ..................................................................................................... (név) ál tal .......................................... nap -
ján be ér ke zett írás be li ké re lem alap ján az aláb bi a kat iga zo lom.”

2. ,,A ............... sor szá mú mi nõ sí té si bi zo nyít vá nyon meg je lölt ké rel me zõ te lep he lyén mû kö dõ gaz da sá gi tár sa ság
vagy egyé ni vál lal ko zó el len az MgSzH Köz pont 2006/2007., 2007/2008., 2008/2009. bor pi a ci év so rán az aláb bi kér -
désekben:

– a bo rá sza ti üzem leg fel jebb 30 nap ra tör té nõ ide ig le nes be zá rá sa, gép, fel sze re lés, be ren de zés mû kö dé sé nek, cso -
ma go ló anyag fel hasz ná lá sá nak, tá ro ló hely vagy szál lí tó esz köz hasz ná la tá nak meg til tá sa, új bó li mû kö dé sé nek, hasz -
nálatbavételének, hasz ná lat ban tar tá sá nak fel té tel hez kö té se;

– a bo rá sza ti üzem te rü le tén ta lált bo rá sza ti ter mék köz fo gyasz tás ra, to vább fel dol go zás ra al kal mat lan ter mék meg -
sem mi sí té sé nek vagy le pár lá sá nak el ren de lé se

in téz ke dést nem fo ga na to sí tot tam.”

3. ,,A fen ti sor szá mú mi nõ sí té si bi zo nyít vá nyon meg je lölt ................ hl bor mennyi ség szár ma zá si or szá ga Ma gyar -
or szág.”

4. ,,A fen ti sor szá mú mi nõ sí té si bi zo nyít vá nyon meg je lölt ................ hl bor mennyi ség 2008. év ben szü re telt szõ lõ -
bõl ké szült.”

5. ,,A fen ti sor szá mú mi nõ sí té si bi zo nyít vá nyon meg je lölt ................ hl bor mennyi ség hek tár ban ki fe je zett szõ lõ -
ter mõ-te rü le te: ........................ ha.”

2. számú melléklet a 60/2009. (V. 8.) FVM rendelethez

A le pár ló üzem nyi lat ko za ta

„Alul írott ................................. a ........................ (le pár ló üzem) ké pvi se le té ben tu do má sul ve szem, hogy amennyi -
ben az MVH vagy az MgSzH Köz pont el len õr zé se so rán azt ál la pít ja meg, hogy az üze münk ben a sze szes ital-pi ac el lá tá -
sát szol gá ló bor le pár lás tá mo ga tá sá nak fel té te le i rõl  szóló 60/2009. (V. 8.) FVM ren de let sze rin ti tá mo ga tás ban ré sze sült
bor ból le pár lás sal elõ ál lí tott bor desz til lá tum vagy bor pár lat nem fe le l meg a sze szes ita lok meg ha tá ro zá sá ról, megne -
vezésérõl, ki sze re lé sé rõl, cím ké zé sé rõl és föld raj zi áru jel zõ i nek ol tal má ról, va la mint a 110/2008/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let elõ írásainak, ak kor a 2009/2010. bor pi a ci év fo lya mán üze münk nem ve het részt a bor pi ac kö zös szer -
ve zé sé rõl, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK ren de let mó do sí tá sá ról, va la mint
a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló, 2008. áp ri lis 29-i 479/2008/EK ta ná csi
ren de let II. cím I. fe je ze te, 17., va la mint 18. cik ké ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in téz ke dé sek vég re haj tá sá ban.”

Cég sze rû alá írás, dá tum
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IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1065/2009. (V. 8.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a DaimlerChrysler A.G. között 1999. április 21-én

aláírt és 2004. augusztus 1-jén módosított Ipari
Együttmûködési Jegyzõkönyv lezárásáról

és a felhalmozott elõ-ellentételezési kreditek
felhasználásáról  szóló jegyzõkönyv aláírásáról

A Kor mány

1. jó vá hagy ja a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és
a Da im lerCh rys ler A.G. kö zött 1999. áp ri lis 21-én alá írt és 
2004. au gusz tus 1-jén mó do sí tott Ipar i Együtt mû kö dé si
Jegy zõ könyv le zá rá sá ról és a fel hal mo zott elõ-el len té te le -
zé si kre di tek fel hasz ná lá sá ról  szóló jegy zõ könyv terve -
zetét;

2. fel ha tal maz za a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi -
nisz tert, hogy az 1. pont sze rin ti jegy zõ köny vet alá ír ja.

