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II. Törvények

2012. évi XLVI. törvény
a földmérési és térképészeti tevékenységrõl*

Az Országgyûlés annak érdekében, hogy

– kövesse a globális, informatikai, szakma technikai és technológiai változásokat,

– modernizálja az adatbázis szemléleten alapuló egységes ingatlan-nyilvántartás átfogó szabályozását,

– meghatározza az adatbázis szemléleten alapuló földmérési, földügyi, és térképészeti szakterülettel kapcsolatos állami

alapfeladatokat, az állami adatbázisok körét, az állami alapadatok elõállításának és szolgáltatásának alapvetõ szabályait

a következõ törvényt alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában:

1. alapponthálózat: a természetben állandó módon megjelölt, egységes rendszerekbe foglalt pontok összessége,

amelyek alapul szolgálnak a térképek készítéséhez, valamint más földmérési és térinformatikai feladatok

végrehajtásához;

2. állami alapadat: állami földmérési és térképészeti alapmunkák, valamint ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú

földmérési és térképészeti tevékenység során keletkezett, e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott

minõségi követelményeknek megfelelõ, államilag átvett földmérési és térképi adat, valamint ezek sokszorosított,

kinyomtatott változata; állami alapadat, továbbá bármelyik állami térképnek és térképi adatbázisnak vagy

részletének sokszorosított vagy kinyomtatott példánya;

3. állami térképi adatbázisok: a térképészetért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a honvédelemért

felelõs miniszter hatáskörébe tartozó térképi adatbázisok (az állami földmérési alaptérképi adatbázis, az állami

ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis, az állami topográfiai térképi adatbázisok és a honvédelmi célú térképi

adatbázisok) összessége;

4. egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázis: az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott

adatbázis;

5. elhatárolás: új földmérési alaptérképi adatbázis készítése, valamint a felmérési térképezési és területszámítási

hiba kijavítása esetén, a földrészletek természetbeni határvonalának megállapítására irányuló joghatással járó

hatósági tevékenység;

6. földmérési és térképészeti tevékenység:

a) az ország teljes területére vonatkozóan a földmérési, térképészeti és távérzékelési állami alapfeladatok,

b) az állami alapmunkák,

c) az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák,

d) az egyéb célú földmérési és térképészeti munkák

végzése;

7. ingatlan-nyilvántartás átalakítása: az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott eljárás;

8. különleges rendeltetésû ingatlan: a honvédelmi, rendvédelmi, mûemlékvédelmi és természetvédelmi, illetve

sajátos rendeltetése miatt jogszabályban ekként meghatározott ingatlan;

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. május 7-i ülésnapján fogadta el.
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9. levegõbõl végzett távérzékelés: mérések végrehajtására, illetve térképkészítésre alkalmas légi távérzékelési

adatgyûjtés, amelynek célja és eredménye geodéziai, térképészeti, geofizikai, geológiai és navigációs adatok

gyûjtése;

10. minõsítés: a földmérési munkák és azok dokumentációi – az érvényben lévõ szakmai szabályozások szerint

történõ – elkészítésének vizsgálata és minõségének tanúsítása;

11. nemzeti téradat-infrastruktúra: azon téradatok és térinformatikai rendszerek összessége, amelyek közfeladatok

ellátását szolgálják;

12. távérzékelés: olyan adatnyerési eljárások, amelyek az adatokat a vizsgált objektummal létrehozott közvetlen,

fizikai kapcsolat nélkül állítják elõ;

13. téradat: valamely helymeghatározó, vagy helyhez köthetõ adat;

14. térképi adatbázis: térinformatikai rendszerben kezelhetõ grafikus, numerikus és leíró adatok összessége.

II. FEJEZET

ÁLLAMI ALAPFELADATOK ÉS ALAPADATOK

2. Állami alapfeladatok és alapmunkák

2. § (1) Földmérési és térképészeti állami alapfeladatnak minõsül:

a) az állami térképi adatbázisok létesítése, fenntartása és mûködtetésének biztosítása országos lefedettséggel,

b) az állami alapadatok elõállítása, karbantartása, kezelése, tárolása és szolgáltatása,

c) a honvédelmi célú földmérési és térképészeti tevékenység,

d) a nemzetközi kötelezettségbõl származó földmérési, térképészeti, távérzékelési és térinformatikai feladatok

ellátása,

e) a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapítása, nyilvántartása és abból adatok szolgáltatása,

f) a földmérési, térképészeti és távérzékelési tevékenység országos összhangjának biztosítása, a szakmai

követelmények meghatározása és érvényesülésük ellenõrzése,

g) az a)–f) pontokkal kapcsolatos kutatás és mûszaki fejlesztés,

h) a nemzeti téradat-infrastruktúra alapjainak létrehozása és fenntartása.

(2) Az állam a nemzetgazdaság térkép és téradatigényeinek kielégítése érdekében gondoskodik az állami alapmunkák

végzésérõl. Állami alapmunkának minõsülnek:

a) az államhatár földmérési munkái,

b) az alapponthálózatok létesítése és fenntartása,

c) az állami térképi adatbázisok készítése és fenntartása,

d) a Földrajzinév-tár létrehozása, fenntartása, mûködtetése.

3. Az állami alapadatok adatbázisai

3. § (1) Az állami alapadatok adatbázisai:

a) az államhatár adatbázisa,

b) az alapponthálózati pontok adatbázisa,

c) az állami földmérési alaptérképi adatbázis,

d) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis,

e) az állami topográfiai térképi adatbázisok,

f) az állami távérzékelési adatbázisok,

g) a honvédelmi célú térképi adatbázisok,

h) a Földrajzinév-tár adatbázis és

i) az archív analóg és digitális térképi adatok adatbázisai.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt adatbázis adatai a vonatkozó nemzetközi szerzõdésekben foglalt eljárásokat

követõen válnak állami alapadattá. Az (1) bekezdés b)–g) pontjai szerinti adatbázisok adattartalmát az állami

vizsgálatot, minõsítést és átvételt követõen kell földmérési és térképészeti állami alapadatként kezelni. Az állami

alapadatok adatbázisainak részét képezi az elõállításuk során készülõ valamennyi mérési, számítási és távérzékelési

adat, földmérési munkarész, továbbá az objektumok helyzetét leíró adat.
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(3) Az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység során keletkezett adatok és térképi adatbázisok az állami

vizsgálatot, minõsítést és átvételt követõen válhatnak állami alapadattá.

(4) Az (1) bekezdésben felsorolt adatbázisok nyilvántartásával kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával az

adatkezelõ csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg.

4. Az állami alapadatok, adatbázisok kezelése

4. § (1) Az állami alapadatokat, adatbázisokat országos adattárban, térképtárban, ûrfelvétel- és légifilmtárban, illetve helyi

adat- és térképtárakban kell tárolni.

(2) A miniszter felelõsségi körébe tartozó, ingatlan-nyilvántartási, földmérési, térképészeti és földügyi tevékenység

végzése során elõállított állami alapadatok és adatbázisok kezelését a földmérési és térinformatikai államigazgatási

szerv országos illetékességgel látja el.

(3) A honvédelemért felelõs miniszter felelõsségi körébe tartozó földmérési és térképészeti tevékenység végzése során

elõállított állami alapadatokat és adatbázisokat a honvédelem térképészeti támogatásáért felelõs szerv kezeli.

(4) Az illetékességi területére vonatkozó állami alapadatokat és adatbázisokat az ingatlanügyi hatóság kezeli.

5. Az állami alapadatok szolgáltatása

5. § (1) Az állami alapadatok közhiteles adatbázisaiba, a (4) bekezdésben foglaltak kivételével bárki betekinthet, azokról teljes

vagy részleges másolatot igényelhet. Az adatok elektronikusan (hálózaton keresztül) is szolgáltathatók, amennyiben

a mûszaki feltételek adottak. A 3. § (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt adatbázisok esetén célhoz kötötten

igényelhetõ másolat. A másolaton vagy az adathordozón fel kell tüntetni a szolgáltatott adatok körét és azok

metaadatait, a 3. § (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt adatbázisokból szolgáltatott másolat esetén a felhasználás

célját is.

(2) A miniszter felelõsségi körébe tartozó földmérési térképészeti tevékenység végzése során elõállított állami alapadatok

szolgáltatását a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, valamint az ingatlanügyi hatóság végzi.

(3) A Nemzeti Kataszteri Program keretében elõállított állami térképi adatbázisokból az e program megvalósítására

létrehozott szervezet is szolgáltathat adatokat.

(4) A honvédelemért felelõs miniszter felelõsségi körébe tartozó földmérési és térképészeti tevékenység végzése során

elõállított állami alapadatok szolgáltatását az általa kijelölt szerv látja el. A honvédelmi célból elõállított állami

alapadatok felhasználását a honvédelemért felelõs miniszter szabályozza.

(5) Az állami alapadatok adatbázisából külön megállapodás szerint aktualizált adatok szolgáltatásáért díjat kell fizetni.

A díj mértékét a miniszter a honvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg.

(6) Az ingatlan-nyilvántartási térképrõl elektronikus formában szolgáltatott hiteles másolat olyan elektronikus okirat,

amelyet hitelesítési záradékkal láttak el, és amelyet a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv fokozott

biztonságú elektronikus intézményi aláírással és idõbélyegzõvel hitelesített.

6. § (1) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, az ingatlanügyi hatóság, valamint a honvédelem térképészeti

támogatásáért felelõs szerv a vállalkozási tevékenységnek nem minõsülõ alaptevékenységük ellátásához az állami

alapadatok adatbázisaiból egymásnak díj-, költség- és térítésmentesen szolgáltatnak adatot.

(2) Az adatbázisokat kezelõ szervek az állami távérzékelési és állami topográfiai térképi adatbázisok szolgáltatását hálózati

szolgáltatón keresztül is végezhetik.

(3) Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni

a) a 3. § (1) bekezdésében foglalt adatbázisokból – ide nem értve az i) pontban foglalt adatbázist – történõ

hitelesített adatok szolgáltatásáért,

b) a változási vázrajzok záradékolásáért,

c) az ingatlanrendezõ földmérõ minõsítési eljárásáért,

d) a földmérõ igazolvány kiadásáért,

e) a levegõbõl végzett távérzékelés engedélyezéséért és a távérzékelt adatok minõsítési célú felülvizsgálatáért.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában fel nem sorolt, közhiteles adatnak nem minõsülõ, és többlettevékenység mellett

szolgáltatott adatokért, és ezen adatokkal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokért a miniszter által a honvédelemért

felelõs miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletben meghatározott díjat kell fizetni.
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6. Az ország térképellátása

7. § (1) Az állam az ország térképellátását az állami alapadatok, térképi adatbázisok készítésével, fenntartásával,

korszerûsítésével, tárolásával és szolgáltatásával biztosítja.

(2) A meglévõ állami térképi adatbázisokat folyamatosan fel kell újítani, a fel nem újítható térképi adatbázisok helyett

újakat kell készíteni.

(3) Adatbázis felújítása, valamint új állami térképi adatbázis készítése esetén numerikus adatnyerési eljárásokat kell

alkalmazni.

(4) közigazgatási térinformatikai rendszereket és a közmûnyilvántartásokat a rendszerek összekapcsolhatósága

érdekében az állami térképi adatbázisok felhasználásával az azokra vonatkozó elõírások szerint kell kialakítani.

(5) A közigazgatási térinformatikai rendszerek, illetve a közmûnyilvántartás térképi adatbázisaiban az állami térképi

adatbázisok változásait idõközönként, szükség szerint át kell vezetni.

(6) Az országhatáron túlnyúló térinformatikai rendszerek alapjául a nemzetközi megállapodásban elõírt vonatkoztatási,

vetületi és koordináta-rendszer is alkalmazható.

7. Az állami térképi adatbázisok kötelezõ használata

8. § A 3. § (1) bekezdés d)–f) pontjában meghatározott adatbázisokat kötelezõ alkalmazni a közfeladatok ellátását

támogató térinformatikai rendszerek geometriai alapjainak biztosításához, különös tekintettel:

a) a hatósági nyilvántartások,

b) a honvédelmi, katasztrófavédelmi és rendvédelmi tevékenység,

c) a helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához szükséges tevékenység,

d) a közlekedési, a hírközlési, az erdõ- és vízgazdálkodási tevékenység,

e) az infrastruktúra-fejlesztés,

f) az agrár- és vidékfejlesztési tevékenység,

g) a természet- és környezetvédelmi tevékenység,

h) a bányászati szakigazgatás által elrendelt térképészeti tevékenységek, illetve geológiai nyilvántartások,

i) adózási célú nyilvántartások,

j) statisztikai célú feladatok,

k) a közmûvezetékek nyilvántartása és az e-közmûnyilvántartás,

l) a nemzetközi kötelezettségekbõl adódó térinformatikai tevékenységek

térképi megalapozásához.

III. FEJEZET

AZ ÁLLAMI ALAPADATOK ADATBÁZISAI

8. Az államhatár adatbázisa

9. § (1) államhatár adatbázisa tartalmazza:

a) az államhatár láthatóságának biztosítására, a határvonal megjelölésére és a határjelek karbantartására vonatkozó

nemzetközi szerzõdéseket,

b) a nemzetközi szerzõdések alapján készített határokmányokat (az államhatár szöveges leírását, térképeit és

koordináta-jegyzékét),

c) az érintett szomszédos államokkal együttesen készített határjegyzõkönyveket,

d) az államhatár vonalának határpontjait és határjeleit és azok koordináta-jegyzékét.

(2) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv tárolja, kezeli és szolgáltatja az (1) bekezdésben meghatározott

adatokat.

(3) A kormány rendeletben gondoskodik a nemzetközi szerzõdésekkel összhangban a határokmányok kezelésének,

tárolásának és változásvezetésének szabályozásáról.
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9. Alapponthálózati pontok adatbázisa

10. § (1) földmérési és térképészeti tevékenység egységes alapjául az ország teljes területére kiterjedõen alapponthálózatokat

kell létesíteni és fenntartani.

(2) Az alapponthálózatok létesítésére és fenntartására vonatkozó tartalmi és pontossági követelményeket, valamint

a hálózatok vonatkoztatási és vetületi rendszerét az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet

határozza meg.

(3) Az alapponthálózatok pontjainak tekintendõk:

a) az Egységes Országos Vízszintes Alapponthálózat (EOVA) I–IV. rendû pontjai,

b) az Egységes Országos Magassági Alapponthálózat (EOMA) I–III. rendû pontjai,

c) a Bendefy-féle magassági hálózat I–III. rendû alappontjai,

d) az állam által fenntartott aktív GNSS (Global Navigation Satellite Systems) hálózat hazai állomásai,

e) a Magyar GPS Geodinamikai Alaphálózat pontjai (MGGA),

f) az Országos GPS Hálózat pontjai (OGPSH),

g) a katonai GPS hálózat pontjai (KGPSH),

h) az Integrált Geodéziai Alapponthálózat (INGA) pontjai,

i) a katonai tájékozási hálózat pontjai (OP-k)

amelyek együttesen alkotják az alapponthálózati pontok adatbázisát.

(4) A (3) bekezdés f)–i) pontjában meghatározott hálózatok a (3) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott

alapponthálózatokra épülnek.

(5) Alapponthálózati pontnak minõsülnek az Országos Gravimetriai Hálózat pontjai, de azok létesítése e törvény szerint

nem minõsül állami alapmunkának, és pontjainak karbantartása, helyszínelése, valamint pótlásuk a bányászati

ügyekért felelõs miniszter feladata.

10. Állami földmérési alaptérképi adatbázis

11. § (1) Az állami földmérési alaptérképi adatbázis jogszabályban elõírt tartalommal vonatkoztatási és vetületi rendszerben

meghatározott adatok és a hozzájuk tartozó attribútumok alapján létrehozott számítógépen kezelhetõ olyan

adatbázis, amely állami alapadatként tartalmazza:

a) a település azonosítóját,

b) a település közigazgatási- és fekvéshatárait,

c) a földrészletek határvonalát és helyrajzi számát,

d) önálló ingatlannak nem minõsülõ földfelszíni, valamint egyes földfelszín feletti, illetve alatti építményeket és

egyéb létesítményeket, továbbá azok meghatározott tartozékait és azonosítóit,

e) az egyéb önálló ingatlanok alaprajzait, geometriai jellemzõit, helyrajzi számát és egyedi azonosítóját,

f) az alrészletek határvonalát, jelét és megnevezését,

g) a dûlõnevet, utcanevet és házszámot,

h) a pincék bejáratait,

i) a mûvelési ágakat és azok betûjelét,

j) a minõségi osztályokat és azok megjelölését,

k) a földminõsítési mintatereket,

l) az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 16. § e)–f) pontjában

meghatározott jogokat és

m) a polgári törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti földhasználati joggal érintett területeket.

(2) Az állami földmérési alaptérképi adatbázis az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kötelezõ alapja.

12. § (1) Új állami földmérési alaptérképi adatbázis készítésének elõkészületi munkálatairól, az elhatárolás és a felmérés várható

idõpontjáról a munka végrehajtója értesíti a települési, illetve a kerületi önkormányzatot, amely azt a helyben szokásos

módon kihirdeti.

(2) Új, helyszíni felmérésen alapuló állami földmérési alaptérképi adatbázis elõállításakor minden esetben

– térképfelújításnál szükség szerint – a földrészletek határvonalát elhatárolással kell megállapítani. Az elhatároláshoz

távérzékelési adat is felhasználható.
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(3) Az elhatárolás idõpontjáról a felmérõ köteles az érdekelteket igazolható módon értesíteni. Az elhatárolásról

jegyzõkönyvet kell felvenni, amelyet a felmérõ és az érdekeltek aláírásukkal hitelesítenek.

(4) A földrészletek tulajdonosai az elhatárolás során kötelesek a földrészlethatár állandó módon meg nem jelölt

töréspontjait a természetben megjelölni (cövekkel, oszloppal), és nevüket, lakcímüket jól látható módon feltüntetni.

Az elhatárolás és a felmérés során a földrészlet tulajdonosa köteles együttmûködni az állami alapadatok kezelésére

jogosult szervek által feljogosított felmérõvel.

(5) Az állami földmérési alaptérképi adatbázis területi alapegysége a földrészlet, ennek határvonalát az

ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabályok földrészletre vonatkozó elõírásai alapján kell az adatbázisban ábrázolni.

(6) A földrészlet határvonalának megállapításakor figyelemmel kell lenni:

a) az elhatárolás során készült munkarészekre,

b) az egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázis tartalmára,

c) a természetben megjelölt állapotra,

d) a korábbi térképi állapotra és munkarészekre,

e) a felek akaratára, ha az nem ütközik jogszabályba vagy hatósági határozatba.

(7) Amennyiben a (6) bekezdés szerint a földrészlet határvonala nem állapítható meg, a természetbeni állapotot kell

mérni és térképezni.

(8) Új állami földmérési alaptérképi adatbázis készítése során a felmérõ az egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázis

tartalma alapján állapítja meg a földrészleteket elválasztó határvonalat, ha nincs a természetben egyértelmûen

azonosítható határ és a tulajdonosok nem, vagy egyértelmû azonosításra nem alkalmas módon jelölik meg

a földrészlet határvonalát a helyszínen, továbbá az egyeztetés az érdekeltek hibájából meghiúsul, vagy nem vezet

eredményre, illetve a távérzékelési adatok alapján a határvonal nem azonosítható.

(9) Az elhatárolási jegyzõkönyvek az állami földmérési alaptérképi adatbázis dokumentációjának elválaszthatatlan részét

képezik, amelyeket az illetékes ingatlanügyi hatóságnál kell megõrizni.

(10) Az államhatár – mint különleges földrészlet-határvonal – állami földmérési alaptérképi adatbázisban történõ

ábrázolását törvény, nemzetközi szerzõdés alapján kell elvégezni. Az államhatár természeti környezetének

megváltozása miatti módosulásával összefüggõ térképi változások ábrázolását a módosulást jóváhagyó jogszabály

alapján kell elvégezni.

(11) Az egyéb közigazgatási határvonalakat – mint különleges földrészlet-határvonalakat – az állami földmérési alaptérképi

adatbázisban jogszabály rendelkezése, illetve hatáskörrel rendelkezõ szerv határozata alapján kell rögzíteni.

11. Állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

13. § (1) Az újfelméréssel készített vagy felújított földmérési alaptérképi adatbázis az ingatlan-nyilvántartás átalakítását

követõen válik állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázissá.

(2) Egyéb önálló ingatlanok esetén az Inytv.-ben elõírt alaprajzokat, illetve azok digitális változatát az állami

ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban kell tárolni. Az alaprajzok elkészítésének módját és részletes szabályait

a miniszter rendeletben szabályozza.

(3) A Nemzeti Kataszteri Program keretében készült, digitálisan átalakított térképeket az ingatlan-nyilvántartás

átalakításáig állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak kell tekinteni.

(4) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis az egységes ingatlan-nyilvántartás geometriai alapja.

(5) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalma kötelezõ alapul szolgál az adatbázis változását

eredményezõ állami alapadat tartalmat érintõ földmérési tevékenységhez, közigazgatási, bírósági vagy más hatósági

eljáráshoz.

14. § (1) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis kezelése, tárolása, a változások vezetése, valamint az adatok

szolgáltatása az adatbázisokat kezelõ szervek feladata.

(2) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát érintõ változásokat, az (5) bekezdésben foglaltak

kivételével, a földrészlet tulajdonosa, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója (a továbbiakban: kötelezett), a változás

bekövetkeztétõl számított harminc napon belül, az ingatlan-nyilvántartási jogszabályok elõírásainak megfelelõen

köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak. Közös tulajdon esetén, a bejelentési kötelezettség elmulasztásából

eredõ felelõsség a tulajdonostársakat egyetemlegesen terheli.

(3) Ha az ingatlanügyi hatóság bejelentésre vagy hivatalból a (2) bekezdés hatálya alá tartozó olyan változást észlel,

amelyet az arra kötelezett nem jelentett be, – határidõ tûzésével – harminc napon belül felszólítja a kötelezettet
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a változás átvezetésére alkalmas munkarészek, valamint az átvezetéshez szükséges okiratok és egyéb hatósági

engedélyek, igazolások benyújtására.

(4) Amennyiben a kötelezett az elõírt határidõ lejártáig a felszólításnak nem tesz eleget, úgy az ingatlanügyi hatóság

a kötelezett költségére intézkedik a változás bemérésérõl és az ingatlan-nyilvántartási jogszabályokban

meghatározottak szerinti átvezetésérõl.

(5) A földrészlet határvonalának változását elrendelõ, megállapító vagy engedélyezõ közigazgatási, illetve bírósági

határozatokat – az ingatlanügyi hatóság által a helyrajzi számozás és a területszámítás helyessége szempontjából

vizsgált, érvényes záradékkal rendelkezõ – az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmi és pontossági

elõírásainak megfelelõ változási vázrajz alapján kell meghozni.

(6) A jogerõre emelkedett határozatot és a változási vázrajzot az eljáró szerv tizenöt napon belül az

ingatlan-nyilvántartásban történõ átvezetés céljából köteles megküldeni a területileg illetékes ingatlanügyi

hatóságnak.

(7) Jogerõs bírósági határozattal megállapított határvonalat az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban

a határozatnak megfelelõen kell feltüntetni.

(8) Analóg térkép digitalizálásával elõállított állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis alapján végzett

földrészlethatár-kitûzés esetében az adatbázis tartalmát – a természetbeni állapottal összhangban és az érdekelt

felekkel egyetértésben – a földmérésre vonatkozó tûrési határon belül az ingatlanügyi hatóság a kitûzési

dokumentáció alapján határozattal módosíthatja. A területi adatok esetleges változását záradékolt változási vázrajzzal

kell dokumentálni.

12. A háromdimenziós állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

15. § (1) A háromdimenziós állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

tartalmán kívül az objektumok háromdimenziós térbeli elhelyezkedését is tartalmazza, így különösen a felüljárókat,

hidakat, aluljárókat, alagutakat, aluljáróban lévõ üzleteket, mélygarázsokat és az egyes közmûlétesítményeket is.

(2) A háromdimenziós állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist úgy kell létrehozni, hogy az alkalmas legyen

a térbeli objektumokhoz tartozó elkülönülõ jogok ingatlan-nyilvántartásba történõ egyértelmû azonosítására és

bejegyezhetõségére és egymáshoz való viszonyuk kifejezésére.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt adatbázis mûszaki feltételeinek, adattartalmának és mûködtetésének részletes

szabályait a miniszter rendeletben szabályozza.

13. Közhitelesség és kötelezõ felhasználás

16. § (1) Az állami alapadatok adatbázisai az ellenkezõ bizonyításáig – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – hitelesen tanúsítják

a rögzített adattartalom fennállását.

(2) Az archív analóg és digitális térképi adatok adatbázisaiban tárolt adatok hiteles alapul szolgálnak a térképi adatbázisok

felújítására, kijavítására, új térképi adatbázisok készítésére.

(3) Az állami alapadatokat és adatbázisokat az állami alapmunkák és alapfeladatok végzése és ellátása, az

ingatlan-nyilvántartási célú munkák végrehajtása, valamint az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenység

során kötelezõen kell használni.

(4) Hatósági eljárásban csak az adatbázisokat kezelõ szervek által szolgáltatott állami alapadatok használhatók fel.

14. Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kijavítása

17. § (1) Felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba megállapítása esetén az ingatlanügyi hatóság az állami

ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázist, hivatalból bármikor kijavíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hiba kijavítása nem érinti és nem változtatja meg a fennálló természetbeni határvonalat és

a birtoklási viszonyokat.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hiba kijavítására irányuló eljárásban nincs szükség az eljárásba bevont ingatlanok

jogosultjainak hozzájáruló nyilatkozatára.
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15. Az állami topográfiai térképi adatbázisok

18. § (1) Az állami topográfiai térképi adatbázisok az ország egész területérõl nagy (az 1:10 000 és annál nagyobb), közepes

(az 1:10 000 és 1:100 000 közötti, ideértve az 1:100 000) és kis méretaránynak (1:100 000 és 1:250 000 közötti, ideértve

az 1:250 000) megfelelõ adattartalommal és geometriai pontossággal készült térképi adatbázisok, amelyek

a földfelszín természetes és mesterséges alakzatainak síkrajzi, magassági, vízrajzi és domborzati elemeit, továbbá

a névrajzot tartalmazzák a tulajdoni viszonyokra vonatkozó ábrázolás nélkül.

(2) Az állami topográfiai térképek az állami topográfiai térképi adatbázisok meghatározott tartalmú, egységes grafikus

megjelenési formái.

(3) A nagyméretarányú állami topográfiai térképi adatbázisok és térképek elõállításáról a miniszter, a közepes és kis

méretarányú állami topográfiai térképi adatbázisok és térképek elõállításáról a honvédelemért felelõs miniszter

gondoskodik.

(4) Az állami topográfiai térképi adatbázisokat úgy kell elkészíteni, hogy azok alkalmasak legyenek különösen

a) a közigazgatásban való felhasználásra,

b) a honvédelmi célú feladatok térinformatikai igényének biztosítására,

c) az országos és regionális térinformatikai rendszerek térképi alapjainak létrehozására,

d) a domborzat ábrázolásához kapcsolódó általános igények kielégítésére,

e) a területi, illetve az általános mûszaki tervezésre,

f) a nemzeti téradat-infrastruktúra alapjainak biztosítására,

g) az állami topográfiai térképek elõállítására.

(5) Az állami topográfiai térképi adatbázisok és térképek alapadat tartalmát, pontossági követelményeit, valamint

vonatkoztatási és vetületi rendszerét közepes és kis méretarány esetében a honvédelemért felelõs miniszter, míg

nagyméretarány esetében a miniszter rendeletben határozza meg.

(6) Az állami topográfiai térképi adatbázis aktualizálásához az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis

objektumféleségeit is fel kell használni, ha azok jellemzõi megfelelnek az állami topográfiai térképi adatbázis

követelményeinek.

(7) Minden részben vagy egészében közpénzek felhasználásával készített digitális domborzat- és felszínmodellt

a (8) bekezdésben megjelölt kezelõ szerv részére az ott meghatározott feltételekkel át kell adni.

(8) Minden részben vagy egészen közpénzek felhasználásával készített, az állami topográfiai térképi adatbázis tartalmát

érintõ adatállománnyal rendelkezni jogosult köteles – az adatállomány elkészültét követõen 30 napon belül – díj-,

költség- és térítésmentesen átadni a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv számára az állami topográfiai

térképi adatbázis állami alapadat tartalmát érintõ adatokat. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az

adatállományt díj-, költség- és térítésmentesen átadja a honvédelem térképészeti támogatásáért felelõs szerv részére.

(9) A (8) bekezdésben átadott adatokat a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a miniszter hatáskörébe

tartozó állami topográfiai térképi adatbázissal együtt kezeli és szolgáltatja.

(10) A (8) bekezdés alapján átadott, az adatállománnyal rendelkezni jogosult az átadott adatok mértékével arányosan,

külön megállapodás alapján díjmentesen igényelhet adatokat az állami topográfiai térképi adatbázisokból.

(11) A honvédelem térképészeti támogatásáért felelõs szerv kérésére a honvédelmi célú feladatok térinformatikai

igényeinek biztosítására minden, az állami topográfiai térképészeti adatbázis aktualizálását érintõ adattal rendelkezni

jogosult, díj-, költség- és térítésmentesen köteles az adatállomány elkészültét követõen 30 napon belül adatot

szolgáltatni.

(12) Az állami topográfiai térképi adatbázis állami alapadat-tartalma kötelezõ alapul szolgál a topográfiai adattartalmat

igénylõ térinformatikai rendszerek térképi adatbázisainak kialakításához.

(13) A (7)–(8) és (11) bekezdésben szabályozott adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztó

kormányrendeletben meghatározott mértékû bírságot köteles fizetni.

16. Az állami távérzékelési adatbázisok

19. § (1) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek és a honvédelem térképészeti támogatásáért felelõs szervnek

állami digitális távérzékelési adatbázist kell létrehoznia és üzemeltetnie az általuk elõállított, illetve kezelt távérzékelési

anyagokból és adatokból, amelynek részei:

a) analóg és digitális légifényképtár,

b) digitális ortofotó-adatbázis,
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c) digitális ûrfelvétel-adatbázis,

d) földi távérzékelési adatbázis.

(2) Digitális légifényképtárban kell megõrizni a Magyarország területérõl készült légifelvételeket. Az analóg (film)

technológiával készült felvételeket digitálissá kell alakítani és adatbázisba kell szervezni.

(3) Digitális ortofotó-adatbázis az ország bármely területét ábrázoló, az állami alapfeladatokhoz és alapmunkákhoz

felhasználható digitális ortofotókból áll.

(4) Az ûrfelvétel-adatbázis mûholdak által készített, az adott mûhold érzékelõinek megfelelõ felbontású, geometriailag

helyesbített ûrfelvételeibõl áll.

(5) Földi távérzékelési adatbázisnak kell tekinteni azon földi távérzékelési eljárással készült felvételek összességét,

amelyekkel állami alapadatok állíthatók elõ.

(6) Az állami digitális távérzékelési adatbázist úgy kell elkészíteni, hogy alkalmas legyen különösen:

a) állami térképi adatbázisok kialakítására, felújítására és üzemeltetésére,

b) a honvédelmi célú földmérési és térképészeti tevékenység támogatására,

c) a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszer alapadatainak és tematikus információinak elõállítására és

felújítására,

d) kormányzati és közigazgatási célú feladatok támogatására.

(7) A digitális távérzékelési adatbázis a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv – a honvédelemért felelõs

miniszter hatáskörébe tartozó adatbázisok esetén a honvédelem térképészeti támogatásáért felelõs szerv – által

elvégzett állami átvételt követõen válik az állami térképi alapadatbázis részévé.

(8) Minden, az adatállománnyal rendelkezni jogosult köteles átadni (a megrendelõnek történõ átadását követõ tizenöt

napon belül) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek a részben vagy egészében közpénzbõl elõállított

távérzékelési adatnak egy, az eredetivel megegyezõ példányát. Ez alól kizárólag a honvédelmi célokra készült

távérzékelési adatok jelentenek kivételt.

17. A honvédelmi célú térképi adatbázisok

20. § (1) Honvédelmi célú földmérési és térképészeti tevékenység a honvédelmi feladatok tervezéséhez, végrehajtásához

szükséges térképi és katonaföldrajzi adatbázisok, tematikus térképek létrehozása, fenntartása és szolgáltatása.

A honvédelmi célú térképészeti tevékenység tervezéséért, irányításáért, valamint végzéséért felelõs szervet

a honvédelemért felelõs miniszter rendeletben jelöli ki.

(2) A honvédelmi célú térképi adatbázis a honvédelmi feladatok – különösen a békefeladatok, a válságreagáló mûveletek,

a háborús mûveletek – tervezéséhez és végrehajtásához szükséges katonai topográfiai, tematikus térképi és

katonaföldrajzi adatbázisok összessége.

(3) A honvédelmi célú térképi adatbázisok tartalmát, pontossági követelményeit, valamint vonatkoztatási és vetületi

rendszerét, valamint a térképellátás szabályait a honvédelemért felelõs miniszter rendeletben határozza meg.

(4) A honvédelmi célú archív analóg és digitális térképi adatok adatbázisaival kapcsolatos nyilvántartási, kezelési és

selejtezési részletes szabályokat a honvédelemért felelõs miniszter rendeletben szabályozza.

18. A Földrajzinév-tár adatbázisa

21. § (1) A hivatalos földrajzi nevek megállapításának módját és nyilvántartásának rendszerét a kormány rendeletben

határozza meg.

(2) Magyarország hivatalos földrajzi neveit a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a Földrajzinév-tárban

tartja nyilván a 10. § (2) bekezdésben meghatározott vonatkozási rendszerben lévõ koordinátákkal.

(3) A Földrajzinév-tár tartalmazza az alábbi hivatalos földrajzi neveket:

a) az országos jelentõségû domborzat- és tájnév,

b) a területnév,

c) a természetvédelmi név,

d) a víznév,

e) az országos jelentõségû közlekedési és hírközlési név,

f) igazgatásiterület-név,

g) a helységnév,

h) a településrésznév (helységrésznév).

9924 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 61. szám



(4) A Földrajzinév-tár a (3) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a térképi megjelenítés és használat szempontjából

fontos hivatalos földrajzi névnek nem minõsülõ településrészneveket, továbbá egyes földrajzi megjelöléseket is.

19. Az archív analóg és digitális térképi adatok adatbázisai

22. § (1) 34. § (1) bekezdése szerinti szervek kezelésében lévõ archív – analóg és digitális – térképek, az állami alapadatok

elõállításával kapcsolatos, különféle távérzékelési anyagok, munkarészek, adatállományok, dokumentumok

megõrzésének, tárolásának, kezelésének és szolgáltatásának módját a miniszter és a honvédelemért felelõs miniszter

rendeletben szabályozza.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt analóg anyagokat digitálissá kell átalakítani és adatbázisba kell szervezni.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt digitális adatállományok mindenkori kezelhetõségét (adattárolás, olvashatóság,

megjeleníthetõség, adatbiztonság) a technikai fejlõdésnek megfelelõen, folyamatosan biztosítani kell.

IV. FEJEZET

INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ÉS EGYÉB CÉLÚ FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI TEVÉKENYSÉG

23. § (1) Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységek az egységes ingatlan-nyilvántartás tartalmának változását

eredményezõ földmérési munkák. Ezek különösen:

a) a telekalakítások földmérési munkái,

b) a kisajátítás földmérési munkái,

c) a közigazgatási határvonalak megváltoztatásának földmérési munkái,

d) földrészleten belüli (épület, alrészlet, mûvelési ág) változások földmérési munkái,

e) egyéb önálló ingatlanok alaprajzának változásával kapcsolatos földmérési munkák,

f) a földvédelmi, földminõsítési tevékenységgel kapcsolatos földmérési munkák,

g) a felmérési, térképezési és területszámítási hibák kiigazítására irányuló munkák, valamint

h) telki szolgalmi jog, és egyéb jogok ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez, valamint tények feljegyzéséhez

szükséges földmérési munkák.

(2) Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységnek minõsül továbbá a földrészlethatárok kitûzésével, továbbá

a földrészleten belüli használati megosztással kapcsolatos munka.

(3) Egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységnek minõsülnek azon, az állami alapfeladatok és alapmunkák

körébe, valamint az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységek körébe nem tartozó, de az állami térképi

adatbázisok adatain alapuló földmérési és térképészeti munkák, amelyek nem eredményezik az állami

ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis megváltozását.

(4) Az állami alapadatok változását, megszüntetését vagy bõvítését eredményezõ ingatlan-nyilvántartási célú földmérési

és térképészeti munkát, ha a változás vagy bõvítés a változás elõtti és utáni földrészletek számát együttesen tekintve

több mint 30 földrészletet, illetve külterületen több mint 50 hektárt érint, a munkálatok megkezdése elõtt az illetékes

ingatlanügyi hatósághoz be kell jelenteni.

(5) A (4) bekezdésben meghatározottakon túl bejelentésre kötelezett munkának minõsül:

a) minden állami alaphálózati munka,

b) a közigazgatási és fekvéshatárok változása,

c) minden kisajátítási földmérési munka.

(6) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmának megváltoztatására irányuló munkákat az állami

alapadatok kötelezõ felhasználásával úgy kell elkészíteni, hogy a keletkezõ új földmérési alapadatok változtatás nélkül

beilleszthetõek legyenek az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis állományába.

(7) Az (1) bekezdés a)–h) pontjában és a (2) bekezdésben meghatározott ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkák

részletes szakmai szabályozását, követelményrendszerét és a minõsítés, valamint az állami átvétel rendjét a miniszter

rendeletben szabályozza.
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V. FEJEZET

A FÖLDMÉRÉSI MUNKA VÉGZÉSE

20. A földmérési jelek elhelyezése és mérés az ingatlanokon

24. § (1) A földmérõ a mérés helyét, illetve a földmérési jelet bármely ingatlanon át megközelítheti, azokon mérést végezhet,

és ideiglenes földmérési jelet helyezhet el. A mérés végzése érdekében – a (4)–(7) bekezdésben foglaltak

figyelembevételével – bármely ingatlanra – a lakás és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek kivételével – beléphet.

A földmérõnek az ingatlan tulajdonosát (használóját, vagyonkezelõjét) a felmérési munkáról, további ideiglenes

földmérési jel elhelyezésének lehetõségérõl igazolható módon elõzetesen értesítenie kell.

(2) A földmérõ (a tulajdonos elõzetes tájékoztatásával) az ingatlanokon állandó földmérési jeleket helyezhet el, meglévõ

építményt földmérési jellé nyilváníthat. Építményeken mûszerállást, észlelõpillért létesíthet.

(3) Az ingatlan, illetve az építmény tulajdonosa vagy használója az (1) és (2) bekezdésben felsorolt munkák végzését tûrni

köteles, azok elvégzését nem akadályozhatja.

(4) A földmérõnek a földmérési jogosultságát igazolnia kell.

(5) A földmérõ a földmérési jogosultságát földmérõ igazolvánnyal, és az adott munka végzésére szóló megbízással, illetve

megrendeléssel igazolja. Honvédelmi célú földmérési és térképészeti helyszíni munkák végzésére, ellenõrzésére

e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelõen kiállított „Parancs”

jogosít fel.

(6) A különleges rendeltetésû ingatlanon a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez, valamint újonnan

létesítendõ, állandó jellegû földmérési jel elhelyezéséhez az arra hatáskörrel rendelkezõ miniszter vagy az általa

felhatalmazott szerv vagy szervezet elõzetes engedélye is szükséges.

(7) Az államhatárral kapcsolatos mérési munkák során a szomszédos állam földmérõje mérési jogosultságát az

államhatárral kapcsolatos nemzetközi szerzõdések alapján mûködõ határbizottságok (vegyes bizottságok) által

kiállított megbízólevéllel igazolja.

25. § (1) A földmérési jelek az ingatlan rendeltetésszerû használatát csak a szükséges mértékben korlátozhatják.

(2) A földmérési munkával összefüggõ károkozás esetén a földmérési tevékenységet végzõ szervezet, illetve személy

köteles az eredeti állapotot helyreállítani. Amennyiben az eredeti állapot nem állítható helyre, vagy az aránytalan

terhet róna a földmérési munkát végzõre, a károkozó köteles a földmérési munka során az ingatlan vagy a létesítmény

tulajdonosának okozott kárt megtéríteni.

(3) A (2) bekezdésben elõírt helyreállítási kötelezettség nem terjed ki az állandó jellegû földmérési alappontok

elhelyezésére.

21. A földmérési jelek tulajdonjoga és kezelése

26. § (1) A 9. § (1) bekezdés d) pontjában és a 10. § (3) és (5) bekezdésében foglalt pontok megjelölésére szolgáló földmérési

jelek állami tulajdonban vannak.

(2) A tulajdonosi jogokat:

a) az államhatár érintett földmérési jelei (határjelei) vonatkozásában a földmérési és térinformatikai államigazgatási

szerv gyakorolja, és gondoskodik azok kezelésérõl, nyilvántartásáról és idõszakos karbantartásáról,

b) az Országos Gravimetriai Hálózat pontjai kivételével az alapponthálózati pontok vonatkozásában a fõvárosi és

megyei kormányhivatalok az ingatlanügyi hatóságon keresztül gyakorolják,

c) a katonai tájékozási hálózat pontjai vonatkozásában a honvédelem térképészeti támogatásáért felelõs szerv,

d) az Országos Gravimetriai Hálózat pontjai tekintetében a bányászati ügyekért felelõs miniszter által kijelölt

szervezet gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott alapponthálózati pontok áthelyezésével, pótlásával, helyszínelésével és

karbantartásával kapcsolatos szabályokat a miniszter, a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott alappontok

esetében a honvédelemért felelõs miniszter rendeletben szabályozza.

(4) A 9. § (1) bekezdés d) pontjában és a 10. § (3) bekezdés a)–b) és h) pontjában, továbbá a 10. § (5) bekezdésében

meghatározott földmérési jelek által érintett földrészletekre a magyar államot e törvény erejénél fogva 50 m2 erejéig

határozatlan idõre szóló ingyenes közérdekû használati jog illeti meg.
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(5) A (4) bekezdés szerinti közérdekû használati jogot az államhatár földmérési jelei vonatkozásában a földmérési és

térinformatikai államigazgatási szerv, a (2) bekezdés b) pontja szerinti alapponthálózati pontok vonatkozásában

a területileg illetékes ingatlanügyi hatóság, a 10. § (5) bekezdés szerinti pontok esetében a bányászati ügyekért felelõs

miniszter által kijelölt szervezet gyakorolja.

(6) A közérdekû használati jogot a jogosultnak az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyeztetnie. A közérdekû használati

jog bejegyzését elrendelõ határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.

(7) Új alaphálózati pont létesítésekor az ingatlanügyi hatóság határozatban rendelkezik a közérdekû használati jog

keletkezése miatt felmerülõ, az ingatlan tulajdonosát megilletõ, értékbecsléssel alátámasztott kártalanításról.

A kártalanítás összegét a közérdekû használati jog (5) bekezdésben meghatározott jogosultja téríti meg az ingatlan

tulajdonosának. A határozat ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.

(8) A közigazgatási határok megjelölésére szolgáló földmérési jelek az érintett települési (fõvárosban a kerületi)

önkormányzatok tulajdonában, a földrészleteket elhatároló jelek pedig a földrészletek tulajdonosainak tulajdonában

vannak.

22. A földmérési jelek védelme

27. § (1) Az újonnan létesített 10. § (3) bekezdése szerinti földmérési jelet annak létesítõje az ingatlan tulajdonosának, állami

tulajdon esetén a vagyonkezelõnek, vagyonkezelõ hiányában a tulajdonosi jogok gyakorlójának a helyszínen

bemutatja és megõrzésre átadja. A bemutatásról és átadásról jegyzõkönyvet kell készíteni.

(2) Az ingatlan tulajdonosának, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlójának (vagyonkezelõjének) tartózkodnia kell minden

olyan tevékenységtõl, amely az ingatlanon lévõ földmérési jel megrongálódásához vagy megsemmisüléséhez

vezethet. A földmérési jel megrongálódását vagy megsemmisülését az ingatlan tulajdonosa, illetve a tulajdonosi

jogok gyakorlója (vagyonkezelõje) az ingatlanügyi hatóságnak köteles a tudomására jutását követõen haladéktalanul,

de legkésõbb tizenöt napon belül bejelenteni.

(3) A földmérési jel helyreállításának, pótlásának, áthelyezésének, megszüntetésének költségeit az viseli, akinek az

áthelyezés vagy a megszüntetés az érdekében áll.

(4) A földmérési jel megóvása az ingatlan mindenkori tulajdonosának, a tulajdonosi jogok gyakorlójának

(vagyonkezelõjének), jogszerû használójának a kötelezettsége.

(5) Az ingatlanügyi hatóság az elmozdított, megrongált vagy megsemmisült földmérési jel helyreállítását az ingatlan

mindenkori jogszerû használójának, ennek hiányában tulajdonosának költségére rendeli el. Az ingatlanügyi hatóság

döntésével szemben a fellebbezés kizárt. A költségek adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsülnek.

(6) Amennyiben a földmérési jel elmozdítása, megrongálódása, megsemmisülése az ingatlan tulajdonosának (jogszerû

használójának) mûködési körén kívül esõ elháríthatatlan okból (vis maior) következik be, a költségek forrását

a központi költségvetésbõl kell biztosítani.

VI. FEJEZET

A FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSE

28. § (1) A földmérési és térképészeti munka végzése az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott

szakképzettséghez kötött tevékenység. A földmérési és térképészeti jogosultságot a jogosult részére a miniszter

rendelete alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által kiállított földmérõ igazolvány vagy

a honvédelmi célú földmérési és térképészeti tevékenység végzésére jogosító „Parancs” tanúsítja.

(2) A földmérési és térképészeti munkákat a vonatkozó jogszabályok szerint elõírt minõségben kell elkészíteni. Állami

alapadatok elõállítása során a készítõ, illetve jogutódja a – mintavételes eljárással elvégzett vizsgálat során fel nem

tárt – rejtett hibákért az állami átvételt követõ tíz évig kijavítási kötelezettséggel tartozik.

(3) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban változást eredményezõ földmérési és térképészeti munka

minõségét ingatlanrendezõ földmérõ minõsítéssel rendelkezõ földmérõ tanúsítja.

(4) Az alábbi földmérési tevékenységek végzéséhez ingatlanrendezõ földmérõi minõsítés szükséges:

a) az állami földmérési térképi adatbázis készítésének, és az állami átvételi vizsgálati eljárás irányítása, továbbá az

állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmában változást eredményezõ földmérési munka irányítása

és minõségének tanúsítása,

b) a 12. §-ban szabályozott elhatárolási munkák végzése,
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c) a változási vázrajz – ideértve az egyéb önálló ingatlanok alaprajzait – hatósági vizsgálata és záradékolása,

d) a földrészlet-határvonalak kitûzési munkáinak végzése,

e) az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott földmérési szakfelügyelõi feladatok

ellátása.

(5) A 23. § (1)–(3) bekezdésében meghatározott földmérési és térképészeti tevékenységek végzését az e törvényben

meghatározottakon túl törvény vagy kormányrendelet további feltételhez is kötheti.

(6) Az ingatlanrendezõ földmérõ minõsítéssel kapcsolatos eljárásban a miniszter által létrehozott Ingatlanrendezõ

Minõsítõ Bizottság (a továbbiakban: bizottság) szakértõként jár el. A minõsítés megadásáról a bizottság szakértõi

véleménye alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a bizottság véleményével megegyezõen,

hatósági jogkörében eljárva dönt.

(7) Ingatlanrendezõ földmérõ minõsítést az kaphat, aki:

a) megfelel az e törvény felhatalmazása alapján a miniszter által kiadott rendeletben meghatározott feltételeknek,

b) a földmérési, térképészeti tevékenységtõl eltiltás hatálya alatt nem áll,

c) büntetlen elõéletû.

(8) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az ingatlanrendezõ földmérõ minõsítéssel rendelkezõ

személyekrõl nyilvános nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tevékenység végzésére jogosult személy

természetes személyazonosító adatait, továbbá telephelyét, lakcímét és elérhetõségeit. Az ingatlanrendezõ

minõsítéssel rendelkezõ földmérõ a saját adatainak nyilvánosságra hozatalát írásban az adatnyilvántartónál

megtilthatja.

(9) Aki földmérési munkát jogosulatlanul végez, kormányrendeletben meghatározott mértékû bírságot köteles fizetni.

(10) Jogosulatlan földmérési tevékenységet végez az (1) bekezdésben meghatározott jogosultság hiányában

a) aki más jogszabályban elõírt kötelezõ szakmai kamarai tagság nélkül végez földmérési tevékenységet,

b) aki a 23. § (1)–(2) bekezdésében felsorolt földmérési tevékenységet végez.

29. § (1) Ingatlanrendezõ földmérõ minõsítést igénylõ személy a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv részére

hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a 28. § (7) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem

áll fenn.

(2) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az engedélyhez kötött tevékenység gyakorlásának idõtartama

alatt lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi azt is, hogy a tevékenységet végzõ személlyel szemben nem

áll fenn a 28. § (7) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott kizáró ok. A hatósági ellenõrzést folytató földmérési és

térinformatikai államigazgatási szerv – kizárólag e célból – adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartó szervtõl.

(3) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv visszavonja a kiadott minõsítést, ha hatósági ellenõrzés

keretében megállapítja, hogy a földmérõ a 28. § (7) bekezdés b)–c) pontjában meghatározott feltételeknek nem felel

meg.

(4) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a bizottság véleménye alapján – szakmai vagy etikai vétség

esetén – az ingatlanrendezõ földmérõ minõsítést visszavonja, vagy legfeljebb 2 évi idõtartamra felfüggeszti.

Visszavonás esetén a földmérõ ismételt minõsítést – a visszavonásról szóló határozat jogerõre emelkedését követõ –

5 év elteltével kaphat.

23. Levegõbõl végzett távérzékelés feltételei

30. § (1) Légi jármûbõl, levegõbõl végzett távérzékelés végrehajtásához, felvétel vagy adat közzétételéhez, illetve

kereskedelmi célú felhasználásához engedély szükséges.

(2) A kormány rendeletben állapítja meg a levegõbõl végzett távérzékelés végrehajtásának, illetve a távérzékelt adat

felhasználásának rendjét.

24. Földmérési távérzékelési és térképészeti munkarészek archiválása és selejtezése

31. § (1) Az alapponthálózatok létesítésekor keletkezett munkarészek, az állami földmérési alaptérképek szelvényei és

munkarészei, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképszelvények és az állami topográfiai térképek eredeti

térképszelvényei nem selejtezhetõk.

(2) Az államhatár felmérésekor keletkezett munkarészek, valamint a hatályon kívül helyezett határokmányok, továbbá

ezek számítógépes adathordozói nem selejtezhetõk.
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(3) Légifelvételek és távérzékeléssel nyert adatok eredeti példányai nem selejtezhetõk, azok a 3. § (1) bekezdés

i) pontjában meghatározott adatbázisban tárolandók.

(4) Az ingatlan-nyilvántartási és az egyéb célú földmérési munkák munkarészeit a készítõ tíz évig köteles megõrizni.

(5) Az állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjét, az adatvédelem módját és a levéltári átadások

rendjét a miniszter és a honvédelemért felelõs miniszter a felelõsségi körébe tartozó adatbázisok vonatkozásában

rendeletben határozza meg.

VII. FEJEZET

A FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS TULAJDONJOGI KÉRDÉSEK

32. § (1) Az állam a 3. § (1) bekezdésében meghatározott állami alapadatok adatbázisaival kapcsolatos tulajdonosi jogokat

– a 10. § (5) bekezdésében meghatározott alappontok kivételével – a felelõsségi körüknek megfelelõen a miniszter

és a honvédelemért felelõs miniszter útján gyakorolja.

(2) Az állami átvételt követõen az állami alapadatok és adatbázisok az állam tulajdonát képezik, azok elõállításával és

szolgáltatásával kapcsolatban az elõállító további térítésre nem tarthat igényt.

(3) Az állami földmérési és térképészeti adatbázisok, adatok, termékek, munkarészek továbbfelhasználására, illetve

azokról további másolatok készítésére, értéknövelt termékek elõállítására a tulajdonosi jogok gyakorlójával kötött

megállapodás alapján kerülhet sor. A továbbértékesítés céljából történõ másolásért vagy bármilyen célú

felhasználásért a tulajdonosi jogok gyakorlóját szerzõdésben meghatározott díj illeti meg.

(4) A törvény alkalmazásában másolásnak minõsül a térképek, adatbázisok, valamint a földmérési, távérzékelési és

térképészeti állami alapadatok digitális átalakítása is.

(5) Az állami alapadat-adatbázisok jogszerû felhasználását és a felhasználás ellenõrzésének rendjét a miniszter és

a honvédelemért felelõs miniszter rendeletben határozza meg.

VIII. FEJEZET

FÖLDMÉRÉSI ÉS TÉRKÉPÉSZETI IGAZGATÁS

25. Ágazati irányítás

33. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenység ágazati irányítását a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a miniszter látja el.

(2) A honvédelmi célokat szolgáló, valamint a közepes és kis méretaránynak megfelelõ adattartalommal és geometriai

pontossággal készült állami alapadatok és adatbázisok létesítésével, fenntartásával és mûködtetésének biztosításával

kapcsolatos földmérési és térképészeti tevékenységet a honvédelemért felelõs miniszter irányítja.

26. Az ágazati irányítás szervei

34. § (1) A földmérési és térképészeti tevékenység ágazati irányításának szervei az ingatlanügyi hatóság, a földmérési és

térinformatikai államigazgatási szerv, valamint a honvédelem térképészeti támogatásáért felelõs szerv.

(2) Az e törvény hatálya alá tartozó hatósági ügyekben felügyeleti eljárásnak nincs helye.

27. Az ágazati igazgatás feladatai

35. § (1) Az ágazati igazgatás szervei:

a) az állam alapfeladatai körébe tartozó földmérési és térképészeti munkákat végeznek, illetve végeztetnek,

b) ellenõrzik az a) pontban meghatározott tevékenységeket és az e tevékenységek végzésére vonatkozó

jogosultsági elõírások betartását,

c) ellátják a jogszabályokban elõírt hatósági feladataikat.

(2) A miniszter és a honvédelemért felelõs miniszter által kijelölt szervek õrzik és kezelik a hatáskörükbe tartozó

adatbázisokat és azokból adatot szolgáltatnak.
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28. A nemzeti téradat-infrastruktúra mûködtetése

36. § (1) A nemzeti téradat-infrastruktúra kötelezõ alapját a törvényben meghatározott állami térképi adatbázisok képezik.

(2) A nemzeti téradat-infrastruktúra létrehozását és mûködését irányító állandó bizottságról (a továbbiakban: állandó

bizottság) kormányrendelet rendelkezik.

(3) A miniszter és a honvédelemért felelõs miniszter közösen gondoskodik a nemzeti téradat-infrastruktúra állami térképi

adatbázisokkal való ellátásáról.

(4) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a nemzeti téradat-infrastruktúra rendszer kialakítása és

mûködtetése során együttmûködik az érintett szakigazgatási szervezetekkel és operatívan támogatja az állandó

bizottság munkáját.

(5) A kormány rendeletben szabályozza a nemzeti téradat-infrastruktúra létrehozásának feltételeit és annak

mûködtetését.

IX. FEJEZET

AZ ÁLLAMI ALAPFELADATOK KÖLTSÉGEINEK FORRÁSA

37. § (1) A földmérési és térképészeti állami alapfeladatok végzésének pénzügyi elõirányzatát a központi költségvetésben kell

megtervezni.

(2) Az állami alapadatok díját az e törvényben meghatározott állami alapfeladatok végzésére kell fordítani, ideértve

a Nemzeti Kataszteri Program megvalósítása érdekében felvett hitelekbõl elõállított állami alapadatokat is, a hitelek

visszafizetésének mértékéig.

(3) Az állami alapadatok többlettartalmú, valamint az állami alapadatok körén kívül esõ adatok elõállítása a megrendelõ

költségére történik.

X. FEJEZET

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

29. Felhatalmazó rendelkezések

38. § (1) Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben

a) jelölje ki a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet és határozza meg a földmérési és térinformatikai

államigazgatási szerv, valamint az ingatlanügyi hatóság e törvény hatálya alá tartozó feladatait és hatáskörét,

b) határozza meg a nemzeti téradat-infrastruktúra mûködését irányító állandó bizottság szervezetét, feladatát,

mûködésének szabályait és feltételeit,

c) határozza meg a nemzeti téradat-infrastruktúra mûködésének szabályait, valamint jelölje ki a központi

irányításért felelõs szervezetet,

d) állapítsa meg az államhatár vonalát rögzítõ okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjét

és a változások átvezetésének szabályait,

e) állapítsa meg a levegõbõl végzett távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának

rendjét,

f) határozza meg a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításának és nyilvántartásának rendjét,

g) határozza meg az e törvény alapján kiszabható bírságok mértékét.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg:

a) a felelõsségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisainak vonatkoztatási és vetületi rendszerét,

alapadat-tartalmát, létrehozásának, felújításának, kezelésének és fenntartásának módját, és az állami átvétel

rendjét, valamint az állami adatbázisokból történõ szolgáltatás módját,

b) az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályait és

követelményrendszerét, a minõsítés és az állami átvétel rendjét,

c) az ingatlan-nyilvántartási célú újfelmérések és térképfelújítások során készült térképi adatbázisok alapján az

ingatlan-nyilvántartás átalakításának szabályait, valamint a változásvezetés részletes feltételeit,
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d) az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban tárolandó, az Inytv.-ben elõírt, az egyéb önálló ingatlanokra

vonatkozó alaprajzok, illetve azok digitális változata készítésének részletes szabályait,

e) az ingatlanrendezõ földmérõ minõsítés feltételeit és a minõsítéssel kapcsolatos eljárás részletes szabályait,

f) a földmérési szakfelügyelõi feladatok részletes szabályait,

g) a földmérõ igazolvány kiadásának és nyilvántartásának rendjét,

h) a háromdimenziós állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis pontos tartalmát, valamint létesítésének és

mûködtetésének feladat-végrehajtóját,

i) a felelõsségi körébe tartozó alapponthálózati pontok áthelyezésével, pótlásával, helyszínelésével és

karbantartásával kapcsolatos szabályokat,

j) a felelõsségi körébe tartozó állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjét, valamint a levéltári

átadás módját.

(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a honvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza

meg:

a) a földmérési és térképészeti tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettséget,

b) az állami digitális távérzékelési adatbázis adatainak felbontását, tartalmát, pontossági követelményeit,

vonatkoztatási és vetületi rendszerét, valamint egyéb minõségi követelményeit,

c) az állami alapadat-adatbázisok jogszerû felhasználásának és a felhasználás ellenõrzésének rendjét,

d) az állami topográfiai térképi adatbázis állami alapadat-tartalmát, létrehozásának, felújításának, állami

átvételének, kezelésének, az adatgyûjtés és az adatátadás rendjét,

e) az e törvény szerinti egyéb díjak mértékét és megfizetésének szabályait.

(4) Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter, hogy rendeletben határozza meg:

a) a felelõsségi körébe tartozó földmérési és térképészeti ágazati irányítási feladatokat és hatásköröket, valamint

a felelõsségi körébe tartozó földmérési és térképészeti tevékenység végzésének rendjét, a honvédelem

térképészeti támogatásért felelõs szerv kijelölését, feladatait és hatáskörét,

b) a honvédelmi célú térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszerét, alapadat-tartalmát, létrehozásának,

felújításának, kezelésének, fenntartásának és felhasználásának módját, valamint az állami átvétel és

adatszolgáltatás rendjét,

c) a honvédelmi célú térképellátás szabályait,

d) a honvédelmi célú földmérési és térképészeti munkák végzésére, ellenõrzésére kiadott „Parancs” kiadásának

rendjét,

e) a felelõsségi körébe tartozó alapponthálózati pontok áthelyezésével, pótlásával, helyszínelésével és

karbantartásával kapcsolatos szabályokat,

f) a felelõsségi körébe tartozó állami alapadatok adatbázisainak selejtezési és archiválási rendjét, valamint a levéltári

átadás módját.

(5) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a honvédelemért felelõs miniszterrel és az adópolitikáért felelõs miniszterrel

egyetértésben, rendeletben szabályozza az e törvény alapján igazgatási szolgáltatási díjköteles adatszolgáltatásokért,

eljárásokért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét és megfizetésének szabályait.

(6) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egyéb célú földmérési és térképészeti tevékenységek részletes szabályait

és követelményrendszerét – a felelõsségi körébe tartozó tevékenység vonatkozásában –

a) a területrendezésért,

b) a településfejlesztésért és településrendezésért,

c) az építésügyért,

d) az iparügyekért,

e) az építésgazdaságért,

f) a területfejlesztésért,

g) a közlekedésért,

h) az energiapolitikáért,

i) a bányászati ügyekért

felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben határozza meg.
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30. Az Európai Unió jogának való megfelelés

39. § Ez a törvény a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 16-i 2006/123/EK Irányelvnek való megfelelést

szolgálja.

31. Hatálybalépés

40. § (1) Ez a törvény a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.

(2) Az 1–10. §, a 11. § (1) bekezdésének a)–k) pontja, a 11. § (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § (1) és (3)–(5) bekezdése,

a 14. § (1)–(7) bekezdése, a 15. § (2) és (3) bekezdése, a 16–43. §, a 45. § 2012. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 11. § (1) bekezdés l) és m) pontja, a 13. § (2) bekezdése, a 14. § (8) bekezdése, valamint a 15. § (1) bekezdése

2013. július 1-jén lép hatályba.

32. Átmeneti rendelkezések

41. § A törvény hatálybalépését megelõzõen indult eljárásokban az eljárás megindulásakor hatályos rendelkezéseket kell

alkalmazni.

33. Hatályon kívül helyezõ rendelkezés

42. § Hatályát veszti a földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 1996. évi LXXVI. törvény.

34. Módosító rendelkezések

43. § (1) Az Inytv. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ingatlannal kapcsolatos bírósági, ügyészségi, hatósági (a továbbiakban: hatósági) eljárásokban – a részben

vagy egészében az Európai Unió által finanszírozott, a mezõgazdasági földterületekhez kapcsolódó támogatásokra

vonatkozó mezõgazdasági és vidékfejlesztési eljárást kivéve – az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapon átvezetett

adatokat, valamint az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban ábrázolt határvonalat kell irányadónak

tekinteni.”

(2) Az Inytv. 4. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalma korlátozás nélkül megismerhetõ, azt bárki

megtekintheti, arról feljegyzést készíthet és hiteles másolatot kérhet. A másolat lehet:

a) szemle másolat: amely a hatályos térképi állapotot tartalmazza,

b) teljes másolat: amely a hatályos térképi állapot mellett az elõzetes térképi változásokat is tartalmazza.”

(3) Az Inytv. 5. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Ha az ingatlannak a tulajdoni lapon átvezetett és az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban ábrázolt

határvonala alapján külön jogszabály szerint meghatározható területnagysága eltér egymástól, akkor ez utóbbi

az irányadó.”

(4) Az Inytv. 5. §-a a következõ (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis – az ellenkezõ bizonyításáig – hitelesen tanúsítja a földmérési

és térképészeti tevékenységrõl szóló 2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 11. § (1) bekezdése szerint

meghatározott állami alapadat-tartalmat.

(9) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban rögzített földrészletrõl, továbbá az ott rögzített egyéb

önálló ingatlanról – a (10) bekezdés kivételével – az ellenkezõ bizonyításáig vélelmezni kell, hogy az fennáll,

határvonalainak ábrázolása helyes és teljes.

(10) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban nem rögzített, továbbá törölt (érvénytelenített)

földrészletrõl, egyéb önálló ingatlanról azt kell vélelmezni, hogy az nem áll fenn. A bizonyítási kötelezettség azt terheli,

aki az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis helyességét, teljességét vitatja.”

(5) Az Inytv. 12. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg az alábbi e) ponttal egészül ki:

[A földrészleteken kívül önálló ingatlannak kell tekinteni:]

„d) a közterületrõl nyíló pincét (föld alatti raktárt, garázst stb.) függetlenül annak rendeltetésétõl,
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e) minden olyan föld alatti és a földfelszín felett található mûtárgyat, létesítményt, építményt (aluljáróban lévõ

üzletek, mélygarázs, közmûvezeték, felüljáró, híd stb.) melynek minden részén azonosak a tulajdoni vagy

a vagyonkezelõi (kezelési viszonyok) [a)–e) pontok szerinti ingatlanok együtt: egyéb önálló ingatlan].”

(6) Az Inytv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázis olvasható formában megjeleníthetõ tulajdoni lapból, a tulajdoni

lapról megszûnt bejegyzések adatainak adatbázisából, továbbá az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból,

valamint az okirattárból és az analóg és digitális archív térképi adatok adatbázisából áll (a továbbiakban:

ingatlan-nyilvántartás). Az egyéb önálló ingatlanok alaprajza vagy egyéb ábrázolása az állami ingatlan-nyilvántartási

térképi adatbázis része.”

(7) Az Inytv. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A tulajdoni lapokat településenként egytõl kezdõdõen számozni kell. A tulajdoni lap száma mellett minden

tulajdoni lapon a település nevét is fel kell tüntetni. Az ingatlan-nyilvántartás számítógépes rendszerében az ingatlan

tulajdoni lapjának száma megegyezik a helyrajzi számmal vagy az ingatlan egyedi azonosítójával. Az ingatlanok

helyrajzi számozásának megállapítására vonatkozó szabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg.”

(8) Az Inytv. 21. §-át megelõzõ alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis”
(9) Az Inytv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az egységes ingatlan-nyilvántartás céljára az Fttv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott térképi adatbázis

szolgál.”

(10) Az Inytv. 21. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis az ingatlan-nyilvántartás szempontjából az Fttv. 11. §

(1) bekezdésében meghatározottakat tartalmazza.”

(11) Az Inytv. 22. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„22. § A település egységes ingatlan-nyilvántartási adatbázisában meg kell õrizni a törölt bejegyzéseket és adatokat,

valamint a törlésre vonatkozó határozat számát, amelynek alapján a törlés alapjául szolgáló okirat az okirattárból

visszakereshetõ. A törölt bejegyzések állományára is vonatkoznak a 20. § (3) bekezdésében foglaltak.”

(12) Az Inytv. 24. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A 12. § e) pontjában meghatározott egyéb önálló ingatlanokat külön tulajdoni lapon kell nyilvántartani.”

(13) Az Inytv. 28. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez a külön jogszabályban meghatározott hatósági

engedély, jóváhagyás vagy igazolás, az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát érintõ változás

átvezetéséhez pedig jogszabályban meghatározott, ingatlanügyi hatóság által érvényes záradékkal ellátott változási

vázrajz is szükséges. Az Fttv. 23. § (1) bekezdésének a) és h) pontja, valamint a 14. § (8) bekezdése alapján készített

vázrajzot mindazoknak alá kell írniuk, akik a változás alapjául szolgáló okiratot aláírják.”

(14) Az Inytv. 37. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A bejegyzéshez vázrajz is szükséges, ha a változás az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmát

érinti, illetõleg ha jogszabály azt elõírja.”

(15) Az Inytv. 49. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A határozat tartalmának megfelelõ változást az ingatlanügyi hatóság – kézbesítés elõtt – bejegyzi, illetõleg

feljegyzi a tulajdoni lapra, illetve átvezeti az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban, ha az annak tartalmát

is érinti.”

(16) Az Inytv. 67. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap és annak állami

ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban ábrázolt tartalmát számítástechnikai eszközzel, olvasható formában kell

megjeleníteni. A betekintést saját számítástechnikai eszközével az ingatlanügyi hatóság kérelemre biztosítja.

A betekintés iránti kérelemben fel kell tüntetni a kérelmezõ természetes személyazonosító adatait. A kérelemben

szereplõ adatokat az ingatlanügyi hatóság a személyazonosság igazolására szolgáló okmányból ellenõrzi.

A betekintés magában foglalja a feljegyzés készítésének lehetõségét is.”

(17) Az Inytv. 68. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis tartalmáról másolatot készíteni és szolgáltatni külön

jogszabály rendelkezései szerint lehet.”
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44. § (1) A termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) a következõ 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § Az ingatlanügyi hatóság, valamint a talajvédelmi hatóság – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben meghatározottak szerinti – jelentõs számú ügyfelet érintõ

eljárásokban az ügyféllel hirdetményi úton tartja a kapcsolatot, továbbá ha a nyilvánosság véleményének

megismerése érdekében szükséges, közmeghallgatást tart.”

(2) A Tfvt. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A határozat idõbeli hatályán belül azonos területre benyújtott más célú hasznosítás iránti kérelmet – a 15. §

(1a) bekezdésében meghatározott eset kivételével – érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.”

(3) A Tfvt. 15. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 13. § (2) bekezdése nem alkalmazható, ha a belterületbe vonás iránti kérelem olyan földrészletet is tartalmaz,

amelynek végleges más célú hasznosítását az ingatlanügyi hatóság már engedélyezte, és az engedély idõbeli hatálya

még nem járt le.”

(4) A Tfvt. a következõ 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § (1) Ha az ingatlanügyi hatóság a 15. § (1a) bekezdésében meghatározott körülmény fennállása mellett

a termõföld belterületbe vonását engedélyezi, ezen engedély jogerõre emelkedése napjával a korábban kiadott

végleges más célú hasznosítás engedélyezésérõl szóló határozat hatályát veszti, feltéve, hogy a 22. § (4) bekezdés

a) pontjában foglalt földvédelmi járulékfizetési kötelezettség esedékessége a belterületbe vonás engedélyezésérõl

szóló határozat meghozatalának napjáig nem állt be. A végleges más célú hasznosítás engedélyezésérõl szóló

határozat hatályának megszûnésérõl a belterületbe vonás engedélyezésérõl szóló határozatban kell rendelkezni.”