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

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

A miniszterelnök
19/2009. (V. 8.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Horvát Köztársaság Kormánya között

a Ha tá ro kon Át nyú ló Re gi o ná lis Ko or di ná ci ós
Fó rum lét re ho zá sá ról  szóló meg ál la po dás

lét re ho zá sá ra adott fel ha tal ma zás ról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti
 hatáskörömben el jár va, az ön kor mány za ti mi nisz ter és
a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és
a Hor vát Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a Ha tá ro kon

 Átnyúló Re gi o ná lis Ko or di ná ci ós Fó rum lét re ho zá sá ról
 szóló meg ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) lét re -
ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom az ön kor mány za ti mi nisz tert, hogy
– érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon
részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom az ön kor mány za ti mi nisz tert vagy az
ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként 
elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás lét -
re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom az ön kor mány za ti mi nisz tert és a kül ügy -
mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás lét re ho zá sát köve tõen
a Meg ál la po dás vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra
 való fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét haladék -
talanul ter jesszék a Kor mány elé.

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

A pénzügyminiszter
1/2009. (V. 8.) PM

határozata

az Európai Bizottság N 540/2008. számú állami
támogatási ügyben hozott jóváhagyó határozata

meghozatala napjának megállapításáról

Az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus és a Nor vég
 Finanszírozási Me cha niz mus vég re haj tá si rend jé rõl  szóló
242/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
265/2007. (X. 10.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: Korm. 
ren de let) 29.  §-a ér tel mé ben a 242/2006. Korm. ren de let
92/G–92/H.  §-ai az Eu ró pai Bi zott ság jó vá ha gyó ha tá ro -
za tá nak meg ho za ta lát kö ve tõ 15. na pon lép nek ha tály ba.
A Bi zott ság ha tá ro za ta meg ho za ta lá nak idõ pont ját a pénz -
ügy mi nisz ter a Ma gyar Köz löny ben egye di ha tá ro zat tal
ál la pít ja meg.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a Korm. ren de let
29.  § (2) be kez dés ren del ke zé sé vel meg ál la pí tom, hogy az
Eu ró pai Bi zott ság az N 540/2008. szá mon be je len tett
„Kul tu rá lis tá mo ga tás a Nor vég Alap ból” in téz ke dést
a 2009. áp ri lis 8-án meg ho zott ha tá ro za tá val az EK Szer -
zõ dés 87. cikk (3) be kez dés d) pont já val össze egyez tet he -
tõ nek nyil vá ní tot ta.

Dr. Osz kó Pé ter s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság ha tá ro za tai

Az Országos Választási Bizottság
145/2009.  (V. 8.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. má jus 5-én
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 131/A.  § b) pont já ban
fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a B. Cs. ma gán sze mély ál tal
be nyúj tott or szá gos népi kez de mé nye zés tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. áp ri lis 14-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ sze re pelt:

,,- Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Szo ci á lis Zöld
Párt ál tal ki adott PROFETA prog ram (Prog resszív, Fe le -
lõs Tár sa dal mi prog ram) - me lyet a kér dés hi te le sí té se
elõtt az OVB-hez be nyúj tott, va la mint az alá írás gyûj tõ ív
alá írá sa elõtt a vá lasz tó pol gá rok ren del ke zés re bo csáj -
tott, le he tõ sé get adva an nak tar tal má nak meg is me ré sé re -
al kal mas arra, hogy a Par la ment na pi rend jé re tûz ze
- a kez de mé nye zés ben fog lal tak nak meg fele lõen - a prog -
ram meg vi ta tá sát, a tár sa dal mi, gaz da sá gi és öko ló gi ai
vál ság meg ol dá sá nak ér de ké ben” .

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.)
17.  §-a sze rint a népi kez de mé nye zés nek pon to san és egy -
ér tel mû en tar tal maz nia kell a meg tár gya lás ra ja va solt kér -
dést. A népi kez de mé nye zés szö ve ge he lyen ként nyelv ta -
ni lag hi á nyos, meg fo gal ma zá sa túl össze tett és bo nyo lult,
így nem egy ér tel mû a vá lasz tó pol gá rok szá má ra. Ki zár ja
to váb bá az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lan dó gya kor -
la ta sze rint a kez de mé nye zés egy ér tel mû sé gét min den,
a kez de mé nye zést mi nõ sí tõ, a tárgy hoz nem tar to zó köz -
be ve tés is, mint pl. az „al kal mas arra, hogy a Par la ment na -
pi rend jé re tûz ze” szö veg rész. Mind ezek alap ján az Or szá -
gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kez de mé nye zés hi te le sí té sét
meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 17.  §-án, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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