(5) A Tfvt. 22. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Ha az ingatlanügyi hatóság a 15. § (1a) bekezdésében meghatározott körülmény fennállása mellett a termõföld

belterületbe vonását engedélyezi, és az errõl szóló határozat meghozatalának napjáig a korábban kiadott végleges

más célú hasznosítás engedélyezésérõl szóló határozat alapján a 22. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt földvédelmi

járulékfizetési kötelezettség esedékessége már beállt, a belterületbe vonás miatt a földvédelmi járulék összegét

a termõföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése miatt kiszabott jogerõs határozatban megállapított

földvédelmi járulék összegével csökkentett mértékben kell megállapítani.”

(6) A Tfvt. 2. melléklete 2.5. pontjában a „g)” szövegrész helyébe az „f)” szövegrész lép.

35. Hatályon kívül helyezõ rendelkezés

45. § Hatályát veszti az Inytv. 21. § (2) bekezdése.

46. § (1) Hatályát veszti az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 6. §-ának második mondata

és a 19. § (3) bekezdésében az „és (2)” szövegrész.

(2) Az Átv. 48. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Eb- és macskafajták esetében a tenyészállat-kiállításhoz és -árverezéshez az elismert tenyésztõ szervezet,

illetve elismert tenyésztõ egyesület (szövetségek) által létrehozott szövetség hozzájárulása és a tenyésztési hatóság

felügyelete 2012. július 1-je után megtartott tenyészállat-kiállításhoz és -árveréshez szükséges.”

(3) 2012. július 2-án hatályát veszti az Átv. 48. §-ának (1) bekezdése.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2012. évi XLVII. törvény
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények
módosításáról*

1. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosítása

1. § (1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 1. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(E törvény hatálya alá tartozik:)

„k) az energetikai és ipari eredetû szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatása, tárolásra történõ

kialakítása, hasznosítása és bezárása, és a szén-dioxid geológiai tárolás céljából csõvezetéken történõ szállítása;”

(2) A Bt. 1. § (5) bekezdése a következõ a) ponttal egészül ki:

(Nem tartozik e törvény hatálya alá:)

„a) a szén-dioxidnak új termékekkel és eljárásokkal kapcsolatos kutatás és fejlesztés vagy tesztelés céljából történõ,

100 kilotonna tervezett mennyiséget el nem érõ geológiai tárolása,”

2. § A Bt. 5. §-át megelõzõ alcím címe helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A bányafelügyelet engedélye alapján végezhetõ tevékenységek”

3. § (1) A Bt. 5. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A bányafelügyelet engedélyezi:)

„f) a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történõ forgalmazását, a cseppfolyós

propán-, bután gázok és ezek elegyei töltõ és tároló létesítményeinek, valamint elosztóvezetékeinek létesítését,

használatba vételét és elbontását, valamint felhagyását,”

(2) A Bt. 5. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A bányafelügyelet kutatási jogot nem adományoz, bányatelket nem állapít meg, valamint a bányafelügyelet

az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelmet – a bányabezárási és tájrendezési mûszaki üzemi terv jóváhagyási

kérelem kivételével – elutasítja, ha a kérelmezõnek koncessziós díj, vagy jogerõs és végrehajtható bányajáradék,

bírság, felügyeleti díj vagy térítési díj tartozása van.”

4. § A Bt. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § (1) A hatósági engedély alapján gyakorolt bányászati jog kérelemre, a bányafelügyelet hozzájárulásával

átruházható. A hozzájárulás iránti kérelmet az átvevõ nyújtja be.

(2) A bányászati jog átruházására vonatkozó szerzõdés a bányafelügyelet határozatának jogerõssé és végrehajthatóvá

válása napján jön létre.

(3) A bányafelügyelet a bányászati jog átruházása iránti kérelmet elutasítja, ha az átadónak vagy az átvevõnek jogerõs

határozattal megállapított bányajáradék, felügyeleti díj, térítési díj vagy bírság tartozása van.”

5. § A Bt. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) Koncessziós pályázatra kijelölhetõ területként azt a bányafelügyelet által zárt területként kijelölt területet lehet

figyelembe venni, amelyen az adott ásványi nyersanyag elõfordulása vagy a geotermikus energia kinyerése

valószínûsíthetõ.

(2) A miniszter az érzékenységi és terhelhetõségi vizsgálat eredményének figyelembevételével, a koncessziós

pályázati kiírásban azt a zárt területet hirdeti meg, amelyen az ásványi nyersanyag bányászata vagy a geotermikus

energia kinyerése energetikai célra kedvezõnek ígérkezik.

(3) Ivóvíz-, ásvány-, gyógy- és hévízcélú hasznosításra már igénybevett vízadók, víztestek zárt területként nem

jelölhetõk ki.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. május 7-i ülésnapján fogadta el.
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6. § A Bt. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A pályázati kiírásnak a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 8. §-ában foglaltakra is figyelemmel, tartalmaznia

kell:

a) a pályázatban meghirdetett terület vagy térrész meghatározását annak feltüntetésével, hogy a területen, vagy

a térrészben harmadik személy rendelkezik-e jogosultsággal ásványi nyersanyag bányászatára, geotermikus energia

kinyerésére, hasznosítására vagy az e törvény hatálya alá tartozó egyéb tevékenység gyakorlására,

b) a koncessziós tevékenység szakmai követelményeit, valamint az érzékenységi és terhelhetõségi vizsgálat

eredménye alapján meghatározott követelményeket, és a követelmények teljesítéséhez szükséges biztosíték-adási

kötelezettséget,

c) a benyújtandó munkaprogram tartalmi követelményeit,

d) a pályázó gazdálkodási, pénzügyi helyzetének bemutatására vonatkozó követelményre, a részvételi díjra vonatkozó

tájékoztatást, valamint

e) a koncessziós tevékenységgel érintett terület tájrendezésére, helyreállítására vonatkozó követelményeket és

a kötelezettség teljesítésére szolgáló biztosíték meghatározását.”

7. § A Bt. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A pályázatok értékelésére a miniszter minõsítõ bizottságot hoz létre. A minõsítõ bizottság javaslata alapján

a koncesszió megadásáról a miniszter dönt. A pályázat eredményét nyilvánosságra kell hozni és arról valamennyi

pályázót értesíteni kell.”

8. § (1) A Bt. 12. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A koncessziós szerzõdés meghosszabbítását annak lejárata elõtt legalább 6 hónappal korábban kell

kezdeményezni. A határidõ elmulasztása esetén a szerzõdést meghosszabbítani nem lehet.”

(2) A Bt. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha kitermelhetõ ásványi nyersanyag marad vissza, a koncessziós szerzõdés megszûnését követõ 3 hónapon belül

a miniszter új koncessziós pályázatot ír ki. Ilyen pályázat esetén az érzékenységi és terhelhetõségi vizsgálatot nem kell

lefolytatni. A legkedvezõbb ajánlat feltételeinek vállalása esetén a koncesszió a volt jogosultat illeti meg.”

(3) A Bt. 12. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a koncesszió úgy szûnik meg, hogy a bánya bezárása nem történik meg, a koncesszió volt jogosultja köteles

a bányabezárási és tájrendezési munkákat elvégezni. A bányafelügyelet a bányabezárás és a tájrendezés elfogadását

követõen hivatalból törli a bányatelket.”

9. § A Bt. a következõ 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § (1) A koncesszióköteles bányászati tevékenység gyakorlásáért az állam részére koncessziós díjat kell fizetni,

vagy más ellentételezést kell adni.

(2) A koncessziós díj összegérõl, megfizetésének módjáról vagy az (1) bekezdés szerinti ellentételezésrõl, annak

teljesítése módjáról a koncessziós szerzõdésben kell megállapodni.

(3) A koncessziós díj pályázati kiírásra kerülõ legkisebb összegét a miniszter a 20. § (8) bekezdésében foglaltak

figyelembevételével állapítja meg, amelynél magasabb összegre a pályázó ajánlatot tehet.”

10. § A Bt. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„13. § (1) A koncessziós szerzõdést aláírónak olyan jogi személyiségû gazdasági társaságot (a továbbiakban:

koncessziós társaság) kell alapítania, amelyben a társaság megalakulásakor és tevékenysége alatt is a részvények,

üzletrészek és szavazatok többségével rendelkezik, valamint kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a koncessziós

szerzõdésben meghatározott követelményeket a gazdasági társaságban tulajdonosként érvényesíteni fogja.

(2) A koncessziós szerzõdés alapján keletkezett jogok és kötelezettségek a koncessziós társaságot mint

bányavállalkozót illetik meg, illetve terhelik.”

11. § A Bt. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18. § (1) A bányászati koncessziós tevékenység gyakorlásának joga szerzõdéssel másra átruházható. A jog

átruházásához a miniszter hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás iránti kérelmet a jogosult koncessziós társaság és

a jog átvevõje együttesen nyújtja be a miniszterhez.
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(2) A miniszter a hozzájárulást abban az esetben adhatja meg, ha az átvevõ átvállalta az átruházót – a koncessziós

szerzõdés és jogszabály alapján – terhelõ kötelezettségek teljesítését és megfelel a koncessziós tevékenység

gyakorlására meghatározott feltételeknek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti átruházás esetén koncessziós pályázatot nem kell kiírni.”

12. § A Bt. 20. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A bányajáradék pénzben kifejezett összege a kitermelt ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia értékének

e törvényben vagy a koncessziós szerzõdésben meghatározott százaléka. A bányajáradék számításának alapja

az ásványi nyersanyag természetes elõfordulási helyérõl kitermelt, a bányanyíláson kiszállított, kútfejen vagy ennek

hiányában a kútfejre visszaszármaztatott módon mért mennyiség értéke.”

13. § A Bt. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Zárt területen koncesszió keretében meghatározott ásványi nyersanyag vagy geotermikus energia kutatására

a miniszter a koncessziós szerzõdésben kutatási jogot adományoz. Nyílt területen meghatározott ásványi nyersanyag

kutatására a bányafelügyelet kutatási jogot adományoz.”

14. § A Bt. 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A szénhidrogén szállítóvezeték, a földgázelosztó és -célvezeték, valamint -tároló létesítmény, egyéb gáz- és

gáztermékvezeték tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására az engedélyesnek és az egyéb

gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetõjének mûszaki-biztonsági irányítási rendszert kell kidolgozni, amelyet

a bányafelügyelet hagy jóvá és felügyel.”

15. § A Bt. 25. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Nem tartozik az üzleti titok körébe

a) az elvégzett kutatások helyére,

b) a kutatási adatok birtokosára,

c) az éves kitermelt ásványi nyersanyag mennyiségére, minõségére,

d) a kitermelés helyére és

e) a befizetett bányajáradék összegére

vonatkozó információ.”

16. § A Bt. 26. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ásványi nyersanyagot feltárni és kitermelni, szénhidrogén felszín alatti tárolására földtani szerkezetet hasznosítani

a föld felszínének és mélyének e célra elhatárolt részén (a továbbiakban: bányatelek) szabad.”

17. § A Bt. 26/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A bányavállalkozó a bányatelek megállapításától számított 5 éven belül köteles az üzemszerû kitermelést vagy

az üzemszerû föld alatti szénhidrogén-tárolást megkezdeni. A bányavállalkozó egy bányatelekre vonatkozóan

legfeljebb egy alkalommal kérheti a bányafelügyelettõl az üzemszerû kitermelés vagy az üzemszerû tárolás

megkezdésére megállapított határidõ legfeljebb 5 évvel történõ meghosszabbítását. Meghosszabbítás esetén

a bányavállalkozó térítést köteles fizetni.

(6) A bányafelügyelet a bányavállalkozó bányászati jogát törli, ha a bányavállalkozó

a) az üzemszerû kitermelés vagy az üzemszerû szénhidrogén-tárolás megkezdésére megállapított határidõ lejártáig

az üzemszerû kitermelést vagy az üzemszerû tárolást nem kezdi meg, és

aa) a kitermelési határidõ meghosszabbítását a bányafelügyeletnél nem kezdeményezi, vagy

ab) a bányafelügyelet a meghosszabbítás iránti kérelmet jogerõs döntésében elutasította és a döntés végrehajtható,

b) a térítésfizetési kötelezettségének nem tesz eleget vagy

c) gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszûnik.”

18. § A Bt. 27. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A bányafelügyelet a tájrendezés elvégzéséhez szükséges mértéket meghaladó meddõ értékesítését a mûszaki

üzemi terv jóváhagyása során engedélyezi.”
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19. § A Bt. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„30. § (1) A bányavállalkozó a kitermelésre jóváhagyott mûszaki üzemi terv idõtartama alatt, legfeljebb 6 hónapig

a kitermelést szüneteltetheti. A kitermelést 6 hónapot meghaladóan szüneteltetni a bányafelügyelet engedélyével,

a jóváhagyott szüneteltetési mûszaki üzemi terv alapján lehet.

(2) A szüneteltetés idõtartamára a miniszter a koncessziós szerzõdésben, más bányavállalkozó esetében

a bányafelügyelet a szüneteltetésre készült mûszaki üzemi tervet jóváhagyó határozatban a kiesõ bányajáradék

pótlására díjfizetési kötelezettséget állapít meg. A bányajáradék pótlására díj nem állapítható meg, ha a kitermelés

szüneteltetését elemi csapás vagy bányaveszély tette szükségessé.

(3) A kiesett bányajáradék pótlására a bányavállalkozó által fizetendõ díj mértékének meghatározásánál a jóváhagyott

mûszaki üzemi tervet vagy az alapjául szolgáló mûvelési tervet kell figyelembe venni. A bányavállalkozó által fizetendõ

éves díj mértéke, legfeljebb a szünetelést megelõzõ kitermelési mûszaki üzemi tervben az utolsó évre jóváhagyott

kitermelési mennyiség értéke után a 20. § szerint meghatározott bányajáradék mértékének 30%-a lehet.

(4) A bányafelügyelet hivatalból elrendeli a bánya bezárását és a tájrendezés elvégzését, ha

a) a jóváhagyott szüneteltetési mûszaki üzemi terv alapján történõ szüneteltetés idõtartama eléri a 6 évet,

b) a bányavállalkozó a kiesett bányajáradék pótlására megállapított díjfizetési kötelezettségének felhívás ellenére nem

tesz eleget vagy

c) a bányavállalkozónak a szüneteltetést követõ idõszakra vonatkozó mûszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelmét

– a bányabezárási és tájrendezési mûszaki üzemi terv kivételével – a bányafelügyelet végrehajtható döntésben

elutasította vagy az eljárást megszüntette.

(5) A bányafelügyelet törli a bányavállalkozó bányászati jogát, ha a bányavállalkozó a bánya bezárására és

a tájrendezés elvégzésére vonatkozó döntést nem hajtja végre. Ha a bányatelek rendelkezik kitermelhetõ ásványi

nyersanyaggal, a bányászati jog törlése esetén a 26/A. § (7) és (8) bekezdését alkalmazni kell.”

20. § (1) A Bt. 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szénhidrogén-szállító-, földgázelosztó-, az egyéb gáz- és gáztermékvezeték (e § alkalmazásában a továbbiakban

együtt: vezeték), valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelme érdekében

biztonsági övezetet kell kijelölni. A biztonsági övezet terjedelmét és a biztonsági övezetben érvényesítendõ tilalmakat

és korlátozásokat az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály állapítja meg.”

(2) A Bt. 32. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Bányászati létesítmény, továbbá vezeték elhelyezésére vagy üzemeltetésére, amennyiben az közterületet,

közutat, vasúti pályát, folyóvizek, csatornák területét érinti, szolgalmat alapítani nem lehet. E területek

igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell kötni. A biztonsági övezet terjedelmét a bányafelügyelet

határozza meg.”

21. § A Bt. 38. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és ezzel egyidejûleg a § a következõ (6) és

(6a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységnek kell tekinteni a szeizmikus mérések helyszínére történõ behajtást,

a mérési pontok és nyomvonalak kitûzését, a mérések elvégzését, ideértve a többdimenziós szeizmikus méréseket és

a felvételezést is. A geofizikai mérések elvégzése nem minõsül a termõföld védelmérõl szóló törvényben

meghatározott termõföld idõleges más célú hasznosításának.

(3) Az ingatlan rendeltetésszerû használatát akadályozó bányászati létesítmény, szénhidrogén-szállítóvezeték, egyéb

gáz- és gáztermékvezeték, valamint a kutatási mûveletekhez szükséges berendezés elhelyezése érdekében

– megállapodás hiányában – a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetõje az ingatlan

használatára az építés, kutatás végzéséhez, annak befejezéséig, az ingatlan tulajdonosának fizetendõ kártalanítás

ellenében szolgalom alapítását igényelheti. Az okozott kárt a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint kell

megtéríteni.

(4) Az ingatlan rendeltetésszerû használatát akadályozó bányászati létesítmény, szénhidrogén-szállítóvezeték és

egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemelésének – beleértve az üzemelés megszüntetésével járó tevékenységet is –

idõtartamára a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetõ az ingatlan tulajdonosának

fizetendõ kártalanítás ellenében szolgalmi jog alapítását igényelheti. Az e törvény hatálya alá tartozó létesítmények

rendeltetésszerû üzemeltetéséhez szükséges eszközök, energiaellátó, adatátviteli, katódvédelmi eszközök,

technológiai célú csõvezetékek és egyéb eszközök elhelyezése, üzemben tartása céljára a bányavállalkozó és az egyéb
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gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetõje a biztonsági övezet mértékében, az ingatlantulajdonosnak fizetendõ

kártalanítás ellenében szolgalom alapítását igényelheti.

(5) A szolgalom alapján a bányavállalkozó és az egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetõje jogosult a tevékenység

végzéséhez szükséges mértékben az ingatlan igénybevételére, ellenõrzés, javítás, karbantartás, kapacitásfenntartás és

-bõvítés, az üzemelés és a biztonság fenntartása, az üzemzavar megelõzése és elhárítása érdekében szükséges

intézkedések végrehajtására.

(6) Az ingatlan igénybevétele során okozott kárt a bányakárokra vonatkozó szabályok szerint kell megtéríteni.

A szolgalom szerinti korlátozással megegyezõen kell az ingatlanban keletkezett kárt megtéríteni. A szolgalom

alapításáról, továbbá a kártalanítás módjáról és mértékérõl a bányavállalkozónak, az egyéb gáz- és gáztermékvezeték

üzemeltetõjének az ingatlan tulajdonosával, vagyonkezelõjével vagy használójával – ajánlat megküldésével – kell

az egyezség létrehozását megkísérelnie.

(6a) Megegyezés hiányában a szolgalom alapítását és az annak fejében járó kártalanítást a bányavállalkozó vagy az

egyéb gáz- és gáztermékvezeték üzemeltetõje kérelmére a fõvárosi és megyei kormányhivatal állapítja meg.

A szolgalom alapítására irányuló eljárásra a kisajátítási eljárás szabályait kell alkalmazni. A megállapodáson és

a hatósági határozaton alapuló jog a Polgári Törvénykönyv 108. § és 171. §-ában, valamint az ingatlan-nyilvántartásról

szóló 1997. évi CXLI. törvény 16. § f) pontjában foglalt rendelkezések alkalmazása során azonos megítélés alá esik.”

22. § A Bt. 38/A. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és ezzel egyidejûleg a § a következõ (5a) bekezdéssel

egészül ki:

„(5) Elõmunkálati jog, vezetékjog, valamint használati jog az engedélyesnek az ingatlan tulajdonosával kötött

megállapodása alapján keletkezik. Megállapodás hiányában az elõmunkálati jogot, a vezetékjogot, valamint

a használati jogot a bányafelügyelet engedélyezi.

(5a) Közterületen elhelyezett elosztóvezetékre vagy a 38/D. § (1) bekezdésében meghatározott létesítményre és ezek

idegen ingatlant érintõ biztonsági övezetére vezetékjogot vagy használati jogot alapítani nem lehet. Az ilyen terület

igénybevételére az érintetteknek megállapodást kell kötni.”

23. § A Bt. 38/C. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a vezetékjog az ingatlan tulajdonosának az engedélyessel vagy az elosztóvezeték tulajdonosával kötött

megállapodása alapján jön létre, a vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzését az engedélyes vagy

az elosztóvezeték tulajdonosa köteles kérni. A vezetékjog a gázelosztó-vezeték mindenkori engedélyesét vagy

tulajdonosát illeti meg, és az ingatlant terheli.”

24. § A Bt. 38/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„38/D. § (1) Az elosztóvezetékhez tartozó gázfogadó állomás, mérõállomás, körzeti vagy egyedi nyomásszabályozó

állomás, vezetékes propán-, butángáz-szolgáltatás esetén a propán-, butángázok és ezek elegyeinek tárolására

szolgáló tartály, konténer idegen ingatlanon történõ elhelyezésére, valamint üzemeltetésére, kártalanítás ellenében,

az engedélyes vagy az elosztóvezeték tulajdonosa javára a bányafelügyelet a biztonsági övezet mértékének

megfelelõen használati jogot állapíthat meg, ha az ingatlan használatát az lényegesen nem akadályozza.

(2) A használati jogra a 38/C. § rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az engedélyes vagy az elosztóvezeték

tulajdonosa a használati jog alapján az idegen ingatlanon elhelyezett létesítményeket – legfeljebb a biztonsági övezet

mértékéig – bekerítheti.

(3) A használati jog esetében a 38/C. § (5) bekezdés d) pontja nem alkalmazható.”

25. § (1) A Bt. 41. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A bányafelügyelet azt a jogi vagy természetes személyt, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot,

amely bányászati hulladékkezelési tevékenységet engedély nélkül vagy engedélytõl eltérõen végez vagy végeztet,

bírsággal sújtja és eltiltja a szabálytalanul végzett tevékenység folytatásától, valamint kötelezi a jogellenes állapot

megszüntetésére.”

(2) A Bt. 41. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a bányavállalkozó a bányászati tevékenységet szabálytalanul gyakorolja, a bányafelügyelet a bányavállalkozót

bírsággal sújthatja, a tevékenység folytatását felfüggesztheti, az engedélyt visszavonhatja és elrendelheti az eredeti

állapot helyreállítását, vagy ha ez nem lehetséges, a tájrendezést. Koncesszió esetén a bányafelügyelet a koncessziós

szerzõdés megszüntetését is kezdeményezheti.”
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(3) A Bt. 41. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Szabálytalanul folytatja a bányászati tevékenységet a bányavállalkozó, ha azt)

„a) a bányafelügyelet engedélye nélkül vagy attól eltérõen,”

(gyakorolja.)

(4) A Bt. 41. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A szabálytalan bányászati tevékenység végzése során kitermelt ásványi nyersanyag tulajdonjoga akkor száll át

a bányavállalkozóra, ha a bányafelügyelet az eredeti állapot helyreállítását nem rendelte el és a bányavállalkozó

a bányajáradékot megfizette.”

(5) A Bt. 41. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Azt a (4) bekezdésben meghatározott gázipari tevékenység végzésére jogosult engedélyest, amely

a tevékenységét jogszabályban vagy a bányafelügyelet határozatában foglalt elõírásoktól eltérõen gyakorolja,

a bányafelügyelet bírsággal sújthatja és a tevékenységét felfüggesztheti vagy a bányafelügyelet által kiadott

engedélyt visszavonhatja. Abban az esetben, ha az intézkedés a földgázellátásról szóló törvény hatálya alá tartozó

földgázipari tevékenységet érint, a bányafelügyelet a javasolt intézkedésrõl értesíti a Magyar Energia Hivatalt.”

(6) A Bt. 41. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A bányászati tevékenységbõl származó államot terhelõ tájrendezési kötelezettség esetén biztosítékadási

kötelezettség nem írható elõ.”

(7) A Bt. 41. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Adók módjára kell behajtani a meg nem fizetett

a) bányajáradékot,

b) a jogosulatlanul kitermelt ásványi nyersanyag értékét,

c) felügyeleti díjat, valamint

d) ezek késedelmi kamatait.”

26. § A Bt. 42. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A bányavállalkozó a bányabezárási mûszaki üzemi terv jóváhagyása iránti kérelemhez az ingatlan igénybevételi

jogosultságát igazoló okiratot akkor köteles mellékelni, ha a bányabezárás során ásványi nyersanyag kitermelést – ide

nem értve a végállapoti rézsûk és bányatalp kialakítását – is tervez.”

27. § A Bt. a következõ III/A. RÉSSZEL egészül ki:

„III/A. RÉSZ

AZ ENERGETIKAI ÉS IPARI EREDETÛ SZÉN-DIOXID GEOLÓGIAI TÁROLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

42/A. §

E rész és a szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló kormányrendelet alkalmazásában:

1. bezárást követõ idõszak: tárolóhely bezárása utáni idõszak, beleértve a bányafelügyeletnek történõ felelõsségátadás

utáni idõszakot is;

2. földtani kutatás: a potenciális tárolókomplexumok felmérése szén-dioxid geológiai tárolása céljából a felszín alá

behatoló olyan tevékenységekkel, mint a potenciális tároló-komplexum rétegeivel kapcsolatos földtani információk

fúrással történõ megszerzése, valamint a tárolóhely jellemzõinek megállapítása céljából végzett próbabesajtolás;

3. geológiai formáció: olyan litosztratigráfiai egység, amelyen belül kõzetrétegek különíthetõk el és térképezhetõk fel;

4. hozzáadott anyagok: olyan anyagok, amelyek a szén-dioxid tárolóhelyen belüli mozgásának ellenõrzése vagy

megfigyelése érdekében szándékosan kerülnek hozzáadásra a szén-dioxid-áramhoz;

5. jelentõs kockázat: káresemény valószínûségének és a várható kár nagyságának olyan együttese, amely fennállása

esetén az adott tárolóhely vonatkozásában bizonytalanná válik a szén-dioxidnak a környezet és az emberi egészség

védelme szempontjából biztonságos geológiai tárolása;

6. jelentõs rendellenesség: a besajtolási vagy a tárolási mûveletben vagy a tárolókomplexum állapotában bekövetkezõ

olyan rendellenesség, amely a szivárgás kockázatát hordozza magában, vagy kockázatot jelenthet a környezetre vagy

az emberi egészségre;

7. jelentõs változás: a tárolási engedélyben foglaltakhoz képest bekövetkezõ olyan változás, amely a tárolási

tevékenység környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt hatását kedvezõtlenül befolyásolhatja;

8. korrekciós intézkedés: a jelentõs rendellenesség vagy a szivárgás megszüntetése érdekében hozott olyan intézkedés,

amely célja a tárolókomplexumból való szén-dioxid-szivárgás megelõzése vagy annak megszüntetése;
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9. szállítóhálózat: a szén-dioxidnak a tárolóhelyre történõ eljuttatását lehetõvé tevõ szén-dioxid-szállítóvezetékek

hálózata;

10. szállítóhálózat üzemeltetõje: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a szén-dioxid-szállítóvezetéket

üzemelteti és a szállítóvezeték felett ellenõrzést gyakorol;

11. szén-dioxid-áram: az energetikai és ipari eredetû szén-dioxid-elkülönítési folyamatokból származó, terméknek nem

minõsülõ anyagáram;

12. szén-dioxid geológiai tárolása: a szén-dioxid-áramoknak a földfelszín alatti geológiai formációkba történõ

besajtolása az ott megvalósuló tárolással együtt;

13. szén-dioxid-szállítóvezeték: a szén-dioxidnak a tárolóhelyre történõ eljuttatását lehetõvé tevõ csõvezeték, beleértve

a kapcsolódó nyomásfokozó állomásokat is;

14. szivárgás: szén-dioxid eltávozása a tárolókomplexumból;

15. tárolóhely: egy földtani szerkezetnek az energetikai és ipari eredetû szén-dioxid föld alatti tárolására használt,

meghatározott kiterjedésû térrésze, az ehhez kapcsolódó felszíni és besajtoló berendezésekkel együtt;

16. tárolóhely bezárása: a bányafelügyelet engedélye alapján a szén-dioxid-besajtolás végleges befejezése céljából

a tárolóhely mûszaki lezárása és a besajtolóberendezések eltávolítása;

17. tárolókomplexum: a tárolóhely és azok a környezõ földtani összletek, amelyek hatással lehetnek a tárolás

biztonságosságára;

18. üzemeltetõ: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a tárolóhelyet üzemelteti, a tárolóhely felett

ellenõrzést gyakorol, és a tárolóhely mûszaki üzemeltetése felett meghatározó gazdasági befolyással rendelkezik;

19. vízoszlop: a víztest felülete és mederfenéki üledéke között elhelyezkedõ, függõleges értelemben vett folytonos

víztömeg.

Tárolókapacitás felmérése
42/B. §

A bányafelügyelet felmérést végez az ország területén rendelkezésre álló, szén-dioxid geológiai tárolására

potenciálisan alkalmas földtani szerkezetekrõl és ezek kapacitásáról.

A földtani kutatási engedély
42/C. §

(1) Földtani kutatás a bányafelügyelet által kiadott földtani kutatási engedély alapján végezhetõ.

(2) A kutatási engedély jogosítottja kizárólagosan jogosult a kutatási területen a kutatási tevékenység elvégzésére.

(3) A földtani kutatási engedély megadásának feltétele, hogy az üzemeltetõ rendelkezzen kutatási blokkonként

200 millió forint kutatási biztosítékkal. A kutatási biztosíték összege – a kutatási blokkok számától függetlenül –

legfeljebb 1 milliárd forint lehet. A kutatási biztosítéknak a várható tevékenység végzésével okozott károk tájrendezési

és környezet megóvási fedezeti része a tárolási engedélyhez nyújtandó pénzügyi biztosítékba beszámítható.

(4) A földtani kutatás idõtartama legfeljebb 4 év lehet. Ha a kutatási tevékenység befejezéséhez az engedélyben

meghatározott idõtartam nem elegendõ, a földtani kutatási engedély legfeljebb két évvel meghosszabbítható,

feltéve, hogy a tevékenységet az engedélynek megfelelõen végezték.

(5) A bányafelügyelet jogerõs határozata alapján a földtani kutatási tevékenység végzésére jogosított engedélyes

helyébe jogutódja léphet.

A földtani kutatási engedély módosítása és átruházása
42/D. §

(1) Az engedélyes a földtani kutatási engedélyben jóváhagyott tervekben bekövetkezõ elõre látható és jelentõs

változásról a változás elõtt legalább 30 nappal, az elõre nem látható változásokról pedig haladéktalanul tájékoztatja

a bányafelügyeletet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben az engedélyesnek kérelmet kell benyújtania a földtani kutatási

engedély módosítására.

(3) A földtani kutatási engedély átruházható, amelyhez a bányafelügyelet hozzájárulása szükséges. A kérelmet

az átvevõnek kell benyújtania a bányafelügyelethez.

(4) A földtani kutatási engedély átruházására irányuló szerzõdés a bányafelügyelet hozzájáruló határozatának

jogerõssé és végrehajthatóvá válásának napján jön létre. A bányafelügyelet a hozzájáruló határozatának

meghozatalával egyidejûleg módosítja a földtani kutatási engedélyben az engedélyes személyét.
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A tárolásra vonatkozó engedély
42/E. §

(1) A tárolási engedély akkor adható meg, ha a földtani kutatás alapján a tárolóhely szén-dioxid geológiai tárolására

alkalmas.

(2) A bányafelügyelet a földtani kutatási engedély alapján folytatott kutatási tevékenység végzése alatt a kutatással

érintett lehetséges tárolóhely területén másnak tárolási engedélyt nem ad.

(3) A bányafelügyelet a tárolóhelyre vonatkozó kutatási engedély jogosultját a tárolási engedély megadása során

elsõbbségben részesíti, ha a kutatási engedélyben meghatározott feltételek teljesültek, és a tárolási engedély iránti

kérelmet a kutatási engedély hatálya alatt nyújtotta be.

(4) A tárolóhelyet az üzemeltetõ csak a bányafelügyelet által kiadott tárolási engedély alapján üzemeltetheti.

(5) Szén-dioxid geológiai tárolása vízoszlopban, valamint ivó-, ásvány-, gyógy- és hévízcélú hasznosításra már

igénybevett, valamint ivóvíz, ásványvíz, gyógyvízhasznosításra alkalmas rétegekben, vízadókban, víztestekben nem

engedélyezhetõ.

(6) A (7) bekezdésben foglaltak kivételével a tárolási engedély hatályát veszti, ha a tárolási engedély engedélyese a

szén-dioxid besajtolását a tárolási engedély jogerõre emelkedésétõl számított két éven belül nem kezdi meg.

A határidõ az üzemeltetõ kérelmére legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

(7) A tárolási engedély nem veszti hatályát, ha az engedélyes bizonyítja, hogy a szén-dioxid besajtolását rajta kívülálló

okból nem tudta megkezdeni a (6) bekezdésben megállapított határidõn belül.

(8) A bányafelügyelet a kiadott tárolási engedélyekrõl, valamint a bezárt tárolóhelyekrõl és az azokat övezõ

tárolókomplexumokról nyilvántartást vezet.

(9) Az üzemeltetõ a szén-dioxid-besajtolási tevékenység megkezdését – legalább 15 nappal korábban – a

bányafelügyeletnek köteles bejelenteni.

A tárolási engedélyhez nyújtandó pénzügyi biztosíték
42/F. §

(1) Az üzemeltetõnek az engedélyben foglalt követelmények, a bezárásra, a bezárást követõ idõszakra, valamint az

üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló törvényben meghatározott kibocsátási egység

visszaadási kötelezettségre vonatkozó követelmények teljesítésének biztosítása céljából a bányafelügyelet által

meghatározott pénzügyi biztosítékot kell adnia. A pénzügyi biztosíték nem lehet kevesebb, mint 200 millió forint.

(2) A pénzügyi biztosíték nyújtására vonatkozó kötelezettség teljesítése nélkül a besajtolási tevékenység nem

kezdhetõ meg.

Felszíni ingatlantulajdon korlátozása, a tárolóhely és a szállítóhálózat biztonsági övezete
42/G. §

(1) A földtani kutatás, a tárolóhely és a szállítóhálózat létesítményeinek idegen ingatlanon történõ elhelyezésére és

üzemeltetésére a 37. és 38. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A tárolóhely és a szállítóhálózat, továbbá környezetük védelme érdekében biztonsági övezetet kell kijelölni

a 32. § elõírásai szerint.

A szén-dioxid szállítása
42/H. §

(1) A szén-dioxidot a tárolóhelyre szállítóhálózaton kell szállítani. Az üzemeltetõ és a szállítóhálózat üzemeltetõjének

személye elválhat egymástól.

(2) A szén-dioxid-szállítóhálózat tervezésére, létesítésére, felújítására, üzemeltetésére és elbontására a 24. §

(3) bekezdésének és a 31–32. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A szállítóhálózat üzemeltetõje köteles az általa üzemeltetett szállítóhálózat biztonságos, hatékony, zavartalan

mûködtetésérõl, karbantartásáról, fejlesztésérõl, üzemeltetésérõl, a havária elhárításáról az üzembiztonsági és

a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével gondoskodni.

A szállítóhálózathoz és a tárolóhelyhez való hozzáférés és az együttmûködési megállapodás
42/I. §

(1) Az üzemeltetõ a tárolóhelyhez, a szállítóhálózat üzemeltetõje pedig a szállítóhálózathoz való hozzáférést

átláthatóan és megkülönböztetéstõl mentesen köteles biztosítani harmadik személy részére, a szén-dioxid geológiai

tárolása és a szén-dioxidnak a tárolóhelyre történõ eljuttatása céljából.

(2) A hozzáférést kizárólag tároló – vagy szállítási kapacitás hiánya, vagy az összeköttetés hiánya miatt lehet

megtagadni.
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(3) A tároló – vagy szállítási kapacitás hiányára, vagy az összeköttetés hiányára hivatkozással hozzáférést megtagadó

üzemeltetõ köteles a szükséges fejlesztéseket végrehajtani, amennyiben ezek a fejlesztések gazdaságosak, vagy

a harmadik fél azok finanszírozását átvállalja.

(4) Ha az üzemeltetõ vagy a szállítóhálózat üzemeltetõje a tárolóhelyhez vagy a szállítóhálózathoz való hozzáférést

megtagadja, a harmadik fél kérelemmel fordulhat a bányafelügyelethez annak érdekében, hogy a hozzáférés

megtagadásának jogszerûségét vizsgálja meg. Ha a bányafelügyelet megállapítja, hogy az üzemeltetõ vagy

a szállítóhálózat üzemeltetõje a hozzáférést jogosulatlanul tagadta meg, határozatban kötelezi az üzemeltetõt vagy

a szállítóhálózat üzemeltetõjét a hozzáférés megadására.

(5) Határon átnyúló jogvita esetében annak az államnak a vitarendezési mechanizmusát kell igénybe venni, amelynek

joghatósága arra a szállítóhálózatra vagy tárolóhelyre kiterjed, amelyhez a hozzáférést megtagadták. Ha a határon

átnyúló jogvita olyan szállítóhálózattal vagy tárolóhellyel kapcsolatos, amely felett több állam is rendelkezik

joghatósággal, a bányafelügyelet az érintett államok hatóságaival egyeztetést kezdeményez.

42/J. §

(1) Az üzemeltetõ és a szállítóhálózat üzemeltetõje, valamint a szén-dioxid kibocsátója (a továbbiakban együtt: a felek)

a kötelezettségek és a felelõsség megosztásáról együttmûködési megállapodásban rendelkezik.

(2) Megállapodás hiányában a kötelezettségek és felelõsség megosztásáról a bányafelügyelet dönt.

(3) A megállapodást vagy a megállapodás hiányáról szóló tájékoztatást a bányafelügyelet részére meg kell küldeni.

Monitoring terv és éves jelentés
42/K. §

(1) Az üzemeltetõ a bányafelügyelet által jóváhagyott monitoringterv szerint köteles folyamatosan ellenõrizni

a besajtolóberendezéseket, a szén-dioxid-csóvát, a tárolókomplexumot, a tárolóhelyet körülvevõ környezetet és

a tárolási engedélyben foglalt feltételek teljesülését.

(2) Az üzemeltetõ a tevékenységérõl évente jelentést küld a bányafelügyeletnek. A bányafelügyelet a tárolási

engedélyben ennél gyakoribb jelentéstételi kötelezettséget is megállapíthat.

Helyszíni ellenõrzés
42/L. §

(1) A bányafelügyelet a besajtoló- és monitoring berendezések, valamint a tárolókomplexum ellenõrzése érdekében

a tárolóhely bezárásáig évente egy alkalommal helyszíni ellenõrzést tart.

(2) Rendszeres helyszíni ellenõrzést a bezárástól a bezárást követõ három évig évente legalább egy alkalommal, ezt

követõen a bányafelügyelet részére történõ felelõsségátadás megtörténtéig ötévente kell tartani.

Korrekciós intézkedés
42/M. §

(1) Az üzemeltetõ a jelentõs változást annak bekövetkezésétõl számított 24 órán belül köteles bejelenteni

a bányafelügyeletnek.

(2) Szivárgás vagy jelentõs rendellenesség esetén az üzemeltetõ köteles haladéktalanul értesíteni a bányafelügyeletet,

a környezetvédelmi hatóságot és a hivatásos katasztrófavédelmi szervet, valamint megtenni a korrekciós intézkedési

tervben meghatározott intézkedéseket.

(3) Ha az üzemeltetõ a (2) bekezdésben foglalt intézkedéseket nem teszi meg, a bányafelügyelet kötelezi

az üzemeltetõt azok megtételére. A bányafelügyelet az üzemeltetõt szivárgás vagy jelentõs rendellenesség esetén

– azok megszüntetése érdekében – a korrekciós intézkedési tervben foglaltaktól eltérõ intézkedések megtételére is

kötelezheti.

(4) Ha a korrekciós intézkedési terv vagy a (3) bekezdés szerinti kötelezés ellenére az üzemeltetõ a teljesítési határidõre

nem teszi meg a szükséges korrekciós intézkedéseket, a bányafelügyelet a korrekciós intézkedési terv alapján

hivatalból intézkedik azok megtételérõl.

A tárolási engedély felülvizsgálata, módosítása, visszavonása
42/N. §

(1) Az üzemeltetõ a tárolóhely üzemeltetésével kapcsolatban tervezett jelentõs változást és az üzemeltetõvel

kapcsolatos változásokat köteles a bányafelügyeletnek bejelenteni. A bejelentés alapján a bányafelügyelet a tárolási

engedélyt felülvizsgálja.

(2) A bányafelügyelet a tárolási engedélyt az engedély kiadását követõ ötödik évben, majd azt követõen

a felelõsségátadás idõpontjáig tízévente hivatalból felülvizsgálja.

(3) A bányafelügyelet a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenõen felülvizsgálja a tárolási engedélyt, ha:

a) szivárgásról vagy jelentõs rendellenességrõl szerzett tudomást,
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b) az üzemeltetõ által benyújtott jelentés vagy a helyszíni ellenõrzés alapján fennáll a lehetõsége annak, hogy az

engedélyben foglalt feltételek nem teljesülnek, valamint ha szivárgás vagy jelentõs rendellenesség kockázata áll fenn,

c) az üzemeltetõ bármely más módon nem teljesíti az engedélyben foglalt követelményeket vagy

d) azt a legutóbbi tudományos megállapítások és a technológia fejlõdése alapján szükségesnek tartja.

42/O. §

A bányafelügyelet módosítja a tárolási engedélyt:

a) az üzemeltetõ jogutódlással történõ megszûnése esetén a jogutód kérelmére, ha az e törvényben és

a végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott feltételek fennállnak,

b) jelentõs változás esetén,

c) harmadik személy hozzáféréséhez szükséges tároló- vagy szállítókapacitást bõvítõ vagy összeköttetést megteremtõ

fejlesztések esetén és

d) a monitoringterv felülvizsgálata következtében a monitoringtervben bekövetkezett változás miatt, ha

a bányafelügyelet a felülvizsgált monitoringtervvel egyetért.

42/P. §

(1) A bányafelügyelet a tárolási engedélyt visszavonja, ha

a) az éves jelentés, a rendszeres helyszíni ellenõrzés vagy az üzemeltetõ bejelentése alapján szivárgás vagy jelentõs

rendellenesség áll fenn,

b) a 42/N. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetben, ha a hiányosság nem szüntethetõ meg, vagy az arra vonatkozó

kötelezést az üzemeltetõ határidõre nem teljesíti,

c) a legutóbbi tudományos megállapítások és a technológia fejlõdése alapján szükségesnek tartja, vagy

d) ha az üzemeltetõ jogutód nélkül megszûnt.

(2) A bányafelügyelet a tárolási engedélyt visszavonhatja, ha az üzemeltetõ:

a) a jelentõs változás bejelentésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztja,

b) a szén-dioxid-áram összetételére vonatkozó követelményeket nem tartja be,

c) ellenõrzési vagy éves jelentéstételi kötelezettségét megszegi,

d) a pénzügyi hozzájárulás fenntartásával vagy kiigazításával kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti,

e) a szivárgás vagy jelentõs rendellenesség esetén az azonnali bejelentési és intézkedési kötelezettségét megszegi,

f) a bányafelügyelet helyszíni ellenõrzése alapján elrendelt kötelezéseket a megadott határidõig nem teljesíti,

g) a kutatási vagy a tárolási engedélyben foglaltaktól eltér, vagy az engedélyekben foglalt kötelezettségeket nem

teljesíti vagy

h) ha az üzemeltetõ a felülvizsgált monitoringtervet felhívás ellenére nem módosítja.

42/Q. §

(1) Ha a tárolási engedély a 42/E. § (6) bekezdése alapján hatályát veszti, vagy ha a bányafelügyelet a tárolási engedély

visszavonásáról dönt, gondoskodik a tárolóhely bezárásáról vagy új tárolási engedélyt ad ki.

(2) Az új tárolási engedély kiadásáig az e törvényben foglalt elõírásoknak megfelelõen a bányafelügyelet átvállalja

a felelõsséget az ellenõrzéssel és a korrekciós intézkedésekkel kapcsolatos valamennyi kötelezettség teljesítéséért,

valamint szivárgás esetén gondoskodik az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló

törvény szerinti kibocsátási egységek visszaadásáról, továbbá megteszi a környezeti károkozás megelõzése vagy a kár

felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket.

(3) A bányafelügyelet a (2) bekezdés szerinti tevékenységébõl adódóan felmerült költségek fedezésére a korábbi

üzemeltetõ által rendelkezésre bocsátott pénzügyi biztosítékot felhasználhatja. Ha a felmerült költségekre a pénzügyi

biztosíték nem nyújt elegendõ fedezetet, a bányafelügyelet a költségeit megtéríttetheti a korábbi üzemeltetõvel.

42/R. §

(1) A bányafelügyelet az új tárolási engedély engedélyesét pályáztatást követõen jelöli ki.

(2) A pályázatot a bányafelügyelet a honlapján és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben

hirdeti meg.

(3) A pályázat eredménytelensége esetén a bányafelügyelet elrendeli a tárolóhely bezárását.

(4) A tárolóhely korábbi üzemeltetõje tárolási engedély iránti új kérelmet akkor nyújthat be, ha a bányafelügyelet által

a hiányosságok megszüntetése érdekében elõírt intézkedéseket végrehajtotta.

A tárolóhely bezárása
42/S. §

(1) A tárolóhelyet az üzemeltetõ kérelmére be kell zárni, ha a tárolási engedélyben foglalt feltételek teljesültek és

a bányafelügyelet a bezárási engedélyt megadja.
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(2) Be kell zárni a tárolóhelyet, ha a bányafelügyelet új tárolási engedélyest nem jelölt ki.

(3) A tárolóhely bezárása csak a bányafelügyelet által a felülvizsgálat után jóváhagyott, a bezárást követõ idõszakra

vonatkozó tervnek megfelelõen kezdhetõ meg.

(4) Az üzemeltetõ a tárolóhelynek az (1) bekezdés alapján történõ bezárását követõen – a tárolóhellyel kapcsolatos

felelõsségének a bányafelügyelet részére történõ átadásáig – felelõs:

a) az ellenõrzésért, a jelentéstételért és a korrekciós intézkedések végrehajtásáért,

b) szivárgás esetén a környezeti károkozást megelõzõ kötelezettségek teljesítéséért,

c) a tárolóhely biztonságos mûszaki lezárásáért, leplombálásáért és a besajtolóberendezések eltávolításáért,

d) szivárgás esetén az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló törvény szerinti

kibocsátási egységek átadásáért, és

e) a kárfelszámolási intézkedésekkel kapcsolatos valamennyi kötelezettség teljesítéséért.

(5) Ha a bányafelügyelet a 42/Q. § (1) bekezdés alapján a tárolási engedély visszavonását követõen a tárolóhely

bezárásáról dönt, akkor az elõzetes terv alapján:

a) elvégzi a 42/K. § szerinti folyamatos ellenõrzést,

b) végrehajtja a szükséges korrekciós intézkedéseket,

c) szivárgás esetén gondoskodik az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló törvény

szerinti kibocsátási egységek visszaadásáról,

d) ha még nem következett be környezeti kár, de fennáll az ilyen kár bekövetkezésének közvetlen veszélye,

haladéktalanul megteszi a szükséges megelõzõ intézkedéseket és

e) megteszi a kárfelszámolás érdekében szükséges intézkedéseket.

A felelõsség átadása
42/T. §

(1) A bányafelügyelet a tárolóhely 42/S. § (1) bekezdése szerinti bezárását követõen a tárolóhellyel kapcsolatos

valamennyi kötelezettség teljesítéséért fennálló felelõsséget átveszi, ha a következõ feltételek teljesülnek:

a) az üzemeltetõ által készített biztonságos tárolási jelentés igazolja, hogy a tárolt szén-dioxid teljes egészében és

tartósan a tárolóhelyen belül marad,

b) a bányafelügyelet által a tárolási engedélyben meghatározott, de a tárolóhely bezárásától számított legalább

20 éves idõtartam eltelt, kivéve ha az a) pontban foglalt feltétel ezen idõszak letelte elõtti teljesülését

a bányafelügyelet határozatában megállapította,

c) az üzemeltetõ a (3) bekezdés szerinti pénzügyi hozzájárulási kötelezettségének eleget tett és

d) a tárolóhelyet az üzemeltetõ mûszakilag lezárta és a besajtolóberendezéseket eltávolította.

(2) Ha a tárolóhely bezárására a 42/S. § (2) bekezdése alapján került sor, a bányafelügyelet akkor veszi át a felelõsséget,

ha minden rendelkezésre álló adat arra utal, hogy a tárolt szén-dioxid teljes egészében és tartósan a tárolóhelyen belül

marad.

(3) Az üzemeltetõ a tárolóhellyel kapcsolatos felelõsség átvételét megelõzõen köteles a felelõsség átvételét követõ

idõszakban a bányafelügyeletnél keletkezõ költségekhez pénzügyi hozzájárulást nyújtani.

(4) A pénzügyi hozzájárulás összegét a bányafelügyelet a tárolási engedélyben határozza meg.

(5) A pénzügyi hozzájárulást a felelõsség átadását követõen a bányafelügyelet a felelõsségátadás után viselt költségek

fedezetére használhatja fel, annak biztosítása érdekében, hogy a szén-dioxid a felelõsségátadás után teljes egészében

és tartósan a tárolóhelyen belül maradjon.

42/U. §

A bányafelügyelet a felelõsség átadását követõen felmerült költségeit abban az esetben téríttetheti meg

az üzemeltetõvel, ha azok az üzemeltetõ felróható hibája miatt merültek föl. Nem felróható hiba esetén – ha

az üzemeltetõ a pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó kötelezettségét teljesítette – a felelõsség átadását követõen

további költségtérítésre kötelezésnek nincs helye.

Határon átnyúló együttmûködés
42/V. §

(1) A bányafelügyelet a határokon átnyúló ügyekben a többi tagállam hatóságaival és szakmai szervezeteivel

– a hatályos jogszabályok elõírásainak figyelembevételével – együttmûködik, a többi tagállam hatóságainak kérésére

a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti feladataik ellátásához szükséges, személyes adatnak nem

minõsülõ adatokat rendelkezésre bocsátja, és ezektõl a szervezetektõl a saját feladatai ellátásához szükséges adatokat,

információkat kérhet.
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(2) A miniszter a 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv magyarországi végrehajtásáról és

a bányafelügyelet által vezetett nyilvántartásról háromévente jelentést küld az Európai Bizottságnak.

Jogkövetkezmények
42/W. §

(1) A bányafelügyelet azt a természetes vagy jogi személyt, amely a földtani kutatási tevékenységet kutatási engedély

nélkül folytatja, bírsággal sújtja és elrendeli az eredeti állapot helyreállítását. A bányafelügyelet az eredeti állapot

helyreállítását elrendelõ határozatát munkavédelmi, környezet- vagy természetvédelmi okból fellebbezésre tekintet

nélkül végrehajthatóvá nyilváníthatja.

(2) Ha az üzemeltetõ a szén-dioxid geológiai tárolására irányuló tevékenységet tárolási engedély nélkül folytatja,

a bányafelügyelet a tárolóhelyet haladéktalanul bezárja, és az üzemeltetõt bírság megfizetésére kötelezi.

(3) Az üzemeltetõt a bányafelügyelet bírság megfizetésére kötelezi, ha az üzemeltetõ

a) a jelentõs változás bejelentésére vonatkozó kötelezettségét elmulasztja,

b) a szén-dioxid-áram összetételére vonatkozó követelményeket megszegi,

c) az ellenõrzési vagy rendszeres jelentéstételi kötelezettségét nem teljesíti,

d) a pénzügyi hozzájárulás fenntartásával vagy helyreállításával kapcsolatos kötelezettségét megszegi,

e) szivárgás vagy jelentõs rendellenesség esetén az azonnali bejelentési és intézkedési kötelezettségét megszegi,

f) a bányafelügyelet helyszíni ellenõrzése alapján elrendelt kötelezést határidõben nem teljesíti,

g) a kutatási vagy a tárolási engedélyben foglaltaktól eltér,

h) a tárolóhelyhez való hozzáférést jogosulatlanul tagadta meg.

(4) Ha a szállítóhálózat üzemeltetõje a szállítóhálózathoz való hozzáférést jogosulatlanul tagadta meg,

a bányafelügyelet bírság megfizetésére kötelezi.

(5) Ha a kötelezettségek és felelõsségek megosztásáról szóló együttmûködési megállapodást vagy annak hiányáról

szóló tájékoztatást a felek nem küldik meg a bányafelügyeletnek, a bírság megfizetésére a felek egyetemlegesen

kötelesek.

(6) A bányafelügyelet a (3) bekezdés c) pontja szerinti jogsértés esetén az ellenõrzési vagy a rendszeres jelentéstételi

kötelezettség teljesítéséig a besajtolási tevékenységet felfüggesztheti.

(7) Szivárgás esetén az üzemeltetõ köteles az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló

törvény szerint a környezetbe jutó szén-dioxiddal egyenértékû kibocsátási egységet visszaadni a magyar állam

részére.”

28. § A Bt. 43. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és ezzel egyidejûleg a § a következõ (9a)–(9c)

bekezdéssel egészül ki:

„(9) A bányafelügyelet mûködését saját bevételeibõl és központi költségvetési támogatásból fedezi.

A bányafelügyelet részére felügyeleti tevékenységéért a bányatelek jogosítottja, a földgáztárolói, -szállítói és elosztói,

PB-gáz forgalmazói engedélyes, a határon átnyúló szolgáltatásként PB-gáz forgalmazást végzõ, valamint a bányászati

hulladék kezelõje, a szén-dioxid-tárolóhely üzemeltetõje és a szén-dioxid- szállítóhálózat üzemeltetõje felügyeleti

díjat köteles fizetni.

(9a) A felügyeleti díj éves mértéke

a) a bányatelekbõl a tárgyévet megelõzõ évben kitermelt ásványi nyersanyag bányajáradék-köteles része értékének

0,4%-a,

b) az engedélyes tevékenység esetében a tárgyévet megelõzõ évi árbevétel 0,4%-a,

c) a határon átnyúló szolgáltatásként PB-gáz forgalmazást végzõ esetében a magyarországi, tárgyévet megelõzõ évi

árbevétel 0,4%-a,

d) a bányászati hulladék kezelõjének esetében – ha tevékenysége tekintetében nem minõsül bányavállalkozónak –

a tevékenysége tárgyévet megelõzõ évi árbevételének 0,04%-a, valamint

e) a szén-dioxid-tárolóhely üzemeltetõjének, valamint a szén-dioxid-szállítóhálózat üzemeltetõjének

tevékenységébõl származó, a tárgyévet megelõzõ évi árbevétel 0,4 %-a.

(9b) A bányafelügyelet eljárásáért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

(9c) A felügyeleti díj – legfeljebb a tárgyévre megállapított fizetési kötelezettség mértékéig – csökken a fizetésre

kötelezett által a bányafelügyelet eljárásaiért a tárgyévben megfizetett igazgatási szolgáltatási díjak összegével.”
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29. § A Bt. 43/A. §-a a következõ (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a bányafelügyeleti eljárásban több mint ötven ügyfél vagy több mint öt, a közigazgatási hatósági eljárás és

szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 15. § (5) bekezdésében meghatározott szervezet vesz részt,

a bányafelügyelet akkor tart közmeghallgatást, ha azt a tényállás tisztázása érdekében indokoltnak tartja.

(4) Ha a bányafelügyelet engedélyezési eljárásaiban – ellenérdekû ügyfél hiányában – a szakhatóság az elõírt

határidõn belül nem ad állásfoglalást, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.

(5) Megállapítható, hogy nincs ellenérdekû ügyfél, ha a kérelmezõ ügyfél benyújtotta az ügyben érintett összes ismert

ügyfélnek a kérelmezett tevékenység végzéséhez történõ hozzájáruló nyilatkozatát vagy a tevékenység végzését

lehetõvé tevõ megállapodást.”

30. § (1) A Bt. 44. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A bányafelügyelet hatáskörébe tartozik – figyelemmel a 43. § (3) bekezdésében foglaltakra –:]

„e) szénhidrogén-bányászatban használt technológiai létesítmény, csõvezeték, a szénhidrogén-,

a szén-dioxid-szállító, a földgázelosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gáz- és gáztermékvezeték építése,

használatba vétele, üzemeltetése, elbontása és felhagyása,”

(2) A Bt. 44. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A bányafelügyelet hatáskörébe tartozik – figyelemmel a 43. § (3) bekezdésében foglaltakra –:]

„g) a cseppfolyós propán-bután gázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történõ forgalmazása, a cseppfolyós

propán-bután gázok és ezek elegyeinek töltõ és tároló létesítményei, a töltõüzemben lévõ nyomáspróbázó és javító

létesítményei, azok berendezései, valamint elosztóvezetékei építése, használatbavétele, üzemeltetése, elbontása és

felhagyása,”

31. § (1) A Bt. 49. § 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„3. „Ásványvagyon-gazdálkodás”: a bányafelügyelet azon döntéseinek és intézkedéseinek összessége, amely biztosítja

a) az ásványi nyersanyagok mennyiségének, minõségének és lelõhelyeinek nyilvántartását, valamint a nyilvántartás

vezetéséhez szükséges adatszolgáltatást,

b) a megismert és nyilvántartott ásványvagyon megõrzését, védelmét, valamint az indokolatlan ásványi

nyersanyag-kitermelések és -igénybevételek megakadályozását,

c) az ásványi nyersanyagok kitermelése során a veszteségek csökkentését és

d) a kitermelt ásványi nyersanyagokkal történõ elszámolást, valamint a visszahagyott ásványvagyon további

kitermelhetõségét.”

(2) A Bt. 49. § 4. pont e) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:

4. „Bányászat (bányászati tevékenység)”: ásványi nyersanyagok kutatása, feltárása és kitermelése, az e tevékenységek

során keletkezõ hulladékok kezelése, valamint az ásványvagyon-gazdálkodás. Bányászati tevékenységnek minõsül:]

„e) a szénhidrogén tárolására alkalmas földtani szerkezetek kutatása, tárolásra történõ kialakítása, igénybevétele és

bezárása,”

(3) A Bt. 49. § 17. pont d) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában:

17. „Kutatás”: olyan földtani (geológiai, geofizikai, geokémiai) és mérnöki módszerekkel végzett bányászati tevékenység,

amelynek célja:]

„d) a földtani szerkezetek megismerése szénhidrogén felszín alatti tárolására való alkalmasság szempontjából.”

(4) A Bt. 49. § 24. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„24. „Zárt terület”: meghatározott ásványi nyersanyag kutatása, feltárása, kitermelése céljából lehatárolt, koncessziós

pályázatra kijelölhetõ terület. Zárt területnek kell tekinteni a már megállapított bányászati joggal fedett területeket az

adott ásványi nyersanyag vonatkozásában a jogosultság fennállása alatt. A geotermikus energia vonatkozásában zárt

területnek minõsül az ország egész területén a természetes felszíntõl mért 2500 m alatti földkéregrész.”
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(5) A Bt. 49. § 44. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„44. „Gázüzemi tevékenység”: a földgázszállító-, elosztó vezeték és föld alatti földgáztároló tervezése, építése, üzembe

helyezése, üzemeltetése ennek során ellenõrzése, karbantartása, üzemzavar elhárítása, javítása, valamint felhagyása

és elbontása, és ezek engedélyes általi felügyelete.”

(6) A Bt. 49. § 47. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép és egyidejûleg a § a következõ 48–49. ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„47. „Bányászati hulladékkezelés”: az ásványi nyersanyagok bányászata, tárolása és feldolgozása során keletkezõ

hulladék – kivéve a nem közvetlenül e tevékenységekbõl származó hulladék – hulladékkezelõ létesítményben történõ

gyûjtése és tárolása, valamint a hulladék keletkezési helyétõl a hulladékkezelõ létesítményig történõ szállítása.

48. „EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más

állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági

Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai

Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

49. „Üzemszerû kitermelés”: az ásványi nyersanyag olyan kitermelése, ahol a tényleges kitermelési mennyiség

a bányatelek megállapításától számított öt éven belül, a tevékenységre vonatkozó, elsõ, módosítás nélküli mûszaki

üzemi tervben jóváhagyott legnagyobb kitermelési mennyiségnek legalább a negyedét eléri.”

32. § (1) A Bt. 50/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány

1. a földtani kutatásra és a bejelentés alapján végezhetõ felszíni elõkutatásra,

2. e törvény hatálya alá tartozó, hatósági engedély vagy koncessziós szerzõdés alapján végezhetõ tevékenységekre,

3. a koncessziós pályázatok értékelését végzõ minõsítõ bizottság létrehozására és összetételére,

4. a bányajáradékra, annak befizetésére, természetben történõ teljesítésére, továbbá a szabálytalanul végzett

bányászati tevékenység miatt kiesett bányajáradék pótlására szolgáló térítésre, illetve díjfizetésre,

5. a kutatási jogadományozásra és a kutatási munkaprogram minimális tartalmi követelményeire, a kutatási

jogadományhoz tartozó pénzügyi biztosítékra, valamint a kutatási terület kialakítására és mértékére,

6. a biztonsági övezetre és a védõpillérre,

7. a bányatérképekre,

8. a bányászati és gázipari tevékenység biztonságára és üzemi felügyeletére,

9. a felszíni ingatlantulajdon korlátozására,

10. az intézkedésekre, biztosítékokra, a bírság felsõ határára, a bírság mértéke megállapításánál mérlegelendõ

szempontokra,

11. az e törvény szerinti polgári robbantási, polgári felhasználású robbanóanyag forgalmazási, a nyomástartó

berendezést vizsgáló szakértõi és felügyeleti tevékenységek folytatásának részletes feltételeire, az e tevékenységekre

jogosító engedély kiadásának rendjére, az e tevékenységeket végzõkrõl vezetett nyilvántartás személyes adatot nem

tartalmazó adattartalmára, valamint a nyilvántartás vezetésére, továbbá a tevékenységekre jogszabályban vagy

hatósági határozatban elõírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre,

a robbanóanyag forgalmazására és e tevékenységek hatósági felügyeletére,

12. az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának

meghatározására,

13. az ásványvagyon-gazdálkodás részletes követelményeire,

14. a vízgazdálkodásról szóló törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a bányászat befejezését követõen

fennmaradó vagy keletkezõ, a felszín alatti vízkészletet érintõ tóval kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre,

15. az állami földtani feladatokat ellátó szerv vagy szervek és a bányafelügyelet vagy bányafelügyeletek kijelölésére,

16. a szolgáltatásra köteles földtani adatok körére és az adatszolgáltatás rendjére,

17. a 26/A. § (8) bekezdése szerinti pályázat tartalmi követelményeire,

18. a geotermikus védõidom meghatározására és kijelölésére,

19. az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia természetes elõfordulási területén elvégzendõ érzékenységi és

terhelhetõségi vizsgálat lefolytatására, valamint a vizsgálatban részt vevõ hatóság közremûködésére,

20. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések engedélyezésére és hatósági

felügyeletére,
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21. az energetikai és ipari eredetû szén-dioxid tárolására alkalmas földtani szerkezetek vonatkozásában

a) a potenciális tárolóhely felmérésére,

b) a földtani kutatás és a tárolás engedélyezésére,

c) a kutatási engedély átruházására,

d) szén-dioxid-áram besajtolására,

e) az üzemeltetõ és a bányafelügyelet ellenõrzésére,

f) a pénzügyi biztosítékra és pénzügyi hozzájárulásra,

g) a tárolóhely bezárására és a felelõsség átvételére,

h) a bányafelügyelet által vezetett nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó tartalmi követelményeire,

i) a korrekciós intézkedések elvégzésére,

j) a szállítóhálózathoz való hozzáférésre és az együttmûködési megállapodásra,

k) a bírságok mértékére és kiszabására,

l) az új tárolási engedélyes kijelölésére,

m) az Európai Bizottság számára megküldendõ jelentés elõkészítésére és benyújtására,

22. az átmeneti bányászjáradék megállapításának, folyósításának, szüneteltetésének és megszüntetésének eljárására,

23. a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljáráshoz kötött

építési tevékenységek körére és az eljárás megindítására irányuló kérelemhez csatolandó mûszaki dokumentáció

tartalmára,

24. az ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon hatósági nyilvántartására,

25. a 26/A. § (5) bekezdése szerinti kitermelési határidõ meghosszabbítása esetén fizetendõ térítés mértékének és

a megfizetés módjának megállapítására,

26. a kõolaj- és földgázbányászati létesítmények, a szénhidrogén szállító-, elosztó-, célvezetékek és tároló

létesítmények tekintetében az európai és a nemzeti kritikus infrastruktúrák azonosításának kritériumrendszerére,

kijelölésére, az érzékeny információ védelmére, a kapcsolattartásra és a jelentéstételi kötelezettségekre, valamint az

európai kritikus infrastruktúra kijelölése esetén annak védelmére, ellenõrzésének rendjére, az elõírások megsértése

esetén alkalmazható jogkövetkezményekre

vonatkozó részletes szabályok rendeletben történõ megállapítására.”

(2) A Bt. 50/A. § (2) bekezdése a következõ n)–o) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter)

„n) a szén-dioxid-szállítóvezetékek biztonsági követelményeit és a szén-dioxid szállítóvezetékek biztonsági

szabályzatára vonatkozó rendelkezések,

o) a koncessziós pályázat kiírásával, elbírálásával, lebonyolításával, és a koncessziós pályázaton való részvétel díjával

kapcsolatos eljárási és a minõsítõ bizottság mûködésére vonatkozó részletes szabályok”

(rendeletben történõ megállapítására.)

33. § A Bt. 50/C. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (1), (2) és (5) bekezdés rendelkezéseit az elosztóvezetékekhez tartozó gázfogadó és nyomásszabályozó

állomásokra is alkalmazni kell, azzal, hogy a bányafelügyelet a (2) bekezdés szerinti eljárásban használati jogot állapít

meg.”

34. § A Bt. a következõ 50/E. és 50/F. §-sal egészül ki:

„50/E. § Ha a bányafelügyelet a kitermelés vagy üzemszerû föld alatti szénhidrogén-tárolás megkezdésére vonatkozó

határidõ meghosszabbítását a bányavállalkozó részére a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes

energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi XLVII. törvénnyel megállapított 26/A. § (5) bekezdés

hatálybalépése elõtt engedélyezte, a bányavállalkozó a meghosszabbítás idõtartama alatt a kitermelés megkezdéséig

a miniszterrel kötött szerzõdés szerinti térítést fizeti.

50/F. § A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi IV. törvény hatálybalépésekor

vízjogi vagy bányafelügyelet által kiadott engedély alapján geotermikus energiát kinyerõk és hasznosítók

az engedélyek alapján, az abban meghatározott ideig és feltételek szerint a tevékenységüket tovább folytathatják.”
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35. § A Bt. 51. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

„d) a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK,

a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet

módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

36. § A Bt. 22. § (8) bekezdésében az „aláírásától” szövegrész helyébe a „hatálybalépésétõl” szöveg, a Bt. 24/A. §

(3) bekezdésében a „kapacitásokat a hazai tényleges” szövegrész helyébe a „kapacitásokat a tényleges” szöveg,

a Bt. 24/A. § (6) bekezdésében a „felajánlani kivéve, ha a kõolaj- és kõolajtermék-ellátási válsághelyzet Magyarország

területén is bekövetkezik” szövegrész helyébe a „felajánlani” szöveg, a Bt. 27. § (1) bekezdésében a „bányászati”

szövegrész helyébe a „feltárási, kitermelési és meddõhányó hasznosítási” szöveg, a Bt. 41. § (7) bekezdésében

a „felfüggesztheti” szövegrész helyébe a „felfüggeszti” szöveg, a Bt. 50/C. § (1) bekezdésében a „vezetékjog”

szövegrész helyébe a „szolgalom” szöveg, a Bt. 50/D. § (2) bekezdésében az „a fõvárosi vagy megyei kormányhivatal”

szövegrészek helyébe az „a fõvárosi és megyei kormányhivatal” szöveg lép.

37. § Hatályát veszti a Bt. 8. § a) pont ac) alpontja, a Bt. 22/C. §-a és az azt megelõzõ alcím, a Bt. 25. § (3a) bekezdése,

a Bt. 38/C. § (4) bekezdés második mondata, a Bt. 38/E. §-a és az azt megelõzõ alcím, a Bt. 41. § (1) bekezdés d) és

e) pontja, a Bt. 49. § 5. pont b) alpontjában a „16. § (4) bekezdésének” szövegrész, a Bt. 49. §-ának az egyes energetikai

tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXXII. törvény 24. § (6) bekezdésével megállapított 46. pontja,

valamint a Bt. 50/A. § (4) és (6) bekezdése.

2. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló

2005. évi XV. törvény módosítása

38. § (1) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.)

11. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szén-dioxid geológiai tárolására használt tárolóhely üzemeltetõje a bányászatról szóló törvényben

meghatározott szivárgás esetén köteles a szivárgást követõ év április 30-ig a környezetbe jutó üvegházhatású

gázokkal egyenértékû kibocsátási egységet a magyar állam részére visszaadni.”

(2) Az Üht. 17. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Ha a szén-dioxid geológiai tárolására használt tárolóhely üzemeltetõje a kibocsátási egységek (4) bekezdés szerinti

visszaadására irányuló kötelezettségének határidõre részben vagy egészben nem tesz eleget, a környezetvédelmi

hatóság – a tárolási engedélyest e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékû – bírság

megfizetésére kötelezi.”

(3) Az Üht. 20. § (10) bekezdése a következõ 4. ponttal egészül ki:

[E törvény a végrehajtására az (5) és (6) bekezdésekben foglalt felhatalmazások alapján kiadott jogszabályokkal együtt]

„4. a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK,

a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet

módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2) bekezdésének,

18. cikk (1) bekezdésének és a 28. cikkének”

(való megfelelést szolgálja.)

3. A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény módosítása

39. § A távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A miniszter rendeletben)

„b) állapítja meg a távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árszerkezetét, legmagasabb árait és azok alkalmazásának

idõpontját, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhõszolgáltatás (fûtés és

használati melegvíz) díjainak szerkezetét, legmagasabb díjait és azok alkalmazásának idõpontját, továbbá a hatósági

árelõkészítés módszertanára vonatkozó szabályokat;”
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4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

40. § (1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: VET.) 57. § (4) bekezdés b) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során a fogyasztóvédelemrõl szóló törvényben foglalt jogkövetkezményeken kívül

– jogsértés megállapítása esetén – az alábbi jogkövetkezményeket is alkalmazhatja:)

„b) az engedélyes olyan jogsértése esetén, amelyhez jogszabály vagy üzletszabályzat jogkövetkezményt rendel,

a jogkövetkezmény megállapítása és teljesítésének elõírása vagy a jogkövetkezmény alkalmazásának megtiltása;”

(2) A VET. 57. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az 57. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a lakossági fogyasztók elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy

mérésre, valamint a villamosenergia-ellátásból történõ fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy

kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követõen a felhasználó ellátásba történõ ismételt bekapcsolására

vonatkozó rendelkezések megsértése esetén is a Hivatal jár el, ha azok szerzõdés nélküli vételezéssel, szabálytalan

vételezéssel vagy ezek jogkövetkezményeivel is kapcsolatosak.”

(3) A VET. 57. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az engedélyesekkel szemben felmerülõ panaszok ügyében – az (1) bekezdésben foglaltak kivételével – a Hivatal

jár el. A Hivatal eljárása során a (4) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket is alkalmazhatja.”

41. § (1) A VET. 159. § (5) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Hivatal a felhasználók védelmével kapcsolatos feladatai körében:)

„1. ellenõrzi a csatlakozással, a hálózathoz való hozzáféréssel, illetve a rendszer megfelelõ minõségben való

rendelkezésre állásával kapcsolatos felhasználói igények hálózati engedélyes általi kielégítését, ellenõrzi

a felhasználók által a közcélú hálózathoz való csatlakozás érdekében befizetett csatlakozási díj felhasználását, bírságot

szab ki,

2. dönt az engedélyesekkel szemben felmerülõ panaszok – ideértve a szerzõdés nélküli vételezéssel, a szabálytalan

vételezéssel, valamint ezek jogkövetkezményeivel kapcsolatos panaszok – ügyében, kivéve az 57. § (1) bekezdése

szerinti lakossági fogyasztói panaszokat, és”

(2) A VET. 159. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Hivatal egyéb feladatai körében ellátja az energiapolitikáért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó

forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésével kapcsolatos

feladatokat.”

42. § A VET. a következõ 178/G. §-sal egészül ki:

„178/G. § E törvénynek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények

módosításáról szóló 2012. évi XLVII. törvény 40. § (1) bekezdésével megállapított 57. § (4) bekezdés b) pontját,

a 40. § (2) bekezdésével megállapított 57. § (4a) bekezdését, a 40. § (3) bekezdésével megállapított 57. § (5) bekezdését,

valamint a 41. § (1) bekezdésével megállapított 159. § (5) bekezdés 1. és 2. pontját a hatálybalépéskor folyamatban

lévõ ügyekben és a megismételt eljárásokban is alkalmazni kell.”

5. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

43. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.) 64. § (3a) bekezdés b) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során a fogyasztóvédelemrõl szóló törvényben foglalt jogkövetkezményeken kívül

– jogsértés megállapítása esetén – az alábbi jogkövetkezményeket is alkalmazhatja:)

„b) az engedélyes olyan jogsértése esetén, amelyhez jogszabály vagy üzletszabályzat jogkövetkezményt rendel,

a jogkövetkezmény megállapítása és teljesítésének elõírása vagy a jogkövetkezmény alkalmazásának megtiltása, és”

(2) A GET. 64. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A 64. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a lakossági fogyasztók elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy

mérésre, valamint a földgázellátásból történõ, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy

kikapcsolásra, illetve a tartozás rendezését követõen a felhasználó ellátásba történõ ismételt bekapcsolására

vonatkozó rendelkezések megsértése esetén is a Hivatal jár el, ha azok szerzõdés nélküli vételezéssel, szabálytalan

vételezéssel vagy ezek jogkövetkezményeivel is kapcsolatosak.”
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(3) A GET. 64. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az engedélyesekkel szemben felmerülõ panaszok ügyében – az (1) bekezdésben foglaltak kivételével – a Hivatal

jár el. A Hivatal eljárása során a (3a) bekezdés szerinti jogkövetkezményeket is alkalmazhatja.”

44. § A GET. 127. § n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Hivatal a földgázellátással, a földgázellátás biztonságának és a földgázpiac hatékony mûködésének felügyeletével,

továbbá az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesítésével, és a hatásos verseny elõsegítésével kapcsolatos

feladatai körében)

„n) dönt az engedélyesekkel szemben felmerülõ panaszok – ideértve a szerzõdés nélküli vételezéssel, a szabálytalan

vételezéssel, valamint ezek jogkövetkezményeivel kapcsolatos panaszok – ügyében, kivéve a 64. § (1) bekezdése

szerinti lakossági fogyasztói panaszokat;”

45. § A GET. 133. § (1) bekezdése a következõ 13. és 14. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)

„13. földgázellátási válsághelyzet II. fokozata esetén a felhasználók ellátására vonatkozó szerzõdések teljesítése

felfüggesztésének rendjét, a felhasználók földgázellátásának korlátozását, különösen a korlátozás elrendelésének,

fenntartásának és feloldásának feltételeit, az engedélyesek jogait és kötelezettségeit, valamint a földgázellátáshoz

kapcsolódó, a hatósági és a nem hatósági árak körébe tartozó valamennyi termék és szolgáltatás legmagasabb árát,

14. a rendszerüzemeltetõk által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhetõ alapszolgáltatásokon túli

egyéb szolgáltatások, a felhasználó szerzõdésszegése esetén külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások, valamint a

rendszerüzemeltetõ által az engedélyesek részére külön díj ellenében végezhetõ szolgáltatások körét és azok díjait,

a tárgyalásos földgáztárolói hozzáféréshez kapcsolódó, külön díj ellenében nyújtott szolgáltatások kivételével.”

46. § A GET. a következõ 140/C. §-sal egészül ki:

„140/C. § E törvénynek a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és egyes energetikai tárgyú törvények

módosításáról szóló 2012. évi XLVII. törvény 43. § (1) bekezdése által megállapított 64. § (3a) bekezdés b) pontját,

a 43. § (2) bekezdéssel megállapított 64. § (3b) bekezdését, a 43. § (3) bekezdésével megállapított 64. § (4) bekezdését,

valamint a 44. §-sal megállapított 127. § n) pontját a hatálybalépéskor folyamatban lévõ ügyekben és a megismételt

eljárásokban is alkalmazni kell.”

47. § Hatályát veszti a GET. 133. § (1) bekezdésének az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló

2011. évi CLXXXII. törvény 12. §-ával megállapított 12. pontja.

6. Hatályon kívül helyezõ rendelkezés

48. § Hatályát veszti a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi IV. törvény.

7. Záró rendelkezések

49. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a törvény a szén-dioxid geológiai tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2000/60/EK, a 2001/80/EK,

a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint az 1013/2006/EK rendelet

módosításáról szóló, 2009. április 23-i 2009/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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2012. évi XLVIII. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról*

1. § A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 2. melléklet I. pontjában a

a) „Magyar Export-Import Bank Zrt. 25%+1 szavazat” szövegrész helyébe a „Magyar Export-Import Bank Zrt. 100%”,

b) „Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 25%+1 szavazat” szövegrész helyébe a „Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. 100%”

szöveg lép.

2. § Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

3. § Az 1. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2012. évi XLIX. törvény
a fordított adózás mezõgazdasági szektorra történõ kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények
módosításáról**

1. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

1. § (1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) bekezdése a következõ

i) ponttal egészül ki:

(Az adót a termék beszerzõje, szolgáltatás igénybevevõje fizeti:)

„i) a 6/A. számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetében.”

(2) Az Áfa tv. 142. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az (1) bekezdés i) pontja nem alkalmazható a XIV. Fejezetben szabályozott jogállású, mezõgazdasági

tevékenységet folytató adóalanynak e tevékenysége körébe tartozó termékértékesítésére és termékbeszerzésére.”

2. § Az Áfa tv. a következõ 276. §-sal egészül ki:

„276. § (1) A fordított adózás mezõgazdasági szektorra történõ kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények

módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvénnyel (a továbbiakban: Mód2 törvény) megállapított 142. § (1) bekezdés

i) pontját – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – azon ügyletek esetén kell elõször alkalmazni, amelyek

teljesítési idõpontja 2012. július 1. napjára esik, vagy azt követi.

(2) A Mód2 törvénnyel megállapított 6/A. számú mellékletben felsorolt termékek értékesítése esetén, ha a teljesítés

idõpontja 2012. július 1. napjára esik, vagy azt követi, de a terméket beszerzõ adóalanynak a 60. § (1)–(3) bekezdése

szerint a fizetendõ adót 2012. július 1. napját megelõzõen kellene megállapítani, a Mód2 törvénnyel megállapított

142. § (1) bekezdés i) pontja nem alkalmazandó.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. május 14-i ülésnapján fogadta el.

** A törvényt az Országgyûlés a 2012. május 14-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Amennyiben a Mód2 törvénnyel megállapított 142. § (1) bekezdés i) pontja hatálya alá tartozó

termékértékesítéshez fizetett elõleg jóváírásának, kézhezvételének idõpontja 2012. július 1. napját megelõzõ napra

esik, az elõleg jóváírására, kézhezvételére tekintettel fizetendõ adót az ügyletet saját nevében teljesítõ adóalany fizeti

az 59. § (1) és (2) bekezdésének megfelelõen, a termék beszerzõjének adófizetési kötelezettsége – a (2) bekezdésben

foglaltak figyelembevételével – az adóalapnak az elõleg adót nem tartalmazó összegével csökkentett része után

keletkezik.”

3. § Az Áfa tv. az 1. melléklet szerinti 6/A. számú melléklettel egészül ki.

4. § Hatályát veszti az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés i) pontja, 142. § (8) bekezdése, 276. §-a és 6/A. számú melléklete.

2. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

5. § Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) Adóbevallás alcíme a következõ 31/A. §-sal

egészül ki:

„31/A. § (1) Az általános forgalmi adó alanya az adómegállapítási idõszakról benyújtott általános forgalmi adó

bevallásában nyilatkozik az adómegállapítási idõszakban teljesített, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi

CXXVII. törvény (e § alkalmazásában a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés i) pontja alá tartozó

termékértékesítése tekintetében a vevõ adószámáról, a termékértékesítés teljesítésének a napjáról, valamint

– az Áfa tv. 6/A. számú mellékletében meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban – az értékesített termék

kilogrammban meghatározott mennyiségérõl, és ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapjáról.

(2) Az általános forgalmi adó alanya az adómegállapítási idõszakról benyújtott általános forgalmi adó bevallásában

azon, az Áfa tv. 142. § (1) bekezdés i) pontja alá tartozó termékbeszerzései tekintetében, amelyek után

termékbeszerzõként az adott adómegállapítási idõszakban adófizetési kötelezettsége keletkezett, nyilatkozik a

termékértékesítõ adószámáról, a termékértékesítés teljesítésének a napjáról, valamint – az Áfa tv. 6/A. számú

mellékletében meghatározott vámtarifaszám szerinti bontásban – a beszerzett termék kilogrammban meghatározott

mennyiségérõl, és ezer forintra kerekített összegben meghatározott adóalapjáról.”

6. § Az Art. a következõ 191. §-sal egészül ki:

„191. § A fordított adózás mezõgazdasági szektorra történõ kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények

módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvénnyel megállapított 31/A. §-t utoljára a 2014. június 30. napját magába foglaló

adómegállapítási idõszak tekintetében kell alkalmazni.”

7. § Hatályát veszti az Art. 31/A. §-a.

3. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. július 1-jén lép hatályba, és 2014. július 2-án hatályát veszti.

(2) A 4. § és a 7. § 2014. július 1-jén lép hatályba.

9. § Ez a törvény a közös hozzáadottértékadó-rendszerrõl szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv

395. cikkének való megfelelést szolgálja.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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1. melléklet a 2012. évi XLIX. törvényhez

„6/A. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez

A 142. § (1) bekezdés i) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek

Sor-
szám

Megnevezés Vtsz.

1. Kukorica 1005

2. Búza és kétszeres 1001

3. Árpa 1003

4. Rozs 1002

5. Zab 1004

6. Triticale 1008 90 10

7. Napraforgó-mag, törve is 1206 00

8. Repce- vagy olajrepcemag, törve is 1205

9. Szójabab, törve is 1201
”

2012. évi L. törvény
az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény
módosításáról*

1. § (1) Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: OTKA tv.) 2. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az OTKA vezetõ testülete az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága (a továbbiakban: OTKA

Bizottság), amely elnökbõl, két alelnökbõl és 15 tagból áll. Az egyik alelnök személyére a Magyar Rektori Konferencia,

valamint a Mûvészeti Egyetemek Rektori Széke együttesen, a másikra a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tesz

javaslatot.”

(2) Az OTKA tv. 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az OTKA Bizottság tagjai:)

„a) az oktatásért felelõs miniszter és az egészségügyért felelõs miniszter által – az agrárpolitikáért felelõs miniszter és a

környezetvédelemért felelõs miniszter, a gazdaságpolitikáért felelõs miniszter és a kutatás-fejlesztésért és

technológiai innovációért felelõs miniszter egyetértésével – javasolt öt szakértõ;”

(3) Az OTKA tv. 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az OTKA Bizottság tagjai:)

„e) a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke által javasolt egy szakértõ;”

2. § Az OTKA tv. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az Iroda központi költségvetési szerv, felügyeletét az Akadémia elnöke látja el.”

3. § (1) Az OTKA tv. 4. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Egy témapályázatra az OTKA-támogatás a pályázat jellegére tekintettel az OTKA Bizottság döntésének

megfelelõen legfeljebb négy évre, amennyiben a pályázatban foglaltak megvalósítása hosszabb idõt igényel öt évre

vehetõ igénybe.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. május 14-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az OTKA tv. 4. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az OTKA Bizottság a tárgyévet követõ elsõ évre a tárgyévben rendelkezésre álló költségvetési elõirányzat 90%-áig,

a második évre 70%-áig, a harmadik évre 40%-áig, azon túl legfeljebb 20%-áig vállalhat kötelezettséget, beleszámítva

az elõzõ években vállaltakat.”

4. § Az OTKA tv. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A beérkezõ pályázatokat az OTKA Tudományterületi Kollégiumain belül mûködõ zsûrik által felkért magyar és

külföldi szakértõk véleményezik szakmai és költségtervezési szempontból. A vélemények alapján a zsûrik rangsorolják

a pályázatokat és javaslatot tesznek a támogatásukra. A szakmai zsûrik észrevételei alapján, az OTKA Bizottság által

meghatározott kiemelt tudományos kutatási irányok figyelembevételével, a Tudományterületi Kollégiumok

javaslatot tesznek az OTKA Bizottságnak a pályázatok támogatására a költségterv fõ tételei szerinti elõirányzati

bontásban. A nyertes pályázatok és a pályázatok támogatási összegének listája az OTKA Bizottság honlapján

nyilvános.”

5. § Az OTKA tv. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az OTKA Bizottság – a pályázati beszámolók rendszeres értékelése során kiemelt szempontként – értékeli az

innovációra alkalmas pályázati eredményeket.”

6. § Az OTKA tv. 2. § (4) bekezdésében a „köztisztviselõi” szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõi”, a „köztisztviselõk”

szövegrész helyébe a „kormánytisztviselõk” szöveg lép.

7. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

Áder János s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 49/2012. (V. 22.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez
a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. KKV: a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban:

KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás;

2. nagyvállalat: a KKV törvény szerinti mikro-, kis- és középvállalkozásnak nem minõsülõ vállalkozás, amely 750 fõnél

kevesebb munkavállalót foglalkoztat, vagy éves nettó árbevétele kevesebb, mint 200 millió eurónak megfelelõ

forintösszeg;

3. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában

megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

(a továbbiakban: Vhr.) 3. § 26. pontjában meghatározott fogalom szerinti vállalkozás;

4. Római Szerzõdés: az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerzõdés;

5. vágópont: a vágópontok mûködésének részletes szabályairól szóló 75/2011. (VII. 29.) VM rendeletben

[a továbbiakban 75/2011. (VII. 29.) VM rendelet] meghatározott létesítmény;

6. induló vállalkozás: a Vhr. 3. § 19. pontjától eltérõen az a mezõgazdasági termelõ, aki (amely)

élelmiszer-feldolgozási tevékenységét a támogatási kérelem benyújtását követõen kezdi meg.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe:

a) a versenyképesség javítására és a termékszerkezet átalakítására (a továbbiakban: 1. célterület);

b) az élelmiszer-biztonsági és környezetvédelmi feltételek javítására, az energiafelhasználás racionalizálására,

továbbá üzemirányítás korszerûsítésére (a továbbiakban: 2. célterület);

c) vágópontok létrehozására és korszerûsítésére (a továbbiakban: 3. célterület).

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) A KKV-nak, vagy nagyvállalatnak minõsülõ

a) egyéni vállalkozó,

b) egyéni cég,

c) a jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság, vagy

d) szövetkezet,

(a továbbiakban együtt: ügyfél) jogosult a támogatás igénybevételére.

(2) Támogatásra jogosult az az ügyfél, aki (amely) megfelel az alábbi feltételeknek:

a) mezõgazdasági termelõk esetében az üzemmérete meghaladja a 4 európai méretegységet (EUME), valamint

értékesítésbõl származó árbevétele 50%-a vagy több mint 50%-a származik nem-feldolgozott mezõgazdasági

termék értékesítésébõl, és ez az arány a beruházás után is megmarad a kötelezõ üzemeltetés végéig;
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b) nem mezõgazdasági termelõk esetében az értékesítésbõl származó árbevétele kevesebb, mint 50%-a származik

nem-feldolgozott mezõgazdasági termék értékesítésébõl és ez az arány a beruházás után is megmarad a kötelezõ

üzemeltetés végéig.

(3) A (2) bekezdés szerinti követelményeken túl, a támogatás igénybevételéhez az ügyfélnek

a) rendelkeznie kell a mûködéshez szükséges, a külön jogszabályban elõírt, a szabályszerû mûködésre vonatkozó

hatósági engedélyekkel vagy igazolásokkal, kivéve az induló vállalkozások esetében;

b) tagsági jogviszonyban kell állnia a tevékenységéhez kapcsolódó valamely szakmai vagy szakmaközi szervezettel.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott üzemméretre vonatkozó követelmény nem vonatkozik:

a) a termelõi csoportra;

b) a zöldség-gyümölcs termelõi csoportra, vagy annak leányvállalatára; valamint

c) a termelõi szervezetekre és azok leányvállalatára.

(5) Induló vállalkozásnak akkor adható támogatás, ha az a támogatott beruházás révén saját elõállítású mezõgazdasági

termék feldolgozását valósítja meg.

(6) Nem nyújtható támogatás

a) a Vhr. 3. § 19. pontja szerinti induló vállalkozásnak,

b) a nem mezõgazdasági termelõnek, ha a bázisévben nem rendelkezett saját elõállítású élelmiszer értékesítésébõl

származó árbevétellel.

(7) Amennyiben az ügyfél az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek

értéknöveléséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelethez

[a továbbiakban: 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet] kapcsolódóan támogatási határozattal rendelkezik, részére kizárólag

akkor adható támogatás, ha

a) rendelkezik az adott támogatási határozat alapján benyújtott utolsó kifizetési kérelmére hozott jogerõs kifizetési

határozattal;

b) e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig az adott támogatási határozatban jóváhagyott mûveletet

megkezdte és fejlesztési vagy beruházási tevékenységre vonatkozóan kifizetési kérelmet nyújtott be, amellyel

olyan kiadás is elszámolásra került, amely nem minõsül egyéb elszámolható kiadásnak;

c) az adott támogatási határozathoz kapcsolódóan, e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig nem

nyújtott be kifizetési kérelmet, és az abban részére megállapított támogatási összeg egészérõl teljes bizonyító

erejû magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatban lemondott.

(8) Nem adható támogatás annak az ügyfélnek, aki (amely)

a) nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak minõsül;

b) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási elõleg

fizetésérõl szóló 91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján támogatási elõleget vett igénybe és a támogatási

összeggel 2010. március 31-ig nem számolt el;

c) a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelethez kapcsolódó támogatási határozatban jóváhagyott mûveletet, a teljes körû

lemondást kivéve, nem valósította meg, ezért támogatási jogosultsága megszûnt.

(9) Az ügyfél köteles a pénzügyi és üzleti tervben vállaltakat teljesíteni. Az értékeléseknél a bázisév a 2010. év.

(10) Az ügyfél vagy általa kijelölt alkalmazottja az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elõtt köteles az Új Magyarország

Vidékfejlesztési Program keretében szervezett, e jogcím tárgyában tartott kötelezõ képzésen részt venni és azt

elvégezni.

4. § (1) Támogatás az 1. célterületen kizárólag a 3. melléklet szerinti termékekkel kapcsolatos mûveletre vehetõ igénybe.

Támogatás csak abban az esetben adható, ha az ügyfélnek a beruházással érintett termékek esetében a

3. mellékletben szereplõ támogatható termékek értékesítésébõl származó árbevételének a beruházással érintett

termékek értékesítésébõl származó árbevételéhez viszonyított aránya a beruházás befejezését követõ elsõ lezárt,

teljes gazdasági évtõl kezdõdõen 50%-nál nagyobb.

(2) A 2. célterületen támogatást kizárólag az az ügyfél igényelhet:

a) aki (amely) a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és

a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek

módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti,

a 2. mellékletben meghatározott – az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja

alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – tevékenységek valamelyikét fõtevékenységként végzi, és
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b) akinek (amelynek) a Római Szerzõdés I. mellékletében, a halászati termékek kivételével, szereplõ termékek

értékesítésébõl származó árbevétele meghaladja a vállalkozás összárbevételének az 50%-át.

(3) Az Élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusával kapcsolatos eljárásokra a Vhr. 29. § (1) és (2),

(7)–(9) és (11)–(14) bekezdését kell alkalmazni.

(4) A Vhr. 24. §-ában foglaltaktól eltérõen, az ügyfél a támogatási határozat közlésétõl számított hat hónapon belül köteles

a támogatási határozatban jóváhagyott támogatási összeg legalább 25%-ával elszámolni.

(5) A Vhr. 25. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a mûveletet a támogatási határozat közlésétõl számított két éven

belül meg kell valósítani.

(6) A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen az utolsó kifizetési kérelmet a mûvelet megvalósulását követõ

hat hónapon belül, de legkésõbb 2015. január 31-ig be kell nyújtani.

4. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke, elszámolható kiadások

5. § (1) A támogatás forrása:

a) mezõgazdasági termelõ esetében a DIVIP (ÚMVP) 5.5.1.2.1. intézkedésén belül, a mezõgazdasági üzemek

korszerûsítése alintézkedéshez rendelt 10 814 700 eurónak megfelelõ forintösszeg, de legfeljebb 3 milliárd forint,

valamint

b) nem mezõgazdasági termelõ esetében a DIVIP (ÚMVP) 5.3.1.2.3. mezõgazdasági termékek értéknövelése

intézkedéshez rendelt 7 209 800 eurónak megfelelõ forintösszeg, de legfeljebb 2 milliárd forint.

(2) A támogatási kérelemre jóváhagyható támogatási összeg legalább 2 500 000 forint, de legfeljebb 100 000 000 forint.

(3) A 3. célterület esetén a támogatási összeg legalább 2 500 000 forint, de legfeljebb 30 000 000 forint.

(4) A 6. § (6) bekezdés c) pontjában szereplõ tevékenység esetén az igénybe vehetõ támogatás legmagasabb összege

kérelmenként 10 000 000 forint.

(5) Jelen rendelet és a 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet DIVIP (ÚMVP) keretén belül egy ügyfél részére támogatási

határozatban megítélt támogatás együttes összege nem haladhatja meg a 3 000 000 eurónak megfelelõ

forintösszeget.

6. § (1) Mezõgazdasági termelõnek minõsülõ ügyfél esetében az igényelhetõ támogatás mértéke:

a) az összes elszámolható kiadás 40%-a,

b) ha a beruházás kedvezõtlen adottságú területen, vagy NATURA 2000 területen valósul meg, vagy az ügyfél fiatal

mezõgazdasági termelõ, akkor a támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 50%-a,

c) ha a beruházás kedvezõtlen adottságú területen, vagy NATURA 2000 területen valósul meg és az ügyfél fiatal

mezõgazdasági termelõ, akkor a támogatás mértéke a beruházás összes elszámolható kiadásának 60%-a.

(2) Mezõgazdasági termelõnek nem minõsülõ ügyfél esetében az igényelhetõ támogatás mértéke:

a) az összes elszámolható kiadás 50%-a,

b) ha a beruházás a Közép-magyarországi régióban valósul meg, akkor a beruházás összes elszámolható kiadásának

40%-a.

(3) Ha az ügyfél nagyvállalatnak minõsül, akkor részére az (1) és (2) bekezdés alapján megállapítható támogatási mérték

50%-a adható.

(4) Az a mezõgazdasági termelõ, akinél a beruházás után a nem-feldolgozott mezõgazdasági termékek értékesítésébõl

származó árbevétel aránya kevesebb, mint 50% lesz, a kérelem benyújtásakor nem mezõgazdasági termelõnek

minõsül és esetében a nem mezõgazdasági termelõkre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az ügyfélnek errõl

a kérelem benyújtásakor nyilatkoznia kell.

(5) Ha a (6) bekezdés alapján elszámolható kiadásnak minõsülõ tevékenység több megvalósítási helyet érint és emiatt

eltérõ támogatás intenzitás alkalmazandó, egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe venni.

(6) Elszámolható kiadásnak minõsül

a) a (7) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett, a gép és technológia beszerzése, ha az beazonosítható

az Élelmiszeripari gépek és technológiai berendezések katalógusában;

b) a (8) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett, az új és felújítással járó építési tevékenység az építési

normagyûjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) meghatározott referenciaár erejéig;

c) a számítógépek mûködését lehetõvé tevõ alapszoftverek kivételével, a gazdálkodás bármely területét kiszolgáló

szoftver fejlesztése, és az ezt szolgáló hardver beszerzése;

d) a Vhr. 31. §-ában meghatározott egyéb elszámolható kiadások.
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(7) A (6) bekezdés a) pontja alapján nem minõsül elszámolható kiadásnak:

a) a 1470 gépcsoportba tartozó halfeldolgozás,

b) a 1710, 1720, 1740, 1750, 1790 gépcsoportba tartozó borászat, valamint

c) a 1810, 1820, 1890 pálinka elõállítás

gépei és berendezései beszerzése.

(8) Ha a (6) bekezdés b) pontjában meghatározott elszámolható kiadáshoz az ÉNGY nem állapít meg referenciaárat,

akkor a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontja szerint kell eljárni.

5. A támogatási kérelem benyújtása

7. § (1) A támogatási kérelmet 2012. június 22. és 2012. július 23. között postai úton lehet benyújtani a Mezõgazdasági és

Vidékfejlesztési Hivatalnak (a továbbiakban: MVH), a beruházás megvalósítási helye szerint illetékes megyei

kirendeltségre, több megvalósítási hely esetén az ügyfél székhely szerint illetékes kirendeltségre, az MVH honlapján

közleményben közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon.

(2) A támogatási kérelem MVH által rendszeresített formanyomtatványai a fõlap és betétlapok, amelyek az alábbi

adatokat tartalmazzák:

a) ügyfél azonosító adatok;

b) a tervezett beruházásra vonatkozó adatok;

c) az ügyfél nyilatkozata az e rendeletben meghatározott feltételek megismerésérõl és tudomásulvételérõl;

d) az ügyfél aláírása.

(3) Ugyanazon ügyfél egy támogatási kérelem benyújtásra nyitva álló idõszakban kizárólag egy támogatási kérelmet

nyújthat be, amely azonban több megvalósítási helyet is tartalmazhat.

(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:

a) az értékeléshez meghatározott okiratokat, nyilatkozatokat;

b) az ügyfél szabályszerû mûködését igazoló hatósági engedélyek, igazolások másolatát;

c) az MVH által rendszeresített formanyomtatvány szerinti igazolást a szakmai vagy szakmaközi szervezeti tagságról;

d) a támogatási kérelemben igényelt támogatás összegétõl függetlenül, a Vhr. 27. § (1) bekezdés f) pontja szerinti

pénzügyi és üzleti tervet;

e) a 3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában szereplõ ügyfelek elkülönítését szolgáló termék árbevételi betétlapot;

f) a szakmai vagy szakmaközi szervezetnek a beruházást támogató nyilatkozatát;

g) építési engedélyköteles beruházás esetében a jogerõs építési engedélyt, a hozzá tartozó záradékolt

tervdokumentáció másolatával együtt, vagy az építési engedély megkérését igazoló nyilatkozatot;

h) nem építési engedély köteles beruházás esetén, az építészeti-mûszaki tervdokumentációt és annak szakhatósági

igazolását, hogy a beruházás nem engedélyköteles, vagy a szakhatósági igazolás megkérését igazoló

nyilatkozatot;

i) építéssel nem járó beruházás esetében mûszaki leírást és dokumentációt;

j) mezõgazdasági termelõ nyilatkozata a 6. § (4) bekezdése alapján magasabb támogatási intenzitás

igénybevételérõl.

(5) A 6. § (6) bekezdésében meghatározott tevékenység a Vhr. 17. § (4) bekezdésének megfelelõen a támogatási kérelem

benyújtása után az ügyfél saját felelõsségére megkezdhetõ.

(6) A támogatási kérelem benyújtási idõszakot követõen hiánypótlásnak helye nincs. Az MVH a támogatási kérelem

benyújtására rendszeresített formanyomtatványok, a (4) bekezdésben és a Vhr. 27. § (1) bekezdés b) pontjában

meghatározott, kitöltött dokumentumok bármelyikét nem tartalmazó kérelmet elutasítja. Az MVH a támogatási

kérelem bírálata, értékelése során nem veszi figyelembe azon dokumentumokat, iratokat, amelyeket az ügyfél az MVH

erre irányuló, hiánypótlásra, nyilatkozattételre való felhívása hiányában, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló

idõszakot követõen terjeszt elõ.

(7) A Vhr. 33. § (4) bekezdése rendelkezéseitõl eltérõen a közbeszerzési eljárás alkalmazása nem hosszabbítja meg

a megvalósítási idõszakot és az elsõ kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló véghatáridõt sem.

(8) A Vhr.-tõl eltérõen a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerûsített

létesítményt rendeltetésének megfelelõen, a vonatkozó engedélyek és elõírások betartásával kell használni,

üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség). Az üzemeltetési kötelezettség a támogatási határozat

közlésével kezdõdik és az utolsó kifizetési határozat közlésétõl számított öt évig áll fenn.
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6. A támogatási kérelem elbírálása

8. § (1) A támogatási kérelmet az MVH e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, és az 1. mellékletben

meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, valamint a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi

XVII. törvény 32. § (1) bekezdésének c) pontja alapján, és e rendelet 5. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglalt

források felhasználására külön-külön rangsor állításával hoz döntést.

(2) A maximálisan elérhetõ 102 pontszámból 50 pontot, illetve a szakmai pontok 50%-át el nem ért kérelmek elutasításra

kerülnek.

7. Kifizetési kérelem

9. § (1) Kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § (1) bekezdésben meghatározott idõszakban lehet a beruházás megvalósítási helye

szerint illetékes, több megvalósítási hely esetén az ügyfél székhely szerint illetékes MVH kirendeltségre benyújtani.

(2) A Vhr. 27. §-ától eltérõen, amennyiben a támogatási kérelemhez nem került benyújtásra, az elsõ benyújtott kifizetési

kérelemhez csatolni kell az összes támogatott építési engedélyköteles beruházásra vonatkozó jogerõs építési

engedély és a hozzá tartozó záradékolt tervdokumentáció hiteles másolatát, vagy az illetékes építésügyi hatóság

igazolását, hogy a beruházás nem engedélyköteles.

(3) Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell

a) a támogatással megvalósított mûvelet külön jogszabályokban foglaltaknak történõ megfelelését igazoló okiratot;

b) a 3. § (10) bekezdése szerinti képzés elvégzésérõl szóló igazolást.

(4) A kifizetési kérelemben megjelölt összeg nem lehet több a támogatási kérelemben megjelölt összeg maximumánál.

8. Jogkövetkezmények

10. § (1) Ha az üzemeltetési kötelezettség ideje alatt az ügyfél nem tartja be a 3. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjában

meghatározott feltételeket, akkor az intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerint kell eljárni, és a

kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.

(2) Ha az ügyfél induló vállalkozás és a 6. § (4) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követõ

elsõ lezárt, teljes gazdasági évben nem felel meg a 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek, akkor az

intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerint kell eljárni, és a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe

vett támogatásnak minõsül.

(3) Ha az ügyfél induló vállalkozás és a támogatási kérelemben jóváhagyott beruházás megvalósítását követõ harmadik

lezárt, teljes gazdasági évben nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak bizonyul, akkor az intézkedésben való

jogosulatlan részvétel szabályai szerint kell eljárni, és a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak

minõsül.

(4) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vállalt – a pontozási szempontok közt feltüntetett – munkavállalói

létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt, akkor az intézkedésben való

jogosulatlan részvétel szabályai szerint kell eljárni, és a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak

minõsül, ezért köteles a támogatási összegbõl – hiányzó foglalkoztatottanként évente – a támogatási összeg 2%-át,

de legalább 750 ezer forintot visszafizetni.

(5) Amennyiben az ügyfél által vállalt árbevétel arányos jövedelmezõsége 50%-ot meghaladóan marad el a beruházás

megvalósítását követõ elsõ lezárt, teljes gazdasági évben vállalt árbevétel arányos jövedelmezõségétõl, akkor a

kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül, ezért az ügyfél köteles az 50%-ot meghaladó

csökkenésén túl százalékpontonként a támogatási összeg 5%-át visszafizetni.

(6) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 6. § (4) bekezdése szerinti feltételt, akkor a kifizetett támogatás vonatkozásában

intézkedésben való jogosulatlan részvétel szabályai szerint kell eljárni, és a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe

vett támogatásnak minõsül.
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9. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005.

szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 26. és 28. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket

állapítja meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 49/2012. (V. 22.) VM rendelethez

A B C

1.
Értékelési szempont megnevezése Értékelés módja (Ellenõrzés módja)

Értékeléshez
rendelhetõ

maximális pontszám

2. A RÉSZ

SZAKMAI SZEMPONTOK

3. Mezõgazdasági termelõ esetében

4. A megvalósítandó beruházás kapcsolódik
egy korábbi, uniós forrásból támogatott
beruházáshoz

Ügyfél nyilatkozata (eredeti), és
alátámasztó dokumentum egyszerû
másolata az uniós nem mezõgazdasági
támogatás (ok)ról

4

5. Az ügyfél termelõi csoport,
zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy
termelõi szervezet tagja

Az ügyfél által megtermelt termék
termelésére, értékesítésére szakosodott
TÉSZ-tagság igazolása (eredeti, az MVH
által rendszeresített
formanyomtatványon), mely tartalmazza,
hogy az ügyfél a termelõi szervezetben
vállalt kötelezettségeit a létesítõ okiratban
foglaltak szerint teljesíti

3

6. Az ügyfél komplex tevékenységet
(állattenyésztés és növénytermesztés)
végez

NÉBIH igazolás eredeti, az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon)

3

7. Az ügyfél biogazdálkodást folytat, vagy
helyt adó vagy részben helyt adó
támogatási határozattal rendelkezik a
2009. évi agrárkörnyezet-gazdálkodási
programban, és ezt még nem vonták
vissza, és nem zárták ki a 2009-es AKG
programból

AKG esetében MVH adatbázis,
biogazdálkodás esetében Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft. vagy a Hungária
Öko Garancia Kft. igazolása (eredeti)

6

8. Az ügyfél Cégkivonat

– 2 éve mûködteti vállalkozását (EV igazolás) 3

– 10 éve mûködteti vállalkozását MVH a vonatkozó nyilvántartásból ellenõrzi 7

– 15 éve mûködteti vállalkozását 10

( a meghirdetés évéhez viszonyítva)

9. Az ügyfél több mint 50% saját termelésû
alapanyagot kíván feldolgozni

Üzleti terv, árbevételi lap 5

10. A feldolgozás kapcsolódik az ügyfél
állattartó tevékenységéhez

NÉBIH igazolás (eredeti, az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon)

4
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11. Nem mezõgazdasági termelõ esetében
12. A beruházás innovációs vagy K+F

eredmény megvalósítására irányul
Ügyfél nyilatkozata (eredeti) és,
alátámasztó dokumentum (egyszerû
másolat)

10

13. A megvalósítandó beruházás kapcsolódik
egy korábbi uniós forrásból támogatott
beruházáshoz

Ügyfél nyilatkozata (eredeti) és 
alátámasztó dokumentum egyszerû
másolata az uniós nem mezõgazdasági
támogatás(ok)ról

10

14. Az ügyfél feldolgozó tevékenységéhez
közvetlenül kapcsolódóan megújuló
energiaforrást használ

Ügyfél nyilatkozata (eredeti) és mûszaki
dokumentáció (egyszerû másolat)

5

15. Az ügyfél Cégkivonat
– 2 éve mûködteti vállalkozását (EV igazolás) 3
– 10 éve mûködteti vállalkozását MVH a vonatkozó nyilvántartásból ellenõrzi 7
– 15 éve mûködteti vállalkozását 10
(a meghirdetés évéhez viszonyítva)

16. Összesen: Max.: 35 pont
17. B RÉSZ

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK
18. A kérelem benyújtását megelõzõ naptári év átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának

bõvítése a fejlesztés hatására nem mezõgazdasági termelõ esetében
19. A kérelem benyújtását megelõzõ naptári

év átlag létszámának szinten tartása
(legalább 1 fõ) 

Ügyfél nyilatkozata (eredeti) 4

20. Támogatás összege/új munkahelyek száma Ügyfél nyilatkozata (eredeti)
21.      –20 000 000 Ft/új munkahely 6
22. 20 000 001–25 000 000 Ft/új munkahely 5
23. 25 000 001–30 000 000 Ft/új munkahely 4
24. 30 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 3
25. 50 000 001 Ft/új munkahely felett 2
26. A kérelem benyújtását megelõzõ naptári év átlag létszámához képest a foglalkoztatottak számának

bõvítése a fejlesztés hatására mezõgazdasági termelõ esetében
27.      –25 000 000 Ft/új munkahely 6
28. 25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 4
29. 50 000 001 Ft/új munkahely felett 2
30. Ha az ügyfél vállalkozás nem mezõgazdasági termelõ
31. A foglalkoztatottak számának  legalább 

20%-a nõ
Nyilatkozat 2

32. Csökkent munkaképességû foglalkoztatása Nyilatkozat 2
33. Ha az ügyfél vállalkozás mezõgazdasági termelõ
34. A foglalkoztatottak számának legalább 

5%-a nõ
Nyilatkozat 2

35. Csökkent munkaképességû foglalkoztatása Nyilatkozat 2
36. A megvalósítás helye hátrányos helyzetû

területen van
A Vhr. 3. § 14. pontja szerint
MVH a vonatkozó nyilvántartásból
ellenõrzi

2

37. Összesen: Max.: 16 pont
38. C RÉSZ

PÉNZÜGYI TERV
39. Az ügyfél pénzügyi tervének koherenciája A saját tõke növekedése a bázisévhez1

képest a kérelem benyújtást követõ
negyedik évre

5

 40. Saját tõke arányos jövedelmezõség
növekedése bázisévhez képest a kérelem
benyújtást követõ negyedik évre

3

Vállalatértékelés (1)
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41. Vállalatértékelés (2) Egy fõre jutó nettó árbevétel növekedés
bázisévhez képest a kérelem benyújtást
követõ negyedik évre

2

42. Pénzügyi terv vizsgálata (1) Adózás elõtti eredmény /nettó árbevétel
változás bázisévhez képest a kérelem
benyújtást követõ negyedik évre

4

43. Pénzügyi terv vizsgálata (2) Forgóeszköz / rövidlejáratú kötelezettség 3

44. Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

A bázisévhez képest a kérelem benyújtást
követõ negyedik évre tervezett árbevétel
növekmény alakulása a támogatási összeg
viszonylatában (árbevétel növekmény/
támogatási összeg)

2

45. Összesen: Max.: 19 pont

46. D RÉSZ

ÜZLETI TERV PONTOZÁSA

47. Értékhatártól függetlenül benyújtása kötelezõ

48. Üzleti terv összesen: Max.: 30 pont

49. Kommunikációs terv 1

50. A vállalkozás társadalmi felelõsségvállalása 1

51. Mindösszesen: 100 + 2 pont

1 Bázisév: a 2010. év

2. melléklet a 49/2012. (V. 22.) VM rendelethez

A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti célterület esetében támogatható tevékenységek

01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

01.1 Nem évelõ növény termesztése

01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése

01.12 Rizstermesztés

01.13 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése

01.19 Egyéb, nem évelõ növény termesztése

01.2 Évelõ növény termesztése

01.24 Almatermésû, csonthéjas termesztése

01.25 Egyéb gyümölcs, héjastermésû termesztése

01.26 Olajtartalmú gyümölcs termesztése

01.27 Italgyártási növény termesztése

01.28 Fûszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése

01.29 Egyéb évelõ növény termesztése

01.4 Állattenyésztés

01.41 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése

01.42 Egyéb szarvasmarha tenyésztése

01.45 Juh, kecske tenyésztése

01.46 Sertéstenyésztés

01.47 Baromfitenyésztés

01.49 Egyéb állat tenyésztése

Ezen belül kizárólag strucc, emu, nyúl és méh tartás

01.5 Vegyes gazdálkodás

01.50 Vegyes gazdálkodás

01.6 Mezõgazdasági, betakarítást követõ szolgáltatás
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01.61 Növénytermesztési szolgáltatás

01.62 Állattenyésztési szolgáltatás

01.63 Betakarítást követõ szolgáltatás

01.7 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

01.70 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás

10 Élelmiszergyártás

10.1 Húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása

10.11 Húsfeldolgozás, -tartósítás

10.12 Baromfihús feldolgozása, tartósítása

10.13 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása

10.3 Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

10.31 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás

10.32 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása

10.39 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás

10.4 Növényi, állati olaj gyártása

10.41 Olaj gyártása

10.5 Tejfeldolgozás

10.51 Tejtermék gyártása

10.6 Malomipari termék gyártása

10.61 Malomipari termék gyártása

10.8 Egyéb élelmiszer gyártása

10.84 Fûszer, ételízesítõ gyártása

10.85 Készétel gyártása

10.86 Homogenizált, diétás étel gyártása

10.89 M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása

10.9 Takarmány gyártása

10.91 Haszonállat-eledel gyártás

3. melléklet a 49/2012. (V. 22.) VM rendelethez

A 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célterület esetében támogatható termékek

KN-kód Megnevezés

1. árucsoport: Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsõség

02011000 Szarvasmarha egészben vagy félben, frissen vagy hûtve

02012020 Szarvasmarha „kompenzált” negyedek csonttal, frissen vagy hûtve

02012030 Szarvasmarha elülsõ negyed csonttal, frissen vagy hûtve

02012050 Szarvasmarha hátulsó negyed csonttal, frissen vagy hûtve

02012090 Más szarvasmarhahús csonttal, frissen vagy hûtve (kiv. egészben vagy félben, a „kompenzált” negyedet és

az elülsõ vagy hátulsó negyedet)

02013000 Szarvasmarha darabolva, csont nélkül, frissen vagy hûtve

02021000 Szarvasmarha egészben vagy félben, fagyasztva

02022010 Szarvasmarha „kompenzált” negyedek csonttal, fagyasztva

02022030 Szarvasmarha elülsõ negyed egyben vagy darabolva, csonttal, fagyasztva

02022050 Szarvasmarha hátulsó negyed egyben vagy darabolva, csonttal, fagyasztva

02022090 Más szarvasmarhahús csonttal, fagyasztva (kiv. a „kompenzált” negyedet és az elülsõ vagy hátulsó

negyedet)

02023010 Szarvasmarha elülsõ negyedek, egyben vagy legfeljebb öt részre vágva, minden negyed külön csomagolva,

fagyasztva

02023050 Szarvasmarha-lapocka és -szegy, csont nélkül, fagyasztva
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02023090 Más szarvasmarha más húsa csont nélkül, fagyasztva

02031110 Házi sertés egészben vagy félben, frissen vagy hûtve

02031190 Más, nem háziasított sertés egészben vagy félben, frissen vagy hûtve

02031211 Házi sertés combja és ennek részei, csonttal, frissen vagy hûtve

02031219 Házi sertés lapockája és ennek részei, csonttal, frissen vagy hûtve

02031290 Más, nem háziasított sertés combja, lapockája és ezek részei, csonttal, frissen vagy hûtve

02031911 Házi sertés elülsõ részei csonttal, frissen vagy hûtve

02031913 Házi sertésbõl tarja, karaj és ezek részei, csonttal, frissen vagy hûtve

02031915 Házi sertés hasi része és ennek részei, csonttal, frissen vagy hûtve

02031955 Házi sertés részei csont nélkül, frissen vagy hûtve (kiv. az elülsõ részeket, a tarját, a karajt, valamint a hasi

részeket és ennek részeit)

02031959 Más házi sertés részei csonttal, frissen vagy hûtve (kiv. egészben és félben, az elülsõ részeket, a tarját, a karajt,

valamint a hasi részeket és ennek részeit)

02031990 Más, nem háziasított sertés húsa csont nélkül, frissen vagy hûtve (kiv. egészben vagy félben, combot,

lapockát és ezek részeit)

02032110 Házi sertés egészben vagy félben, fagyasztva

02032190 Más, nem háziasított sertés egészben vagy félben, fagyasztva

02032211 Házi sertés combja és ennek részei, csonttal, fagyasztva

02032219 Házi sertés lapockája és ennek részei, csonttal, fagyasztva

02032290 Más, nem háziasított sertés combja, lapockája és ezek részei, csonttal, fagyasztva

02032911 Házi sertés elülsõ részei, csonttal, fagyasztva

02032913 Házi sertésbõl tarja, karaj és ezek részei, csonttal, fagyasztva

02032915 Házi sertés hasi része és ennek részei, csonttal, fagyasztva

02032955 Házi sertés más részei csont nélkül, fagyasztva (kiv. a combot, a lapockát, a karajt, a tarját, az elülsõ részeket

és a hasi részt, valamint ezek részeit)

02032959 Más házi sertés más részei csonttal, fagyasztva (kiv. a combot, a lapockát, a karajt, a tarját, az elülsõ részeket

és a hasi részt, valamint mindezek részeit)

02032990 Más, nem háziasított sertés részei fagyasztva (kiv. egészben vagy félben a combot, a lapockát és ezek részeit)

02041000 Bárány egészben vagy félben, frissen vagy hûtve

02042100 Juh egészben vagy félben, frissen vagy hûtve (kiv. a bárányt)

02042210 Juh rövid elülsõ negyed csonttal, frissen vagy hûtve

02042230 Juh bélszín és/vagy bestend, csonttal, frissen vagy hûtve

02042250 Juhláb csonttal, frissen vagy hûtve

02042290 Más juhhús (kiv. a bárányhús) csonttal, frissen vagy hûtve (kiv. egészben vagy félben, a rövid elülsõ

negyedet, a bélszínt és/vagy bestendet és a lábat)

02042300 Juh darabolva, csont nélkül, frissen vagy hûtve (kiv. a bárányt)

02043000 Bárány egészben vagy félben, fagyasztva

02044100 Juh egészben vagy félben, fagyasztva (kiv. a bárányt)

02044210 Juh rövid elülsõ negyed csonttal, fagyasztva

02044230 Juh bélszín és/vagy bestend, csonttal, fagyasztva

02044250 Juhláb csonttal, fagyasztva

02044290 Más juhhús csonttal, fagyasztva (kiv. egészben vagy félben, a rövid elülsõ negyedet, a bélszínt és/vagy

bestendet és a lábat)

02044310 Bárány darabolva, csont nélkül, fagyasztva

02044390 Más juh darabolva, csont nélkül, fagyasztva (kiv. a bárányt)

02045011 Kecske egészben vagy félben, frissen vagy hûtve

02045013 Kecske rövid elülsõ negyed, frissen vagy hûtve

02045015 Kecske bélszín és/vagy bestend, frissen vagy hûtve

02045019 Kecskeláb, frissen vagy hûtve

02045031 Kecskehús csonttal, darabolva, frissen vagy hûtve (kiv. a rövid elülsõ negyedet, a bélszínt és/vagy bestendet

és a lábat)

02045039 Kecskehús csont nélkül, darabolva, frissen vagy hûtve (kiv. a rövid elülsõ negyedet, a bélszínt és/vagy

bestendet és a lábat)
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02045051 Kecske egészben vagy félben, fagyasztva

02045053 Kecske rövid elülsõ negyed, fagyasztva

02045055 Kecske bélszín és/vagy bestend, fagyasztva

02045059 Kecskeláb, fagyasztva

02045071 Kecskehús csonttal, darabolva, fagyasztva (kiv. a rövid elülsõ negyedet, a bélszínt és/vagy bestendet és a

lábat)

02045079 Kecskehús csont nélkül, darabolva, fagyasztva (kiv. a rövid elülsõ negyedet, a bélszínt és/vagy bestendet és a

lábat)

02061095 Szarvasmarhafélék sovány és zsíros dagadója, frissen vagy hûtve, nem gyógyászati termékek gyártásához

02061098 Szarvasmarhafélék vágási mellékterméke és belsõsége frissen vagy hûtve, nem gyógyászati termékek

gyártásához, a zsíros és sovány dagadó kivételével

02062100 Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas nyelve, fagyasztva

02062200 Szarvasmarhafélék élelmezési célra alkalmas mája, fagyasztva

02062991 Szarvasmarhafélék sovány és zsíros dagadója, nem gyógyászati termékek gyártásához, fagyasztva

02062999 Más szarvasmarhafélék vágási mellékterméke és belsõsége, nem gyógyászati termékek gyártásához,

fagyasztva (kiv. a nyelv, a máj, valamint a sovány és zsíros dagadó)

02063000 Sertés élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsõsége, frissen vagy hûtve

02064100 Sertésmáj élelmezési célra, fagyasztva

02064900 Vágási melléktermék és belsõség sertésbõl, fagyasztva (kiv. máj)

02068010 Vágási melléktermék és belsõség, frissen vagy hûtve (kiv. a szarvasmarhafélékbõl és a sertésbõl származót,

gyógyászati termékek gyártásához)

02068099 Juh, kecske vágási mellékterméke és belsõsége, nem gyógyászati termékek gyártásához, frissen vagy hûtve

02069010 Vágási melléktermék és belsõség, fagyasztva (kiv. a szarvasmarhafélékbõl és a sertésbõl származót,

gyógyászati termékek gyártásához)

02069099 Juh, kecske vágási mellékterméke és belsõsége, nem gyógyászati termékek gyártásához, fagyasztva

02071110 Ún. „83%-os csirke”, frissen vagy hûtve

02071130 Ún. „70%-os csirke”, frissen vagy hûtve

02071190 Ún. „65%-os csirke”, frissen, hûtve

02071210 Ún. „70%-os csirke”, fagyasztva

02071290 Ún. „65%-os csirke”, fagyasztva

02071310 Csirkedarabok csont nélkül, frissen vagy hûtve

02071320 Csirkedarabok, felezve és negyedelve, csonttal, frissen, hûtve

02071330 Csirkeszárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, frissen vagy hûtve

02071340 Csirkehát és -nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, frissen vagy hûtve

02071350 Csirkemell és részei, csonttal, frissen vagy hûtve

02071360 Csirkeláb és részei, csonttal, frissen vagy hûtve

02071370 Csirkedarabok csonttal, frissen vagy hûtve (kiv. a felezett vagy negyedelt állatot, továbbá a szárnyat, hátat,

nyakat, fart, szárnyvéget, mellet és lábat)

02071391 Csirkemáj, frissen vagy hûtve

02071399 Más csirke vágási melléktermékek és belsõségek, frissen vagy hûtve, (kiv. a máj)

02071410 Csirkedarabok csont nélkül, fagyasztva

02071420 Csirkedarabok, felezve és negyedelve, csonttal, fagyasztva

02071430 Csirkeszárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, fagyasztva

02071440 Csirkehát és -nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, fagyasztva

02071450 Csirkemell és részei, csonttal, fagyasztva

02071460 Csirkeláb és részei, csonttal, fagyasztva

02071470 Csirkedarabok csonttal, fagyasztva (kiv. a felezett vagy negyedelt állatot, továbbá a szárnyat, hátat, nyakat,

fart, szárnyvéget, mellet és lábat)

02071491 Csirkemáj, fagyasztva

02071499 Más csirke vágási melléktermékek és belsõségek, fagyasztva (kiv. a máj)

02072410 Ún. „80%-os pulyka”, frissen vagy hûtve

02072490 Ún. „73%-os pulyka”, frissen vagy hûtve

02072510 Ún. „80%-os pulyka”, fagyasztva
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02072590 Ún. „73%-os pulyka”, fagyasztva

02072610 Pulykadarabok, csont nélkül, frissen vagy hûtve

02072620 Pulykadarabok, csonttal, felezve és negyedelve, frissen vagy hûtve

02072630 Pulykaszárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, frissen vagy hûtve

02072640 Pulykahát és -nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, frissen vagy hûtve

02072650 Pulykamell és részei, csonttal, frissen vagy hûtve

02072660 Pulyka alsócomb és részei, csonttal, frissen vagy hûtve

02072670 Pulyka felsõcomb és részei, csonttal, frissen vagy hûtve

02072680 Pulykahúsdarabok, csonttal, frissen vagy hûtve (kiv. a felezett vagy negyedelt állatot, továbbá a szárnyat,

hátat, nyakat, fart, szárnyvéget, mellet és lábat)

02072691 Pulykamáj, frissen vagy hûtve

02072699 Más pulyka vágási melléktermékek és belsõségek, frissen vagy hûtve (kiv. a máj)

02072710 Pulykadarabok, csont nélkül, fagyasztva

02072720 Pulykadarabok, csonttal, felezve és negyedelve, fagyasztva

02072730 Pulykaszárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, fagyasztva

02072740 Pulykahát és -nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, fagyasztva

02072750 Pulykamell és részei, csonttal, fagyasztva

02072760 Pulykacomb és részei, csonttal, fagyasztva

02072770 Pulykaláb és részei, csonttal, fagyasztva (kiv. a pulykacombot és részeit)

02072780 Pulykadarabok, csonttal, fagyasztva (kiv. a felezett vagy negyedelt állatot, továbbá a szárnyat, hátat, nyakat,

fart, szárnyvéget, mellet, combot és lábat)

02072791 Pulykamáj, fagyasztva

02072799 Más pulyka vágási melléktermékek és belsõségek, fagyasztva (kiv. a máj)

02073211 Ún. „85%-os kacsa”, frissen vagy hûtve

02073215 Ún. „70%-os kacsa”, frissen vagy hûtve

02073219 Ún. „63%-os kacsa”, frissen vagy hûtve

02073251 Ún. „82%-os liba”, frissen vagy hûtve

02073259 Ún. „75%-os liba”, frissen vagy hûtve

02073290 Gyöngytyúk, nem darabolva, frissen vagy hûtve

02073311 Ún. „70%-os kacsa”, fagyasztva

02073319 Ún. „63%-os kacsa”, fagyasztva

02073351 Ún. „82%-os liba”, fagyasztva

02073359 Ún. „75%-os liba”, fagyasztva

02073390 Gyöngytyúk, nem darabolva, fagyasztva

02073410 Hízott libamáj frissen vagy hûtve

02073490 Hízott kacsamáj frissen vagy hûtve

02073511 Libadarabok csont nélkül, frissen vagy hûtve

02073515 Kacsa- és gyöngytyúkdarabok csont nélkül, frissen vagy hûtve

02073521 Kacsa felezve és negyedelve, csonttal, frissen vagy hûtve

02073523 Liba felezve és negyedelve, csonttal, frissen vagy hûtve

02073525 Gyöngytyúk felezve és negyedelve, csonttal, frissen vagy hûtve

02073531 Kacsa-, liba- és gyöngytyúkszárny egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, frissen vagy hûtve

02073541 Kacsa-, liba- és gyöngytyúkhát, -nyak, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, frissen vagy hûtve

02073551 Libamell és részei, frissen vagy hûtve

02073553 Kacsa- és gyöngytyúkmell és részei, frissen vagy hûtve

02073561 Libaláb és részei, frissen vagy hûtve

02073563 Kacsa- és gyöngytyúkláb és részei, frissen vagy hûtve

02073571 Liba- és kacsakabát, frissen vagy hûtve

02073579 Más kacsa-, liba- és gyöngytyúkdarabok, csonttal, frissen vagy hûtve (kiv. a felezett vagy negyedelt állatot,

valamint a szárnyat, hátat, nyakat, fart, szárnyvéget, mellet, lábat és a liba- vagy kacsakabátot)

02073591 Kacsa, liba és gyöngytyúk mája, frissen vagy hûtve (kiv. a hízott kacsa- és libamájat)

02073599 Más kacsa, liba és gyöngytyúk vágási mellékterméke és belsõsége, frissen vagy hûtve (kiv. a máj)

02073611 Libadarabok csont nélkül, fagyasztva
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02073615 Kacsa- és gyöngytyúkdarabok csont nélkül, fagyasztva

02073621 Kacsa felezve és negyedelve, csonttal, fagyasztva

02073623 Liba felezve és negyedelve, csonttal, fagyasztva

02073625 Gyöngytyúk felezve és negyedelve, csonttal, fagyasztva

02073631 Kacsa, liba és gyöngytyúk szárnya egészben, szárnyvéggel vagy anélkül, csonttal, fagyasztva

02073641 Kacsa, liba és gyöngytyúk háta és nyaka, egyben vagy külön, far és szárnyvég, csonttal, fagyasztva

02073651 Libamell és részei, csonttal, fagyasztva

02073653 Kacsa- és gyöngytyúkmell és részei, csonttal, fagyasztva

02073661 Libaláb és részei, fagyasztva

02073663 Kacsa- és gyöngytyúkláb és részei, fagyasztva

02073671 Liba- vagy kacsakabát, fagyasztva

02073679 Más kacsa-, liba- és gyöngytyúkdarabok, csonttal, fagyasztva (kiv. a felezett vagy negyedelt állatot, valamint

a szárnyat, hátat, nyakat, fart, szárnyvéget, mellet, lábat és a liba- vagy kacsakabátot)

02073681 Hízott libamáj, fagyasztva

02073685 Hízott kacsamáj, fagyasztva

02073689 Más kacsa, liba és gyöngytyúk mája, fagyasztva (kiv. a hízott kacsa- és libamájat)

02073690 Más kacsa, liba és gyöngytyúk vágási mellékterméke és belsõsége, fagyasztva (kiv. a máj)

02081010 Házinyúl húsa, vágási mellékterméke és belsõsége, frissen, hûtve vagy fagyasztva

02081090 Más, pl. üregi vagy mezei nyúl húsa, vágási mellékterméke és belsõsége, frissen, hûtve vagy fagyasztva

02083000 Fõemlõs húsa, vágási mellékterméke és belsõsége frissen, hûtve vagy fagyasztva

02089010 Házigalamb húsa, vágási mellékterméke és belsõsége, frissen, hûtve vagy fagyasztva

02089030 Más vad húsa, vágási mellékterméke és belsõsége, frissen, hûtve vagy fagyasztva (kiv. az üregi

vagy mezei nyulat)

02089095 Más állati hús, vágási melléktermék, belsõség frissen, hûtve vagy fagyasztva

02101111 Házi sertés sonkája csonttal és ennek részei, sózva vagy sós lében tartósítva

02101119 Házi sertés lapockája csonttal és ennek részei, sózva vagy sós lében tartósítva

02101131 Házi sertés sonkája csonttal és ennek részei, szárítva vagy füstölve

02101139 Házi sertés lapockája csonttal és ennek részei, szárítva vagy füstölve

02101190 Más, nem háziasított sertés sonkája és lapockája csonttal, valamint ezek részei sózva, sós lében tartósítva,

szárítva vagy füstölve

02101211 Házi sertés oldalasa és dagadója, valamint ezek részei sózva vagy sós lében tartósítva

02101219 Házi sertés oldalasa és dagadója, valamint ezek részei szárítva vagy füstölve

02101290 Más, nem háziasított sertés oldalasa és dagadója, valamint ezek részei sózva, sós lében tartósítva, szárítva

vagy füstölve

02101910 Házi sertés szalonnás oldal vagy spencer, sózva vagy sós lében tartósítva

02101920 Házi sertés háromnegyed oldal és középtest, sózva vagy sós lében tartósítva

02101930 Házi sertés elülsõ részei sózva vagy sós lében tartósítva

02101940 Házi sertés tarja és karaj, valamint ezek részei, sózva vagy sós lében tartósítva

02101950 Más egyéb sertéshús sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. a sonkát, a lapockát, az oldalast

csonttal, a dagadót, és ezek részeit, a szalonnás oldalt, a háromnegyed oldalt, a középtestet, az elülsõ részeket, a tarját

és a karajt)

02101960 Házi sertés elülsõ részei szárítva vagy füstölve

02101970 Házi sertés tarja és karaj, valamint ezek részei szárítva vagy füstölve

02101981 Házi sertés húsa csont nélkül, szárítva vagy füstölve (kiv. az elülsõ részeket, a tarját, a karajt, az oldalast, a

dagadót, a sonkát és a lapockát és mindezek részeit)

02101989 Más házi sertés húsa csonttal, szárítva vagy füstölve (kiv. az elülsõ részeket, a tarját, a karajt, az oldalast, a

dagadót, a sonkát és a lapockát és mindezek részeit)

02101990 Más nem házi sertés csülke sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. az elülsõ részeket, a tarját, a

karajt, az oldalast, a dagadót, a sonkát és a lapockát és mindezek részeit)

02102010 Szarvasmarhafélék húsa csonttal, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

02102090 Szarvasmarhafélék húsa csont nélkül, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

02109100 Fõemlõs húsa, vágási mellékterméke és belsõsége sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve;

élelmezési célra alkalmas liszt és õrlemény
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02109921 Juh- és kecskehús csonttal, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

02109929 Juh- és kecskehús csont nélkül, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

02109939 Más hús sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. a sertés, a szarvasmarhaféle, a juh, a kecske, a

fõemlõsök, a rénszarvast, a bálna, delfin, barnadelfin, lamantin, dugong, hüllõk, és a sózott, sós lében tartósított és

szárított lóhús)

02109941 Házi sertés mája sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

02109949 Más házi sertés vágási mellékterméke és belsõsége, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. a

máj)

02109951 Szarvasmarhafélék sovány és zsíros dagadója sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

02109959 Más szarvasmarhafélék vágási mellékterméke és belsõsége sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

(kiv. a sovány és zsíros dagadót)

02109960 Juh és kecske vágási mellékterméke és belsõsége sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

02109971 Hízott liba- vagy kacsamáj sózva vagy sós lében tartósítva

02109979 Más baromfimáj sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. hízott liba- vagy kacsamájat)

02109980 Más vágási melléktermék és belsõség sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve (kiv. a sertésbõl, a

szarvasmarhából, a juhból a kecskébõl, fõemlõsbõl, a bálna, delfin, barnadelfin, lamantin, dugong, hüllõk,

származókat, valamint a baromfimájat)

4. árucsoport: Tejtermékek, madártojás, természetes méz, másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetû

élelmiszer

04011010 Tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, max. 1% zsírtartalommal, max. 2 literes kiszerelésben

04011090 Más, pl. tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, max. 1% zsírtartalommal, 2 literes kiszerelés felett

04012011 Tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 1,1-3% zsírtartalommal, max. 2 literes kiszerelésben

04012019 Más, pl. tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 1,1-3% zsírtartalommal, 2 literes kiszerelés felett

04012091 Tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 3,1-6% zsírtartalommal, max. 2 literes kiszerelésben

04012099 Más, pl. tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 3,1-6% zsírtartalommal, 2 literes kiszerelés felett

04013011 Tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 6,1-21% zsírtartalommal, max. 2 literes kiszerelésben

04013019 Más, pl. tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 6,1-21% zsírtartalommal, 2 literes kiszerelés felett

04013031 Tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 21,1-45% zsírtartalommal, max. 2 literes kiszerelésben

04013039 Más, pl. tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 21,1-45% zsírtartalommal, 2 literes kiszerelés felett

04013091 Tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 45% zsírtartalom felett, max. 2 literes kiszerelésben

04013099 Más, pl. tej, tejszín nem sûrítve, nem édesítve, 45% zsírtartalom felett, 2 literes kiszerelés felett

04021011 Tej-, tejszínpor, -granulátum, max. 1,5% zsírtartalommal, max. 2,5 kg kiszerelésben, nem édesítve

04021019 Más, pl. tej-, tejszínpor, -granulátum max. 1,5% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben, nem édesítve

04021091 Tej-, tejszínpor, -granulátum, max. 1,5% zsírtartalommal, max. 2,5 kg kiszerelésben, édesítve

04021099 Más, pl. tej-, tejszínpor, -granulátum, max. 1,5% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben, édesítve

04022111 Tej-, tejszínpor, -granulátum 1,6-27% zsírtartalommal, max. 2,5 kg kiszerelésben, nem édesítve

04022117 Tej-, tejszínpor, -granulátum 1,6-11% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben, nem édesítve

04022119 Tej-, tejszínpor, -granulátum 11,1-27% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben, nem édesítve

04022191 Tej-, tejszínpor, -granulátum 27% zsírtartalom felett, max. 2,5 kg kiszerelésben

04022199 Más, pl. tej-, tejszínpor, -granulátum 27% zsírtartalom felett, 2,5 kg feletti kiszerelésben

04022911 Speciális csecsemõtej, légmentesen zárt, legfeljebb 500 g nettó tömegû tartályban, 10 tömegszázalékot

meghaladó zsírtartalommal, édesítve

04022915 Tej, tejszínpor, -granulátum max. 27% zsírtartalommal, max. 2,5 kg kiszerelésben, édesítve (kiv. speciális

csecsemõtej)

04022919 Más, pl. tej, tejszínpor, -granulátum max. 27% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben, édesítve

04022991 Tej, tejszínpor, -granulátum 27% zsírtartalom felett, max. 2,5 kg kiszerelésben, édesítve

04022999 Más, pl. tej, tejszínpor, -granulátum 27% zsírtartalommal, 2,5 kg feletti kiszerelésben, nem édesítve

04029110 Sûrített tej, tejszín max. 8 tömeg% zsírtartalommal, nem édesítve (kivéve szilárd alakban)

04029130 Sûrített tej, tejszín min. 8, de max. 10 tömeg% zsírtartalommal, nem édesítve (kivéve szilárd alakban)

04029151 Sûrített tej, tejszín 10,1-45% zsírtartalommal max. 2,5 kg kiszerelésben, nem édesítve

04029159 Más, pl. sûrített tej, tejszín 10,1-45% zsírtartalommal 2,5 kg feletti kiszerelésben, nem édesítve

04029191 Sûrített tej, tejszín 45% zsírtartalom felett, max. 2,5 kg kiszerelésben, nem édesítve
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04029199 Más, pl. sûrített tej, tejszín 45% zsírtartalom felett 2,5 kg feletti kiszerelésben, nem édesítve

04029910 Sûrített tej, tejszín max. 9,5% zsírtartalommal, édesítve (kivéve szilárd alakban)

04029931 Sûrített tej, tejszín 9,6-45% zsírtartalommal max. 2,5 kg kiszerelésben, édesítve

04029939 Más, pl. sûrített tej, tejszín 9,6-45% zsírtartalommal 2,5 kg feletti kiszerelésben, édesítve

04029991 Sûrített tej, tejszín 45% zsírtartalom felett, max. 2,5 kg kiszerelésben, édesítve

04029999 Más, pl. sûrített tej, tejszín 45% zsírtartalom felett 2,5 kg feletti kiszerelésben, édesítve

04031011 Ízesítés nélküli joghurt max. 3% zsírtartalommal, nem édesítve

04031013 Ízesítés nélküli joghurt 3,1-6% zsírtartalommal, nem édesítve

04031019 Ízesítés nélküli joghurt 6% zsírtartalom felett, nem édesítve

04031031 Ízesítés nélküli joghurt max. 3% zsírtartalommal, édesítve

04031033 Ízesítés nélküli joghurt 3,1-6% zsírtartalommal, édesítve

04031039 Ízesítés nélküli joghurt 6% zsírtartalom felett, édesítve

04039011 Ízesítés nélküli író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, max. 1,5% zsírtartalommal

04039013 Ízesítés nélküli író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, 1,6-27% zsírtartalommal

04039019 Ízesítés nélküli író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, 27% zsírtartalom felett

04039031 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, max. 1,5% zsírtartalommal

04039033 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, 1,6-27% zsírtartalommal

04039039 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir por alakban, 27% zsírtartalom felett

04039051 Író, aludttej, tejföl, kefir ízesítés nélkül max. 3% zsírtartalommal

04039053 Író, aludttej, tejföl, kefir ízesítés nélkül 3,1-6% zsírtartalommal

04039059 Író, aludttej, tejföl, kefir ízesítés nélkül 6% zsírtartalom felett

04039061 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir max. 3% zsírtartalommal

04039063 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir 3,1-6% zsírtartalommal

04039069 Édesítve író, aludttej, tejföl, kefir 6% zsírtartalom felett

04041002 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma max. 1,5%, nem édesítve

04041004 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, nem édesítve

04041006 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 27%, nem édesítve

04041012 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma max. 1,5%, nem édesítve

04041014 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, nem édesítve

04041016 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 27%, nem édesítve

04041026 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma max. 1,5%, édesítve

04041028 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, édesítve

04041032 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 27%, édesítve

04041034 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma max. 1,5%, édesítve

04041036 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, édesítve

04041038 Szilárd tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 27%, édesítve

04041048 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma max. 1,5%, nem édesítve

04041052 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, nem édesítve

04041054 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 27%, nem édesítve

04041056 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma max. 1,5%, nem édesítve

04041058 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, nem édesítve

04041062 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 27%, nem édesítve

04041072 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma max. 1,5%, édesítve

04041074 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, édesítve

04041076 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma max. 15%, zsírtartalma több mint 27%, édesítve

04041078 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma max. 1,5%, édesítve

04041082 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 1,5%, de max. 27%, édesítve

04041084 Folyékony tejsavó, fehérjetartalma több mint 15%, zsírtartalma több mint 27%, édesítve

04049021 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) nem édesítve, fehérjetartalma max. 42, zsírtartalma

max. 1,5%

04049023 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) nem édesítve, fehérjetartalma max. 42, zsírtartalma

1,6–27%
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04049029 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) nem édesítve, fehérjetartalma max. 42, zsírtartalma

27% felett

04049081 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) édesítve, fehérjetartalma 42% felett, zsírtartalma

max. 1,5%

04049083 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) édesítve, fehérjetartalma 42% felett, zsírtartalma

1,6-27%

04049089 Tejkészítmény (kiv. az erjesztett tej, a vaj, a sajt és a túró) édesítve, fehérjetartalma 42%, zsírtartalma 27%

felett

04061020 Friss sajt és túró, max. 40% zsírtartalommal

04061080 Friss sajt és túró, 40% zsírtartalom felett

04062010 Fölözött tejbõl készített, finoman õrölt fûszerekkel ízesített sajt (Glarus herb, Schabziger), reszelve vagy

õrölve

04062090 Más mindenféle reszelt vagy õrölt sajt (kiv. Glarus herb, Schabziger) néven ismert sajt

04063010 Ementáli, gruyere és appenzell sajt max. 56% zsírtartalommal, a kiskereskedelmi forgalom számára

kiszerelve

04063031 Ömlesztett sajt legfeljebb 36% zsírtartalommal és szárazanyagra számítva max. 48% zsírtartalommal

04063039 Ömlesztett sajt legfeljebb 36% zsírtartalommal és szárazanyagra jutó 48%-ot meghaladó zsírtartalommal

04063090 Ömlesztett sajt 36%-ot meghaladó zsírtartalommal

04064010 Roquefort sajt

04064050 Gorgonzola sajt

04064090 Más kék erezetû sajt (kiv. Roquefort és a Gorgonzola)

04069001 Sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069013 Ementáli sajt, kevesebb mint 45% zsírtartalommal (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és

a kék erezetû sajt)

04069015 Gruyere, Sbrinz sajt, kevesebb mint 45% zsírtartalommal (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett

sajt és a kék erezetû sajt)

04069017 Bergkase, Appenzell sajt, kevesebb mint 45% zsírtartalommal (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az

ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069018 Fromage fribourgeois, vacherin mont d’or és tete de moine sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az

ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069019 Fölözött tejbõl készített, finoman õrölt fûszerekkel ízesített sajt, nem reszelve, nem õrölve

04069021 Cheddar sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069023 Edam sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069025 Tilsit sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069027 Butterkase sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069029 Kashkaval sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069032 Feta sajt (kiv. feldolgozásra)

04069035 Kefalo-tyri sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069037 Finlandia sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069039 Jarlsberg sajt (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069050 Sajt (kiv. a Feta) juhtejbõl, kecske-, vagy bivalytejbõl, sós leves tartályban, juh vagy kecskebõrben

04069061 Grana padano, parmigiano reggiano sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal és 47% víztartalommal)

(kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069063 Fiore sardo, pecorino sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal és 47% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt

vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069069 Más sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal és 47% víztartalommal) (kiv. feta, grana padano, parmigiano

reggiano, fiore sardo és pecorino)

04069073 Provolone sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv.

friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069075 Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de

legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069076 Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samso sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%,

de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)
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04069078 Gouda sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss

sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069079 Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több

mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû

sajt)

04069081 Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire és hasonló sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%,

de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069082 Camembert sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv.

friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069084 Brie sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal) (kiv. friss sajt,

a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069085 Kefalograviera, kasseri sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72%

víztartalommal) (kiv. friss sajt, a reszelt vagy õrölt sajt, az ömlesztett sajt és a kék erezetû sajt)

04069086 Sajt (legfeljebb 40% zsírtartalommal, és több mint 47%, de legfeljebb 72% víztartalommal)

04069087 Sajt, legfeljebb 40% zsírtartalommal, víztartalom 52%-ot meghaladó, de max. 62%

04069088 Sajt, legfeljebb 40% zsírtartalommal, víztartalom 62%-ot meghaladó, de max. 72%

04069093 Sajt, legfeljebb 40% zsírtartalommal, víztartalom 72%-ot meghaladó

04069099 Más, pl. sajt és túró, több mint 40% zsírtartalommal, nem feldolgozásra

04081180 Tojássárgája szárítva, emberi fogyasztásra alkalmas

04081981 Folyékony tojássárgája, emberi fogyasztásra alkalmas

04081989 Tojássárgája nem szárítva, nem folyékony állapotban, emberi fogyasztásra alkalmas (pl. fagyasztott)

04089180 Más, pl. madártojás héj nélkül, szárítva, emberi fogyasztásra alkalmas

04089980 Más, pl. madártojás héj nélkül, nem szárítva, emberi fogyasztásra alkalmas

04090000 Természetes méz

7. árucsoport: Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók

07101000 Burgonya fagyasztva

07102100 Borsó (Pisum sativum) fagyasztva

07102200 Bab (Vigna spp., phaseolus spp.) fagyasztva

07102900 Más, pl. disznóbab, lóbab, jácintbab, csicseriborsó, lencse és guar mag fagyasztva

07103000 Paraj, új-zélandi paraj és labodaparéj fagyasztva

07108051 Édes paprika fagyasztva

07108059 Más a Capsicum és a Pimenta nemhez tartozó növény (kiv. az édes paprikát) fagyasztva

07108061 Agaricus gomba fagyasztva

07108069 Más ehetõ gomba fagyasztva (kiv. az Agaricus gombát)

07108070 Paradicsom fagyasztva

07108080 Articsóka fagyasztva

07108085 Spárga fagyasztva

07108095 Más zöldség fagyasztva (kiv. burgonya, hüvelyesek, parajfélék, csemegekukorica, olajbogyó, a Capsicum és

Pimenta nemhez tartozó növények, gomba, paradicsom, articsóka és spárga)

07109000 Zöldségkeverék fagyasztva

07114000 Uborka és apróuborka ideiglenesen tartósítva

07115100 Az Agaricus nemhez tartozó gomba ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxid gázzal, sós lében, kénes vízben

vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

07115900 Más ehetõ gomba és szarvasgomba ideiglenesen tartósítva (kéndioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy

más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban (kiv. az Agaricus nemhez tartozó gomba)

07119010 A Capsicum és a Pimenta nemû növények gyümölcse ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxid gázzal, sós

lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

07119050 Vöröshagyma ideiglenesen tartósítva (pl. kéndioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító

oldatban), de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

07119080 Más zöldség ideiglenesen tartósítva (kéndioxid gázzal, sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban),

de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban

07119090 Zöldségkeverék ideiglenesen tartósítva
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07122000 Szárított vöröshagyma egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

07123100 Szárított Agaricus nemhez tartozó ehetõ gomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább

nem elkészítve

07123200 Szárított fafülgomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

07123300 Szárított kocsonyás gomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább nem elkészítve

07123900 Más szárított ehetõ gomba és szarvasgomba egészben, aprítva, szeletelve, törve vagy porítva, de tovább

nem elkészítve (kiv. Agaricus nemhez tartozó ehetõ gomba, fafülgomba és a kocsonyás gomba)

07129005 Szárított burgonya vágva, szeletelve is

07129030 Szárított paradicsom

07129050 Szárított sárgarépa

07129090 Más szárított zöldség (kiv. vöröshagyma, gomba, burgonya, csemegekukorica, paradicsom és sárgarépa)

8. árucsoport: Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió, citrusfélék és a dinnyefélék héja

08021110 Keserû mandula héjastól frissen, hûtve vagy szárítva

08021190 Más mandula héjastól frissen, hûtve vagy szárítva (kiv. a keserû mandulát)

08021210 Keserû mandula héj nélkül frissen, hûtve vagy szárítva

08021290 Más mandula héj nélkül frissen, hûtve vagy szárítva (kiv. a keserû mandulát)

08022100 Mogyoró (Corylus spp.) héjastól frissen, hûtve vagy szárítva

08022200 Mogyoró (Corylus spp.) héj nélkül frissen, hûtve vagy szárítva

08023100 Dió héjastól frissen, hûtve vagy szárítva

08023200 Dió héj nélkül frissen, hûtve vagy szárítva

08024000 Gesztenye (Castanea spp.) frissen, hûtve vagy szárítva, héjastól is

08025000 Pisztácia frissen, hûtve vagy szárítva, héjastól is

08026000 Makadámia dió frissen vagy szárítva, héjastól is

08111011 Földieper 13% cukortartalom felett, fagyasztva

08111019 Más, földieper, legfeljebb 13% cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával, fagyasztva

08111090 Más, pl. földieper nyersen gõzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve

08112011 Málna, földi szeder, faeper, ribiszke és egres 13% cukortartalom felett, fagyasztva

08112019 Más, pl. málna, földi szeder, faeper, ribiszke és egres, legfeljebb 13% cukor vagy más édesítõanyag

hozzáadásával, fagyasztva

08112031 Málna nyersen gõzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve

08112039 Fekete ribiszke nyersen gõzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve

08112051 Piros ribiszke nyersen gõzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve

08112059 Földi szeder és faeper nyersen gõzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve

08112090 Más, pl. fehér ribiszke, egres nyersen gõzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve

08119019 Más nem trópusi gyümölcs és dió 13% cukortartalom felett, fagyasztva (kiv. a földiepret, a málna és

szederféléket, a faepret, a ribiszkeféléket és az egrest)

08119039 Más cukrozott, nem trópusi gyümölcs és dió, legfeljebb 13% cukor vagy más édesítõanyag hozzáadásával,

fagyasztva (kiv. földieper, málna, földi szeder, faeper, ribiszke és egres)

08119075 Meggy (Prunus cerasus) nyersen gõzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve

08119080 Más cseresznye és meggy (kiv. a Prunus cerasus fajtát) nyersen gõzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem

édesítve

08119095 Más gyümölcs és dió nyersen gõzölve, vízben forrázva, fagyasztva, nem édesítve (kiv. a Vaccinium myrtillus,

Vaccinium myrtilloides, Vaccinium angustifolium, cseresznye, meggy, trópusi gyümölcsök és diók)

08121000 Cseresznye és meggy ideiglenesen tartósítva

08129010 Kajszibarack ideiglenesen tartósítva

08129020 Narancs ideiglenesen tartósítva

08129098 Más gyümölcs és dió ideiglenes tartósítva

08131000 Szárított kajszibarack

08132000 Aszalt szilva

08133000 Szárított alma

08134010 Szárított õszibarack (beleértve a nektarint is)

08134030 Szárított körte
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08134095 Más szárított gyümölcs (kiv. kajszibarack, szilva, alma, õszibarack, nektarin, körte, papaya, tamarind,

kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, sapodillo szilva, passió gyümölcs, carambola és pitahaya)

08135015 Aszalt szilvát, trópusi gyümölcsöt nem tartalmazó szárított gyümölcskeverék, amelyben nincs: papaya,

tamarind, kesualma, licsi, kenyérfa gyümölcse, sapodillo szilva, passió gyümölcs, carambola és pitahaya

08135019 Aszalt szilvát tartalmazó szárított gyümölcskeverék, amely trópusi gyümölcsöt nem tartalmaz

08135039 Más, pl. szárított diókeverék nem trópusi dióból

08135091 Szárított gyümölcskeverék aszalt szilva, füge nélkül, de trópusi gyümölcsöt tartalmaz

08135099 Más, pl. aszalt szilvát vagy fügét tartalmazó szárított gyümölcskeverék, amely trópusi gyümölcsöt tartalmaz

08140000 Citrus- és dinnyefélék héja frissen, hûtve, fagyasztva, szárítva vagy ideiglenesen tartósítva

9. árucsoport: Kávé, tea, matétea és fûszerek

09042090 A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó gyümölcs, zúzva vagy õrölve

09042010 Nem zúzott, nem õrölt édes paprika

09042030 A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó gyümölcs nem zúzott, nem õrölt (kiv. édes paprika)

09042090 A Capsicum vagy a Pimenta nemhez tartozó gyümölcs, zúzva vagy õrölve

09109110 Nem zúzott, nem õrölt fûszerkeverék

09109190 Zúzott vagy õrölt fûszerkeverék

09109939 Kakukkfû zúzott vagy õrölt

09109999 Zúzott vagy õrölt kapormag, görögbab mag, kani vagy négerbors

11. árucsoport: Malomipari termékek, maláta, keményítõ, inulin, búzasikér

11010011 Búzaliszt kemény búzából

11010015 Búzaliszt közönséges búzából és tönkölybõl

11010090 Kétszeres liszt

11021000 Rozsliszt

11022010 Kukoricaliszt legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal

11022090 Más, pl. kukoricaliszt, több mint 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal

11029010 Árpaliszt

11029030 Zabliszt

11029050 Rizsliszt

11029090 Más gabonaliszt (kiv. búza-, kétszeres-, rozs-, kukorica-, rizs-, árpa- és zabliszt)

11031110 Durva õrlemény és dara kemény búzából

11031190 Durva õrlemény és dara közönséges búzából és tönkölybõl

11031310 Durva õrlemény és dara kukoricából, legfeljebb 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal

11031390 Más, pl. durva õrlemény és dara kukoricából, több mint 1,5 tömegszázalék zsírtartalommal

11031910 Durva õrlemény és dara rozsból

11031930 Durva õrlemény és dara árpából

11031940 Durva õrlemény és dara zabból

11031950 Durva õrlemény és dara rizsbõl

11031990 Más durva õrlemény és dara gabonából (kiv. a következõ gabonafélékbõl származókat: búza, kétszeres, rozs,

kukorica, rizs, árpa és zab)

11032010 Labdacs (pellet) rozsból

11032020 Labdacs (pellet) árpából

11032030 Labdacs (pellet) zabból

11032040 Labdacs (pellet) kukoricából

11032050 Labdacs (pellet) rizsbõl

11032060 Labdacs (pellet) búzából

11032090 Más labdacs (pellet) búzából (kiv. rozs, árpa, zab, kukorica, rizs és búza)

11041210 Lapított zab

11041290 Pelyhesített zab

11041910 Lapított vagy pelyhesített búza

11041930 Lapított vagy pelyhesített rozs

11041950 Lapított vagy pelyhesített kukorica
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11041961 Lapított árpa

11041969 Pelyhesített árpa

11041991 Pelyhesített rizs

11041999 Más lapított vagy pelyhesített gabona (kiv. árpa, a zab, búza, rozs, kukorica, árpa és pelyhesített rizs)

11042220 Hántolt (héjazott vagy tisztított) zab

11042230 Hántolt és szeletelt vagy durván darált zab

11042250 Fényezett zab

11042290 Kizárólag durván darált zab

11042298 Más, kizárólag szeletelt zab

11042310 Hántolt, szeletelt vagy durván darált kukorica

11042330 Fényezett kukorica

11042390 Kizárólag durván darált kukorica

11042399 Más, kizárólag szeletelt kukorica

11042901 Hántolt (héjazott vagy tisztított) árpa

11042903 Hántolt és szeletelt vagy durván darált árpa

11042905 Fényezett árpa

11042907 Kizárólag durván darált árpa

11042909 Más, kizárólag szeletelt árpa

11042911 Hántolt és szeletelt vagy durván darált búza

11042918 Más, hántolt és szeletelt vagy durván darált gabona (kiv. búza, árpa, kukorica, rizs vagy zab)

11042930 Más, fényezett gabona (kiv. búza, árpa, kukorica, rizs vagy zab)

11042951 Kizárólag durván darált búza

11042955 Kizárólag durván darált rozs

11042959 Más, kizárólag durván darált kétszeres, hajdina, köles, kanárimag és triticale

11042981 Kizárólag szeletelt búza

11042985 Kizárólag szeletelt rozs

11042989 Más, kizárólag szeletelt kétszeres, hajdina, köles, kanárimag és triticale

11043010 Búzacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy õrölve

11043090 Gabonacsíra egészben, lapítva, pelyhesítve vagy õrölve (kiv. a búzacsírát)

11061000 Liszt, dara és por szárított hüvelyes zöldségbõl

15. árucsoport: Állati és növényi zsír és olaj, ezek bontási terméke, elkészített ételzsír, állati és növényi eredetû viasz

15071090 Más, nyers szójababolaj nem mûszaki vagy ipari célra finomítva is

15121191 Nyers napraforgómag olaj nem mûszaki vagy ipari célra finomítva is

15121199 Nyers pórsáfránymag olaj nem mûszaki vagy ipari célra finomítva is

15121990 Finomított napraforgóolaj nem mûszaki vagy ipari célra

15141990 Más alacsony erukasav tartalmú (kisebb mint 2%) repce- vagy olajrepce olaj és ezek frakciói, finomítva is, de

vegyileg nem átalakítva (kiv. mûszaki vagy ipari felhasználásra)

15149190 Más magas erukasav tartalmú (több mint 2%) repce- vagy olajrepce olaj, és mustárolaj, nyers (kiv. mûszaki

vagy ipari felhasználásra) finomítva is

15151100 Nyers lenmagolaj finomítva is

15151990 Más, finomított lenmagolaj és frakciói nem mûszaki vagy ipari felhasználásra finomítva is

15152190 Más, nyers kukoricaolaj nem mûszaki vagy ipari felhasználásra finomítva is

15155019 Más, nyers szezámolaj nem mûszaki vagy ipari felhasználásra finomítva is

15159051 Nyers tökmagolaj, kendermagolaj, mákolaj nem mûszaki vagy ipari felhasználásra, max. 1 kg tömegben

(szilárd állapotban) finomítva is

15159059 Nyers tökmagolaj, kendermagolaj, mákolaj nem mûszaki vagy ipari felhasználásra, több mint 1 kg

tömegben (szilárd állapotban) vagy folyékonyan finomítva is

16. árucsoport: Húsból, halból, héjas és puhatestû, valamint más gerinctelen víziállatból készült termék

16010010 Kolbász és hasonló termék májból

16010091 Kolbász száraz vagy kenhetõ, fõzés nélkül, húsból, vágási melléktermékbõl, belsõségbõl (kiv. a májat) vagy

vérbõl
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16010099 Más kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékbõl, belsõségbõl vagy vérbõl (kiv. a májból

készültet, valamint a fõzés nélkül készített száraz vagy kenhetõ terméket)

16021000 Homogenizált készítmények finoman homogenizált húsból, vágási melléktermékbõl, belsõségbõl és vérbõl

16022010 Liba- vagy kacsamájból készült termék (kivéve kolbász és hasonló termék)

16022090 Más májból készült termék (kiv. a liba- vagy kacsamájból készítettet)

16023111 Kizárólag fõzés nélküli termék, min. 57% pulykahús vagy -belsõség tartalommal

16023119 Fõzött vagy tartósított pulykából készült termék min. 57% pulykahús vagy -belsõség tartalommal (kivéve

kolbász és hasonló termékek)

16023130 Fõzött vagy tartósított pulykából készült termék min. 25%, de max. 57% pulykahús vagy -belsõség-

tartalommal (kivéve kolbász és hasonló termékek)

16023190 Fõzött vagy tartósított pulykából készült termék kevesebb mint 25% pulykahús vagy -belsõségtartalommal

(kivéve kolbász és hasonló termékek)

16023211 Kizárólag fõzés nélküli termék, min. 57% házityúk fajtába tartozó szárnyas hús vagy -belsõségtartalommal

16023219 Más, pl. kizárólag fõzött termék, min. 57% a házityúk fajtába tartozó szárnyas hús vagy -belsõség-

tartalommal

16023230 A házityúk fajtába tartozó szárnyasokból készült termék min. 25, de kevesebb mint 57% hús- vagy

belsõségtartalommal

16023290 Más, pl. a házityúk fajtába tartozó szárnyasokból készült termék, több mint 20, de kevesebb, mint 25% hús-

vagy belsõségtartalommal

16023921 Kacsából, libából és gyöngytyúkból kizárólag fõzés nélküli termék, min. 57% hús- vagy belsõségtartalommal

16023929 Más, pl. kacsából, libából és gyöngytyúkból kizárólag fõzött termék, min. 57% hús- vagy

belsõségtartalommal

16023940 Kacsából, libából és gyöngytyúkból készült termék min. 25, de kevesebb mint 57% hús- vagy

belsõségtartalommal

16023980 Más, pl. kacsából, libából és gyöngytyúkból készült termék több mint 20, de kevesebb, mint 25% hús- vagy

belsõségtartalommal

16024110 Házi sertéssonka és részei elkészítve vagy konzerválva

16024190 Más, pl. sertéssonka és részei vaddisznóból elkészítve vagy konzerválva

16024210 Házi sertéslapocka és részei elkészítve vagy konzerválva

16024290 Más, pl. sertéslapocka és részei vaddisznóból elkészítve vagy konzerválva

16024911 Házi sertésbõl tarja, karaj és részei elkészítve, min. 80% hústartalommal

16024913 Házi sertésbõl szügy és részei elkészítve, min. 80% hústartalommal

16024915 Keverékek házi sertésbõl elkészítve, min. 80% hústartalommal

16024919 Más házi sertésbõl készült termékek elkészítve, min. 80% hústartalommal (kiv. a sonkát, lapockát, tarját,

karajt, szügyet, ezek részeit, valamint a keverékeket)

16024930 Házi sertésbõl készített termék min. 40, de kevesebb mint 80% hús- vagy belsõségtartalommal, beleértve

bármely fajta vagy eredetû zsírt is

16024950 Házi sertésbõl készített termék kevesebb mint 40% hús- vagy belsõségtartalommal, beleértve bármely fajta

vagy eredetû zsírt is

16024990 Más vaddisznóból készült termék (kiv. a sonkát és a lapockát, valamint ezek részeit)

16025010 Fõzés nélküli termék szarvasmarhából; fõtt hús vagy belsõség és fõzés nélküli hús vagy belsõség keveréke

szarvasmarhából

16025031 Fõtt, pácolt marhahús (corned beef) légmentes csomagolásban

16025095 Fõtt marhahús, belsõség és vágási melléktermék (kiv. a pácolt marhahúst légmentes csomagolásban

kiszerelve)

16029010 Állati vérbõl készült termékek

16029031 Vadból vagy nyúlból készült termék

16029051 Más elkészített vagy konzervált hús, házisertéshús vagy -belsõség tartalommal készült termék, amely más

állatból való húst vagy belsõséget is tartalmaz

16029061 Más, elkészített hús, szarvasmarhahús vagy -belsõség tartalommal készült termék, amely más állatból való

húst vagy belsõséget is tartalmaz; mindez fõzés nélkül, vagy fõtt és nem fõtt hús keverékét tartalmazva

16029069 Más, elkészített hús, szarvasmarhahús vagy -belsõség tartalommal készült termék, amely más állatból való

húst vagy belsõséget is tartalmaz; mindez fõzve
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16029072 Birkából készült termék, fõzés nélkül vagy fõtt és nem fõtt hús keverékét tartalmazva

16029074 Kecskébõl készült termék, fõzés nélkül vagy fõtt és nem fõtt hús keverékét tartalmazva

16029076 Birkából készült termék fõzve

16029078 Kecskébõl készült termék fõzve

16029099 Más elkészített vagy konzervált hústermék (kiv. az alábbi állatokból származót: baromfi, sertés,

szarvasmarha, vad, nyúl, juh és kecske, valamint a májból készült terméket és a homogenizált készítményeket)

16030010 Kivonat és lé húsból, halból, rákból, rákfélébõl, puhatestû vagy más gerinctelen víziállatból, max. 1 kg-os

kiszerelésben

16030080 Kivonat és lé húsból, halból, rákból, rákfélébõl, puhatestû vagy más gerinctelen víziállatból, több mint

1 kg-os kiszerelésben

20. árucsoport: Zöldségfélékbõl, gyümölcsbõl, dióból és más növényrészekbõl elõállított készítmények

20011000 Ecetes uborka és apró uborka

20019010 Mangóból készült fûszeres ízesítõ (chutney)

20019020 Savanyúság a Capsicum nemû növények gyümölcsébõl (kiv. az édes és spanyol paprika)

20019050 Ecetes ehetõ gomba

20019070 Ecetes édespaprika

20019091 Savanyúság trópusi gyümölcsbõl és trópusi diófélékbõl

20019097 Zöldség, gyümölcs, dió és más ehetõ növényrész ecettel vagy ecetsavval elkészítve vagy tartósítva

20021010 Hámozott paradicsom egészben vagy darabolva, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva

20021090 Más, pl. hámozatlan paradicsom egészben vagy darabolva, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy

tartósítva

20029011 Paradicsompüré, -sûrítmény, -lé, ecet nélkül max. 12% szárazanyag 1 kg feletti kiszerelésben

20029019 Paradicsompüré, -sûrítmény, -lé, ecet nélkül max. 12% szárazanyag max. 1 kg-os kiszerelésben

20029031 Paradicsompüré, -sûrítmény, -lé, ecet nélkül 12-30% szárazanyag 1 kg feletti kiszerelésben

20029039 Paradicsompüré, -sûrítmény, -lé, ecet nélkül 12-30% szárazanyag max. 1 kg-os kiszerelésben

20029091 Paradicsompüré, -sûrítmény, -lé és -por, ecet nélkül min. 30% szárazanyag 1 kg feletti kiszerelésben

20029099 Paradicsompüré, -sûrítmény, -lé és -por, ecet nélkül min. 30% szárazanyag max. 1 kg-os kiszerelésben

20031020 Az Agaricus nemû ehetõ gomba ideiglenesen tartósítva, fõzve

20031030 Az Agaricus nemhez tartozó ehetõ gomba véglegesen tartósítva vagy elkészítve

20032000 Szarvasgomba ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve

20039000 Más ehetõ gomba, ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva (kiv. az Agaricus nemhez tartozó

ehetõ gomba)

20041010 Burgonya fõzve, tovább nem elkészítve, fagyasztva

20041099 Más, pl. gombóc, galuska burgonyalisztbõl, ecet nélkül elkészítve, fagyasztva

20049030 Savanyúkáposzta, kapribogyó, olajbogyó ecet nélkül elkészítve, fagyasztva

20049050 Borsó, korai bab, hüvellyel ecet nélkül elkészítve, fagyasztva

20049091 Hagyma, fõzve, tovább nem elkészítve

20049098 Más zöldség és keverék ecet nélkül elkészítve, fagyasztva (kiv. a paradicsom, ehetõ gombák, burgonya,

savanyú káposzta, kapri- és olajbogyó, borsó, korai bab, fõzött hagyma)

20051000 Homogenizált zöldség ecet nélkül elkészítve, nem fagyasztva

20052020 Burgonya szeletelve, sütve, sózva, ízesítve, légmentesen

20052080 Burgonya szeletelve vagy hasábra vágva, elõsütve, hûtve vagy légmentesen csomagolva

20054000 Borsó ecet nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

20055100 Bab kifejtve, ecet nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

20055900 Más, pl. nem fejtett bab ecet nélkül elkészítve, nem fagyasztva

20056000 Spárga ecet nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

20059910 A Capsicum nemhez tartozó növények gyümölcse, az édes paprika vagy a spanyol paprika kivételével ecet

vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

20059920 Kapribogyó ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

20059930 Articsóka ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

20059940 Sárgarépa ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

20059950 Zöldségkeverék ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva
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20059960 Savanyúkáposzta, nem fagyasztva

20059990 Zöldség ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva

20060010 Gyömbér cukorral tartósítva

20060031 Cseresznye és meggy 13%-ot meghaladó cukortartalommal

20060038 Zöldség, zöldségkeverék 13% feletti cukortartalommal

20060099 Más zöldség, gyümölcs, dió és növényrészek (kiv. a trópusiak), max. 13% cukortartalommal

20071010 Homogenizált készítmény, több mint 13% cukortartalommal

20071091 Homogenizált készítmény trópusi gyümölcsbõl, max. 13% cukorral

20071099 Más homogenizált készítmény gyümölcsbõl vagy dióból (kiv. a trópusi gyümölcs), max. 13% cukorral

20079110 Dzsem, kocsonya, íz és püré citrusfélékbõl 30% feletti cukortartalommal

20079130 Dzsem, kocsonya, íz és püré citrusfélékbõl 13%-nál több, de 30%-nál kevesebb cukortartalommal

20079190 Más, pl. dzsem, kocsonya, íz és püré citrusfélékbõl 13% alatti cukortartalommal

20079910 Szilvapüré, krém, 100 kg-nál nagyobb kiszerelésben, több mint 30% cukortartalommal, ipari célra

20079920 Gesztenyepüré és -krém, több mint 30% cukortartalommal

20079931 Dzsem, kocsonya, íz és püré cseresznyébõl, meggybõl, több mint 30% cukortartalommal

20079933 Dzsem, kocsonya, íz és pûré eperbõl, több mint 30% cukortartalommal

20079935 Dzsem, kocsonya, íz és püré málnából, több mint 30% cukortartalommal

20079939 Más dzsem, kocsonya, íz és püré gyümölcsbõl és dióból (kiv. citrusfélék, a gesztenye, a meggy, cseresznye,

eper, málna és az ipari célú szilva), több mint 30% cukortartalommal

20079950 Dzsem, kocsonya, íz és püré gyümölcsbõl és dióból, fõzéssel készítve, cukorral vagy más édesítõanyag

hozzáadásával is, 13%-nál több, de 30%-nál kevesebb cukortartalommal (kiv. citrusfélék, homogenizált készítmények)

20079993 Dzsem, kocsonya, íz és püré trópusi gyümölcsbõl és dióból, legfeljebb 13% cukortartalommal

20079997 Dzsem, kocsonya, íz és püré gyümölcsbõl és dióból, fõzéssel készítve, cukorral vagy más édesítõanyag

hozzáadásával is, max. 13% cukortartalommal (kiv. citrusfélék, trópusi gyümölcsök és trópusi diófélék, homogenizált

készítmények)

20081110 Amerikai mogyoróvaj

20081191 Földimogyoró elkészítve vagy tartósítva, 1 kg feletti kiszerelésben (kiv. az amerikai mogyoróvaj)

20081196 Pörkölt földimogyoró, max. 1 kg kiszerelésben

20081198 Más, földimogyoró cukorszirupban fõzve és tartósítva, max. 1 kg kiszerelésben

20081913 Pörkölt mandula és pisztácia 1 kg feletti kiszerelésben

20081919 Más dióféle és mag, 1 kg feletti kiszerelésben (kiv. trópusi fajták, valamint a pörkölt mandula és pisztácia)

20081993 Pörkölt mandula és pisztácia max. 1 kg kiszerelésben

20081995 Más dióféle és mag, max. 1 kg kiszerelésben (kiv. trópusi fajták, valamint a pörkölt mandula és pisztácia)

20081999 Más cukorszirupban tartósított diófélék, max. 1 kg kiszerelésben (kiv. földimogyoró és a trópusi fajták)

20083011 Citrusfélék max. 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral

20083019 Más, citrusfélék több mint 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral

20083031 Citrusfélék max. 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral

20083039 Más, citrusfélék több mint 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral

20083051 Grapefruit szeletek alkohol nélkül cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben

20083055 Mandarin, citrusféle hibridek alkohol nélkül cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben

20083059 Más, pl. narancs, citrom, lime és tangor alkohol nélkül cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben

20083071 Grapefruit szeletek alkohol nélkül cukorral, max. 1 kg kiszerelésben

20083075 Mandarin, citrusféle hibridek alkohol nélkül cukorral, max. 1 kg kiszerelésben

20083079 Más, pl. narancs, citrom, lime és tangor alkohol nélkül cukorral, max. 1 kg kiszerelésben

20083090 Citrusfélék alkohol és cukor hozzáadása nélkül elkészített vagy tartósított

20084011 Körte max. 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, 13% feletti cukorral

20084019 Más, körte több mint 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, 13% feletti cukorral

20084021 Körte max. 11,85% alkohollal, max. 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral

20084029 Más, körte több mint 11,85% alkohollal, max. 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral

20084031 Körte alkohollal, max. 1 kg kiszerelésben, 15% feletti cukorral

20084039 Más, körte alkohollal, max. 1 kg kiszerelésben, max. 15% cukorral

20084051 Körte alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben, 13% feletti cukorral

20084059 Más, körte alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral
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20084071 Körte alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben, 15% feletti cukorral

20084079 Más, körte alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben, max. 15% cukorral

20084090 Körte alkohol és cukor hozzáadása nélkül elkészített vagy tartósított

20085011 Kajszibarack max. 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, több mint 13% cukorral

20085019 Más, kajszibarack több mint 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, több mint 13% cukorral

20085031 Kajszibarack max. 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral

20085039 Más, kajszibarack több mint 11,85% alkohollal, több mint 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral

20085051 Kajszibarack alkohollal max. 1 kg kiszerelésben, 15% feletti cukorral

20085059 Más, kajszibarack alkohollal max. 1 kg kiszerelésben, max. 15% cukorral

20085061 Kajszibarack alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben, több mint 13% cukorral

20085069 Más, kajszibarack alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral

20085071 Kajszibarack alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben, több mint 15% cukorral

20085079 Más, kajszibarack alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben, max. 15% cukorral

20085092 Kajszibarack sterilizálva, alkohol, cukor nélkül, min. 5 kg kiszerelésben

20085094 Kajszibarack sterilizálva, alkohol, cukor nélkül, min. 4,5, de kevesebb mint 5 kg kiszerelésben

20085099 Kajszibarack sterilizálva, alkohol, cukor nélkül, 4,5 kg-nál kisebb kiszerelésben

20086011 Cseresznye, meggy, max. 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral

20086019 Más, cseresznye, meggy, több mint 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral

20086031 Cseresznye és meggy, max. 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral

20086039 Más, cseresznye és meggy, több mint 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral

20086050 Cseresznye és meggy, alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben

20086060 Cseresznye és meggy, alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben

20086070 Cseresznye és meggy, alkohol, cukor nélkül, min. 4,5 kg kiszerelésben

20086090 Cseresznye és meggy, alkohol, cukor nélkül, kevesebb mint 4,5 kg kiszerelésben

20087011 Õszibarack max. 11,85% alkohollal max. 1 kg kiszerelésben, több mint 13% cukorral

20087019 Más, õszibarack több mint 11,85% alkohollal, több mint 13% cukorral, max. 1 kg kiszerelésben

20087031 Õszibarack max. 11,85% alkohollal, max. 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral

20087039 Más, õszibarack több mint 11,85% alkohollal max. 1 kg kiszerelésben, max. 13% cukorral

20087051 Õszibarack alkohollal, több mint 15% cukorral, max. 1 kg kiszerelésben

20087059 Más, õszibarack alkohollal max. 1 kg kiszerelésben, max. 15% cukorral

20087061 Õszibarack alkohol nélkül, több mint 1 kg kiszerelésben, 13% feletti cukorral

20087069 Más, õszibarack alkohol nélkül, max. 13% cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben

20087071 Õszibarack alkohol nélkül, max. 1 kg kiszerelésben, 15% feletti cukorral

20087079 Más, õszibarack alkohol nélkül, max. 15% cukorral, max. 1 kg kiszerelésben

20087092 Õszibarack alkohol, cukor nélkül, min. 5 kg kiszerelésben

20087098 Õszibarack alkohol, cukor nélkül, kevesebb mint 5 kg kiszerelésben

20088011 Földieper max. 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral

20088019 Más, földieper több mint 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral

20088031 Földieper max. 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral

20088039 Más, földieper több mint 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral

20088050 Földieper alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben

20088070 Földieper alkohol nélkül cukorral, max. 1 kg kiszerelésben

20088090 Földieper alkohol és cukor hozzáadása nélkül elkészítve vagy tartósítva

20089292 Gyümölcskeverék, alkohol, cukor nélkül, trópusi gyümölcsbõl, min. 5 kg kiszerelésben

20089293 Más gyümölcskeverék (kiv. a trópusi gyümölcs) alkohol, cukor nélkül, min. 5 kg kiszerelésben

20089294 Gyümölcskeverék, trópusi gyümölcsbõl, alkohol, cukor nélkül, min. 4,5 kg, de 5 kg-nál kisebb kiszerelésben

20089296 Más gyümölcskeverék (kiv. a trópusi gyümölcs) alkohol, cukor nélkül, min. 4,5 kg, de 5 kg-nál kisebb

kiszerelésben

20089297 Gyümölcskeverék, trópusi gyümölcsbõl, alkohol, cukor nélkül, 4,5 kg-nál kisebb kiszerelésben

20089298 Más gyümölcskeverék (kiv. a trópusi), alkohol, cukor nélkül, 4,5 kg-nál kisebb kiszerelésben

20089911 Gyömbér max. 11,85% alkohollal

20089919 Más, gyömbér több mint 11,85% alkohollal

20089921 Szõlõ alkohollal, 13% feletti cukorral
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20089923 Más, szõlõ alkohollal, max. 13% cukorral

20089924 Más trópusi gyümölcs és ehetõ növényrész, max. 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral

20089928 Más gyümölcs és ehetõ növényrész (kiv. trópusi gyümölcs), max. 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral

20089931 Más gyümölcs és ehetõ növényrész, több mint 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral

20089934 Más dinnye, szilvafélék, faeper, ribiszke, áfonya, kivi, bodza, több mint 11,85% alkohollal, 9% feletti cukorral

20089936 Trópusi gyümölcs (kiv. ananász), max. 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral

20089937 Más gyümölcs és ehetõ növényrész, max. 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral (kiv. a pálmarügy, ananász,

citrusfélék, körte, barackfélék, cseresznye, meggy, földieper, szõlõ és keverékek)

20089938 Trópusi gyümölcs (kiv. ananász), több mint 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral

20089940 Más gyümölcs és ehetõ növényrész, több mint 11,85% alkohollal, max. 9% cukorral (kiv. a pálmarügy,

ananász, citrusfélék, körte, barackfélék, cseresznye, meggy, földieper, szõlõ és keverékek)

20089941 Gyömbér alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben

20089943 Szõlõ alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben

20089945 Szilva, szilvafélék alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben

20089948 Passio gyümölcs, guava, tamarind, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, szapotil szilva,

karambola, pitahaya, alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben

20089949 Más dinnye, faeper, ribiszke, áfonya, kivi, bodza, alkohol nélkül, cukorral, több mint 1 kg kiszerelésben

20089951 Gyömbér alkohol nélkül, cukorral, max. 1 kg kiszerelésben

20089963 Passio gyümölcs, guava, tamarind, mangó, mangosztán, papaya, tamarind, kesualma, licsi, szapotil szilva,

karambola, pitahaya, alkohol nélkül, cukorral, max. 1 kg kiszerelésben

20089967 Más elkészített vagy tartósított gyümölcs és ehetõ növényrész, alkohol nélkül, cukorral, kevesebb, mint 1 kg

kiszerelésben

20089972 Szilva, szilvaféle, alkohol és cukor nélkül, min. 5 kg kiszerelésben

20089978 Szilva, szilvaféle, alkohol és cukor nélkül, kevesebb mint 5 kg kiszerelésben

20089999 Más dinnye, faeper, ribiszke, áfonya, kivi, bodza, alkohol és cukor nélkül, sterilizálva

20091111 Narancslé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, fagyasztva, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke

legfeljebb 30 EUR/100 kg

20091119 Más narancslé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, fagyasztva, sûrûsége több mint 67 Brix érték (kiv.

értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg)

20091191 Narancslé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, fagyasztva, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke

legfeljebb 30 EUR/100 kg hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot

20091199 Más narancslé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, fagyasztva, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték (kiv.

értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot)

20091200 Narancslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, nem fagyasztva, legfeljebb 20 Brix értékkel

20091911 Narancslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb

30 EUR/100 kg (kiv. fagyasztva)

20091919 Más narancslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték (kiv. értéke

legfeljebb 30 EUR/100 kg és fagyasztva)

20091991 Narancslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legalább 20 Brix, legfeljebb 67 Brix érték,

értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot (kiv. fagyasztva)

20091998 Más narancslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legalább 20 Brix, legfeljebb 67 Brix érték

(kiv. értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot és fagyasztva)

20092100 Grapefruitlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix értékkel

20092911 Grapefruitlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb

30 EUR/100 kg

20092919 Más, grapefruitlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke több

mint 30 EUR/100 kg

20092991 Grapefruitlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix, legfeljebb 67 Brix érték,

értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot

20092999 Más grapefruitlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix, legfeljebb 67 Brix

érték (kiv. értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot)

20093111 Egynemû citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix érték,

értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával (kiv. keverék, narancslé, grapefruitlé)
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20093119 Egynemû citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix érték,

értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül (kiv. keverék, narancslé, grapefruitlé)

20093151 Citromlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix érték, értéke legfeljebb

30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával

20093159 Citromlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix érték, értéke legfeljebb

30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül

20093191 Egynemû citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix érték,

értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával (kiv. keverék, citromlé, narancslé, grapefruitlé)

20093199 Egynemû citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix érték,

értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül (kiv. keverék, citromlé, narancslé, grapefruitlé)

20093911 Egynemû citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték,

értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg (kiv. keverék, narancslé, grapefruitlé)

20093919 Más egynemû citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix

érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg (kiv. keverék, narancslé, grapefruitlé)

20093931 Egynemû citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték,

legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával (kiv. keverék, narancslé, grapefruitlé)

20093939 Egynemû citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték,

legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül (kiv. keverék, narancslé, grapefruitlé)

20093951 Citromlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték,

értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot

20093955 Citromlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték,

értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék

20093959 Citromlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix érték,

értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül

20093991 Más citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték,

legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot

20093995 Más citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték,

legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék

20093999 Más citrusgyümölcs leve, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték,

legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül (kiv. keverék, citromlé, narancslé és

grapefruitlé)

20094110 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix érték, értéke több mint

30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával

20094191 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix érték, értéke legfeljebb

30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával

20094199 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix érték, cukor hozzáadása

nélkül

20094911 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb

30 EUR/100 kg

20094919 Más, ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke több mint

30 EUR/100 kg

20094930 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix

érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával

20094991 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix

érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot

20094993 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix

érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék

20094999 Ananászlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20 Brix érték, legfeljebb 67 Brix

érték, cukor hozzáadása nélkül

20095010 Paradicsomlé nem erjesztve, alkohol nélkül, cukorral

20095090 Más, paradicsomlé nem erjesztve, alkohol nélkül, cukor nélkül

20096110 Szõlõlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 30 Brix érték, értéke több mint

18 EUR/100 kg
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20096190 Szõlõlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 30 Brix érték, értéke legfeljebb

18 EUR/100 kg

20096911 Szõlõlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb

22 EUR/100 kg

20096919 Más, szõlõlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke több mint

22 EUR/100 kg

20096951 Szõlõlé koncentrátum, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 30 Brix érték,

legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint 18 EUR/100 kg

20096959 Más szõlõlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 30 Brix érték, legfeljebb 67 Brix

érték, értéke több mint 18 EUR/100 kg (kiv. koncentrátum)

20096971 Szõlõlé koncentrátum, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 30 Brix érték,

legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot

20096979 Más szõlõlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 30 Brix érték, legfeljebb 67 Brix

érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot (kiv.

koncentrátum)

20096990 Más, szõlõlé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 30 Brix érték, legfeljebb 67 Brix

érték, értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék

20097120 Almalé max. 20 Brix-értékkel, cukor hozzáadásával, nem erjesztve

20097199 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 20 Brix érték, cukor hozzáadása nélkül

20097911 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb

22 EUR/100 kg

20097919 Más, almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke több mint

22 EUR/100 kg

20097930 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke több mint

18 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával

20097991 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20, legfeljebb 67 Brix érték, értéke

legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot

20097993 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20, legfeljebb 67 Brix érték, értéke

legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék

20097999 Almalé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 20, legfeljebb 67 Brix érték, cukor

hozzáadása nélkül

20098011 Körtelé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke legfeljebb

22 EUR/100 kg

20098019 Más, körtelé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke több mint

22 EUR/100 kg

20098034 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke

legfeljebb 30 EUR/100 kg (kiv. a következõ növények leve: citrusok, ananász, paradicsom, szõlõ, alma, körte, egzotikus

növények)

20098035 Egynemû gyümölcs- és zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix

érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg (kiv. a következõ növények leve: citrusok, ananász, paradicsom, szõlõ, alma,

körte, egzotikus növények)

20098036 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke több

mint 30 EUR/100 kg

20098038 Egynemû gyümölcs- vagy zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix

érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg (kiv. a következõ növények leve: citrusok, ananász, paradicsom, szõlõ, alma,

trópusi növények)

20098050 Körtelé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke több mint

18 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával

20098061 Körtelé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb

18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot

20098063 Körtelé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb

18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék
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20098069 Körtelé nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke legfeljebb
18 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül
20098071 Cseresznye-, meggylé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke
több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával
20098073 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke több
mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával
20098079 Más egynemû gyümölcs-, zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix
érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával
20098085 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke
legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot (kiv. a citrusok, ananász,
paradicsom, szõlõ, alma, körte)
20098086 Egynemû gyümölcs-, zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték,
értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
20098088 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke
legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék
20098089 Más egynemû gyümölcs-, zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix
érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék
20098095 Vaccinium macrocarpon fajú gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb
67 Brix érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül
20098096 Cseresznye-, meggylé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke
legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül
20098097 Trópusi gyümölcslé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke
legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül
20098099 Más egynemû gyümölcs-, zöldséglé, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix
érték, értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül
20099011 Alma-, körtelé keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték, értéke
legfeljebb 22 EUR/100 kg
20099019 Más, alma-, körtelé keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték,
értéke több mint 22 EUR/100 kg
20099021 Gyümölcs-, zöldséglé-keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix érték,
értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg (kiv. az alma-, körtelé-keverék)
20099029 Más gyümölcs-, zöldséglé-keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége több mint 67 Brix
érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg (kiv. az alma-, körtelé-keverék)
20099031 Alma-, körtelé keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke
legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
20099039 Más alma-, körtelé keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték (kiv.
értéke legfeljebb 18 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot)
20099041 Citruslé és ananászlé keveréke, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték,
értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával
20099049 Más, citruslé és ananászlé keveréke, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix
érték, cukor hozzáadása nélkül
20099051 Gyümölcs-, zöldséglé-keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték,
értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadásával (kiv. alma- és körtelé keverék vagy citruslé és ananászlé keverék)
20099059 Más gyümölcs-, zöldséglé-keverék, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix
érték, értéke több mint 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül (kiv. alma- és körtelé keverék vagy citruslé és
ananászlé keverék)
20099071 Citruslé és ananászlé keveréke, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték,
értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot
20099073 Citruslé és ananászlé keveréke, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték,
értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék
20099079 Citruslé és ananászlé keveréke, nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték,
értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül
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20099092 Trópusi gyümölcslékeverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték,

értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot

20099094 Más gyümölcslé-keverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke

legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma meghaladja a 30 tömegszázalékot

20099095 Trópusi gyümölcslékeverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték,

értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék

20099096 Más gyümölcslé-keverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke

legfeljebb 30 EUR/100 kg, hozzáadott cukortartalma legfeljebb 30 tömegszázalék

20099097 Trópusi gyümölcslékeverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték,

értéke legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül

20099098 Más gyümölcslé-keverék nem erjesztve, alkohol nélkül, édesítve is, sûrûsége legfeljebb 67 Brix érték, értéke

legfeljebb 30 EUR/100 kg, cukor hozzáadása nélkül

22. árucsoport: Italok, szesz és ecet

22090011 Borecet max. 2 l-es palackban

22090019 Borecet 2 l-nél nagyobb tartályban

22090091 Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló, max. 2 l-es palackban (kiv. a borecetet)

22090099 Ecet és ecetsavból nyert ecetpótló, több mint 2 l-es palackban (kiv. a borecetet)

23. árucsoport: Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai, elkészített állati takarmány

23011000 Liszt, dara, labdacs húsból, vágási melléktermékbõl, belsõségbõl; töpörtyû

23012000 Liszt, dara, labdacs halból, rákból, puhatestûbõl vagy más gerinctelen víziállatból

23040000 Szójababolaj kivonásakor keletkezõ olajpogácsa és más szilárd maradék, õrölve és labdacs (pellet) alakban is

23062000 Olajpogácsa és más szilárd maradék lenmagból, õrölve és labdacs (pellet) alakban is (kiv. a szójából és a

földimogyoróból származót)

23063000 Olajpogácsa és más szilárd maradék napraforgómagból, õrölve és labdacs (pellet) alakban is (kiv. a szójából

és a földimogyoróból származót)

23064100 Olajpogácsa és más szilárd maradék alacsony erukasav tartalmú (kevesebb mint 2%) olajrepce- vagy

repcemagból, õrölve és labdacs (pellet) alakban is (kiv. a szójából és a földimogyoróból származót)

23064900 Más olajpogácsa és más szilárd maradék magas erukasav tartalmú (legalább 2%) olajrepce- vagy

repcemagból, õrölve és labdacs (pellet) alakban is (kiv. a szójából és a földimogyoróból származót)

23069005 Kukoricacsíra olaj kivonásakor keletkezõ olajpogácsa és más szilárd maradék, õrölve vagy labdacs (pellet)

alakban is a 2304 vagy 2305 vtsz. alá tartozó termékek kivételével

23069090 Más növényi zsírok vagy olajokból keletkezõ olajpogácsa és más szilárd maradék, olajpogácsa és más szilárd

maradék szezámból, ricinusból, keserû mandulából, mustármagból, õrölve és labdacs (pellet) alakban is

23099020 Kukoricakeményítõ-gyártás hulladéka, állatok etetésére max. 28% keményítõ-, 4,5% zsír- és 40%

fehérjetartalommal

23099031 Állati takarmány cukortartalommal, max. 10% keményítõ- és kevesebb mint 10% tejtermék-tartalommal

23099033 Állati takarmány cukortartalommal, max. 10% keményítõtartalommal és min. 10, de kevesebb mint 50%

tejtermék-tartalommal

23099035 Állati takarmány cukortartalommal, max. 10% keményítõtartalommal és min. 50, de kevesebb mint 75%

tejtermék-tartalommal

23099039 Állati takarmány cukortartalommal, max. 10% keményítõtartalommal és min. 75% tejtermék-tartalommal

23099041 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 10, de max. 30% keményítõtartalommal és kevesebb mint

10% tejtermék-tartalommal

23099043 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 10, de max. 30% keményítõtartalommal, és min. 10, de

kevesebb, mint 50% tejtermék-tartalommal

23099049 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 10, de max. 30% keményítõtartalommal, és min. 50%

tejtermék-tartalommal

23099051 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 30% keményítõtartalommal és kevesebb mint 10%

tejtermék-tartalommal

23099053 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 30% keményítõtartalommal, és min. 10, de kevesebb mint

50% tejtermék-tartalommal
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23099059 Állati takarmány cukortartalommal, több mint 30% keményítõtartalommal, és min. 50%

tejtermék-tartalommal

23099070 Állati takarmány cukor- és keményítõtartalom nélkül, de tejtermék-tartalommal

23099091 Kilúgozott répaszelet, hozzáadott melasszal

23099095 Állati takarmány, kolinklorid-tartalma min. 49%

23099099 Más állati takarmány (kiv. kutya, macskaeledel, hal és tengeri emlõs részeit tartalmazó oldat,

kukoricakeményítõ-gyártás hulladéka, kilúgozott répaszelet, hozzáadott melasszal, valamint amelynek

kolinklorid-tartalma min. 49%)
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5036/2012/6. számú határozata

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Simonné dr. Grósz Melinda jogtanácsosa által képviselt Heves Megyei

Kormányhivatal,

a dr. Szántó Gellért ügyvéd (3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 8.) által képviselt Gyöngyössolymos Község

Önkormányzat

képviselõ-testületének Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 14.) számú önkormányzati rendelete

egyes rendelkezéseivel szemben elõterjesztett indítványa alapján, nemperes eljárásban

meghozta a következõ

határozatot :

1. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Gyöngyössolymos Község képviselõ-testületének a Szervezeti és

Mûködési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 14.) számú rendelete 9. § (2) bekezdés utolsó mondta törvénysértõ, ezért azt

megsemmisíti.

A 9. § (2) bekezdés az alábbi szövegezéssel marad hatályban:

„A képviselõ-testület ülését az önkormányzat székhelyére a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester,

mindkettejük akadályoztatása esetén a Pénzügyi, Összeférhetetlenséget vizsgáló és Vagyonnyilatkozatot kezelõ

Bizottság elnöke hívja össze és vezeti.”

2. A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy Gyöngyössolymos Község képviselõ-testületének a Szervezeti és

Mûködési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 14.) számú rendelete 18. § (3) bekezdés „amirõl a polgármester dönt”

fordulata törvénysértõ, ezért azt megsemmisíti.

A 18. § (3) bekezdése az alábbi szövegezéssel marad hatályban:

„A képviselõk vagy a bizottságok az ülést megelõzõen 12 nappal írásban kezdeményezhetik az általuk kidolgozott

elõterjesztés napirendre tûzését”.

3. A Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványban foglaltakat egyebekben elutasítja.

4. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli a határozata Magyar Közlönyben való közzétételét. A megsemmisített

rendelkezések a határozat közzétételét követõ napon vesztik hatályukat.

5. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételt követõ 8 napon belül

az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon történõ közzétételét.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

I. 1. Gyöngyössolymos Község Önkormányzatának képviselõ-testülete (a továbbiakban: érintett Önkormányzat) 2011.

február 12-én, Mátraházán, a Magyar Tudományos Akadémia üdülõközpontjában, rendkívüli képviselõ-testületi

ülésén alkotta meg a Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 1/2011. (II. 14.) számú önkormányzati rendeletét

(a továbbiakban: Ör.). A Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Indítványozó) az önkormányzatokról szóló

1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 95. § a) pontja szerinti hatáskörében, 2011. június 1-én kelt,

H-TOR/999-5/2011. számú törvényességi észrevételében kifogásolta az Ör. egyes rendelkezéseinek törvényességét.

Az érintett Önkormányzat a részére nyitva álló határidõ hosszabbítása ellenére sem tájékoztatta az indítványozót

a törvényességi észrevételben foglaltakkal kapcsolatos álláspontjáról, megtett intézkedéseirõl.

Az Indítványozó 2011. november 21-én érkeztetett indítványában az Alkotmánybírósághoz fordult, indítványozva az

Ör. 9. § (2) bekezdésének, a 10. § (4) bekezdésének, valamint 18. § (3) bekezdésének alkotmányossági vizsgálatát és

megsemmisítését.
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2. Az Indítványozó Kúria elõtt is fenntartott indítványában törvénysértõnek minõsítette az Ör. azon rendelkezését, amely

szerint a polgármester a képviselõ-testület ülését az Önkormányzat székhelyén kívül máshová is összehívhatja.

Érvelése szerint az Ötv. 5. §, valamint 12. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel szemben az Ör. ezen szabálya

akadályozza a választópolgárokat a képviselõ-testület demokratikus mûködésének ellenõrzésében.

3. Az Indítványozó álláspontja értelmében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati

képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) egyes rendelkezésibe ütközik az Ör. 10. §

(4) bekezdésének azon fordulata, amely szerint a megválasztott alpolgármester esküt tesz a polgármester elõtt. A Pttv.

rendelkezései értelmében ugyanis az alpolgármester esküjét a képvisel-testület elõtt teszi le.

4. Az indítvány aggályosnak tekintette az Ör. 18. § (3) bekezdését abban a részében, amely a a képviselõ-testületi ülés

napirendjérõl szóló döntést a polgármesterhez telepíti.

5. Az érintett Önkormányzat – jogi képviselõje útján, a Bszi. 52. §-án alapuló felhívásra — határidõben terjesztette elõ

állásfoglalását, amelyben vitatta a törvénysértések fennálltát, egyben költségigényt jelentett be.

Az Ör. 9. § (2) bekezdésében foglaltakkal összefüggésben az Ötv. alapelvi szinten rögzített azon megállapítására

hivatkozott, amely szerint az önkormányzat a helyi közügyeket, mint amilyen „a helyi közhatalom önkormányzati

típusú helyi gyakorlásának módja”, önállóan szabályozhatja. Mivel az Ötv. tételes jogszabályt nem tartalmaz

a képviselõ-testületi ülés székhelyen kívüli megtartására, és a választópolgároknak egyéb módon is lehetõségük van

a képviselõ-testület munkájában való „közvetlen részvételre”, ezért az Indítványozó által hivatkozott törvénysértés

nem állapítható meg.

Az alpolgármester eskütételének Ör.-beli szabályaival kapcsolatosan az érintett Önkormányzat a Pttv. hivatkozott

rendelkezéseinek hatályon kívül helyezésére utalással vitatta a törvénysértést.

II. 1. Az indítvány részben megalapozott.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa az Ör.-t az indítvány keretei között vizsgálta.

2012. január 1-én hatályba lépett Magyarország Alaptörvénye. Az Alaptörvény 25. cikk c) pontja szerint a bíróság dönt

az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésérõl és megsemmisítésérõl. A bíróságok szervezetérõl és

igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban Bszi.) 24. § (1) bekezdés f) pontja szerint a Kúria dönt az

önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésérõl és megsemmisítésérõl. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi

CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 72. § (1) szerint „[a] 71. §-ban foglalt rendelkezéstõl eltérõen az Alaptörvény

25. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján a bírósághoz kell áttenni az e törvény hatálybalépését megelõzõen a fõvárosi és

megyei kormányhivatal, illetve jogelõdje által elõterjesztett olyan indítványt, amely jogszabály

alkotmányellenességének utólagos vizsgálatára irányuló eljárásban önkormányzati rendelet vizsgálatára irányult, és

az indítvány tartalmában önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközését állítja.

Az Alkotmánybíróság 2012. január 18-án kelt végzésével az indítványt áttette a Kúriához.

2. A közhatalom, ezen belül a helyi közhatalom gyakorlásának nyilvánossága a demokratikus mûködés alapja, a jogállami

mûködés egyik sarkalatos pontja.

Az Ötv. 2. § (1) bekezdése is alapelvi szinten rögzíti azt, hogy a helyi önkormányzat „(...) helyi közügyekben

demokratikus módon, széles körû nyilvánosságot teremtve” fejezi ki és valósítja meg a helyi közakaratot.

A képviselõ-testület mûködése körében ezért érvényesül fõszabályként – az Ötv. 12. § (3) bekezdése alapján –

a képviselõ-testületi ülések nyilvánosságának elve. A nyilvánosság részben a képviselõ-testület ülésein való részvételt,

részben pedig az arról készült adatok megismerésének lehetõségét jelenti. A kettõ együtt adja a nyilvánosságot,

s ennek következményeként a közérdekû adatokhoz való hozzáférés lehetõségét, ami egyben megteremti a mûködés

feletti kontroll gyakorlásának lehetõségét is. Az Ötv. – az Alkotmánybíróság 32/1992. (V. 29.) AB határozat [ABH

1992, 182.] értelmezésében – a nyilvánosságot, a választópolgári kontroll lehetõségét csak abban az esetben zárja ki,

amennyiben a képviselõ-testületi mûködés személyes adatokat avagy egyéb, minõsített adatot érint.

3. Az Ör. 9. § (2) bekezdésének második mondata értelmében a polgármester a képviselõ-testület ülését a székhelyén

kívül máshová is összehívhatja. Az Ör. támadott rendelkezése értelmében tehát a polgármester bármely körülményre

hivatkozással, térbeli korlát nélkül jogosult az érintett Önkormányzat közigazgatási határán belül, illetve azon kívül is

a képviselõ-testület ülésének helyszínét meghatározni. A választópolgári kontroll gyakorlásának ellehetetlenítését

– és egyben az Ötv. rendelkezéseinek sérelmét is – jelenti az a szabályozás, amely aránytalan erõfeszítést követel meg

a választópolgártól ahhoz, hogy a nyilvános mûködésbõl eredõ jogait gyakorolja. A székhelyen kívüli ülésezés

helyszínének meghatározását ezért oly módon kell térben szabályozni (pl. szomszédos település), hogy az

biztosíthassa a képviselõ-testületi mûködés nyilvánosságát, azaz a választópolgár számára az ülés helyszíne

jelentõsebb megterhelés nélkül is elérhetõ legye.
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4. Ugyanezen követelménynek kell érvényesülnie az ülés konkrét helyszínének meghatározásakor is.

A képviselõ-testület ülését csak olyan helyiségbe lehet összehívni, amely nyitva áll bárki számára, a helyiségbe való

bejutásnak nem lehet feltétele külsõ engedély, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítése. Nem érvényesül az Ötv. 2. §

(1) bekezdése és 12. § (3) bekezdése szerinti nyilvánosság elve abban az esetben, ha a választópolgár nem tud alanyi

jogon jelen lenni a képviselõ-testület ülésén.

5. Ugyanakkor legitim érdek fûzõdik a képviselõ-testület mûködõképességének megõrzéséhez, a helyi közérdek

szempontjából elengedhetetlen döntések meghozatalához. Általános jelleggel nem zárható ki a képviselõ-testület

székhelyen kívüli ülésezésének lehetõsége, mert egy ilyen rendelkezés rendkívüli körülmények között megbéníthatja

a település életét. Fõként kisebb települések esetében, rendkívüli körülmények (pl. természeti katasztrófa, ipari baleset

stb.) indokolhatják annak szükségességét, hogy a polgármester – a mûködés alapfeltételeit biztosítani képes helyiség

hiányában – a székhelyen kívülre hívja össze a helyi képviselõket ülésezésre. Ebben az esetben is gondoskodni kell

azonban a közérdekû adatok nyilvánosságának biztosításáról.

A Bszi. 55. § (1) bekezdés a) pontja arra hatalmazza fel a Kúria Önkormányzati Tanácsát, hogy ha „az önkormányzati

rendelet vagy annak valamely rendelkezése más jogszabályba ütközik, az önkormányzati rendeletet vagy annak

rendelkezését” megsemmisítse. Mivel a kifejtett indokok alapján az Ör. 9. § (2) bekezdésének második mondata az Ötv.

2. § (1) bekezdésébe, valamint az Ötv. 12. § (3) bekezdésébe ütközik, ezért az Önkormányzati Tanács az Ör. 9. §

(2) bekezdésének második mondatát megsemmisítette.

6. A képviselõ-testület mûködése körében az Indítványozó aggályosnak ítélte az Ör. képviselõ-testületi mûködését

érintõ azon szabályát is, amely szerint a polgármester dönt a képviselõk vagy a bizottságok által kidolgozott

elõterjesztések napirendre tûzésérõl [Ör. 18. § (3) bekezdése].

Az Ötv. a képviselõ-testület mûködésének szabályozása körében a testületi döntések két fajtáját, a rendeletet és

a határozatot nevesíti, amelyeket a képviselõ-testület nyílt szavazással hoz [12. § (6) bekezdés]. Mivel az önkormányzati

rendeletalkotás tárgykörét az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az Ötv. 16. § (1) bekezdése rendezi,

értelemszerû, hogy a képviselõ-testület minden más döntése – ideértve a képviselõ-testületi ülés napirendjét is –

határozati formában születik meg. Kifejezett törvényi rendelkezés hiányában a képviselõ-testület e döntés

meghozatalát nem delegálhatja a polgármesterre. A polgármester jogállását – egyebek mellett – az Ötv. 12. §

(2) bekezdése és a 32. § szerinti rendelkezések jellemzik. E szerint „[a] képviselõ-testület elnöke a polgármester, aki

összehívja és vezeti a képviselõ-testület ülését”, ugyanakkor „[a] polgármester tagja a képviselõ-testületnek,

a képviselõ-testület határozatképessége, döntéshozatala, mûködése szempontjából települési képviselõnek

tekintendõ”. Következésképpen a polgármester elnököl és vezeti az üléseket, de – nem ideértve az átruházott

hatásköröket – nem dönt a képviselõ-testület helyett. A kifogásolt szabályozás arra adna lehetõséget, hogy

a polgármester a napirend meghatározásával a képviselõ-testület eljárásának kereteit egyszemélyi döntéssel

befolyásolja. Erre az Ötv. nem ad lehetõséget, az ellentétes törvényértelmezés az Ötv. 2. § (1) bekezdése szerinti

– a helyi közügyek demokratikus intézésében megnyilvánuló közakarat – alapelv sérelmére vezetne, mivel

a polgármester önálló döntésével akadályozhatná meg helyi közügyek képviselõ-testületi megtárgyalását.

A kifejtett indokok alapján – figyelemmel a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontjára is – a Kúria Önkormányzati Tanácsa

megsemmisítette az Ör. 18. § (3) bekezdés „(...), melyrõl a polgármester dönt” fordulatát.

Az Önkormányzati Tanács az Ör. 9. § (2) bekezdésének és a 18. § (3) bekezdésének egy-egy fordulatát semmisítette

meg törvénysértésre tekintettel. Ezért a határozat rendelkezõ részében egyértelmûvé tette a hatályban maradó

rendelkezéseket.

7. Az Indítványozó törvénysértõnek tekintette indítványában az Ör. 10. § (4) bekezdését, amelynek második mondata

szerint „[a] megválasztott alpolgármester esküt tesz a polgármester elõtt”. A törvénysértést a Pttv. 1. § (7) bekezdésére

visszautaló 10. §-ára alapította.

A Kúria Önkormányzati Tanácsa észlelte, hogy a Pttv. 1. § (7) bekezdését az új Ötv. 156. § (1) b) pontja 2012. január

1. napjával hatályon kívül helyezte. Erre tekintettel az indítványt ezen részében – megalapozatlanként – elutasította.

8. Az érintett Önkormányzat állásfoglalásában jogi képviseletével kapcsolatosan felmerült költségeiben kérte

marasztalni az Indítványozót.

A Bszi. 47. §-a szerint „[a] jogszabálysértõ önkormányzati rendelet felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban

a fõvárosi és megyei kormányhivatalt és a helyi önkormányzatot teljes költségmentesség illeti meg”. A rendelkezés

a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) fogalomhasználatára utal. A Pp. 84. §-a

rendezi a teljes költségmentesség jogintézményének terjedelmét, tartalmát és a költségkedvezmény ezen formájának

az eljárás során felmerülõ költségek elõlegezésére és viselésére vonatkozó jogkövetkezményeit.
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Az Önkormányzati Tanács normakontroll eljárása sui generis jellegû, mert annak lényege közhatalommal rendelkezõ

szervek jogalkotási feladatai törvényességének megítélése. A Bszi. IV. Fejezet 15. pontja önálló eljárási szabályokat

alkotott erre az eljárásra, amelybõl az állapítható meg, hogy az eljárás illetékmentes az Indítványozó számára, és az

eljárás során felmerült költségek elõlegezésére és megfizetésére az Indítványozó és az érintett Önkormányzat nem

kötelezhetõ. Ugyanakkor a Bszi. 46. §-a nem teszi általában háttér jogszabállyá a Pp. rendelkezéseit, hanem

– a normakontroll eljárás sajátosságaira tekintettel – azt a törvényszerkesztési megoldást választotta, hogy

kifejezetten megjelöli a Pp. normakontroll eljárásban alkalmazható rendelkezéseit. Ezek között – a 47. §-on felül –

a költségviseléssel kapcsolatos egyéb Pp.-beli szabályok – mint például a pernyertesség-pervesztesség arányában

megállapított költségviselési fõszabály – nem szerepelnek. Emiatt az Önkormányzati Tanácsnak nincs hatásköre arra,

hogy a költségviselésrõl döntést hozzon, következésképpen a Kúria elõtt folyamatban lévõ normakontroll

eljárásokban az Indítványozó és az érintett Önkormányzat – a normakontroll eljárás sajátosságaira és a Bszi. szabályaira

tekintettel – viselik a kötelezõ jogi képviselettel kapcsolatban felmerülõ költségeiket.

9. A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 55. § (2) bekezdés b) és c) pontjai alapján rendelkezett határozata

nyilvánosságra hozataláról.

Budapest, 2012. április 23.

Dr. Kalas Tibor s. k.,
az Önkormányzati Tanács elnöke

Dr. Marosi Ildikó s. k., Dr. Balogh Zsolt s. k.,
elõadó bíró bíró
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1165/2012. (V. 22.) Korm. határozata
a Kárpátok védelmérõl és fenntartható fejlesztésérõl szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült
Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható turizmusról szóló Jegyzõkönyv szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány

1. egyetért a Kárpátok védelmérõl és fenntartható fejlesztésérõl szóló, 2003. május 22-én Kijevben készült

Keretegyezményhez kapcsolódó, fenntartható turizmusról szóló Jegyzõkönyv (a továbbiakban: Jegyzõkönyv)

bemutatott szövegével;

2. felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Jegyzõkönyv bemutatott szövegének

– a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;

3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Jegyzõkönyv szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási

okiratot adja ki;

4. jóváhagyja a Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Jegyzõkönyv szövegének

végleges megállapítását követõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1166/2012. (V. 22.) Korm. határozata
a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma feladatainak ellátásához szükséges
források biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból
történõ elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított

jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezetben a 2. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím,

8. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások alcím létrehozását.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

2. az Áht. 21. § (6) bekezdése alapján a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma feladatainak ellátásához

600,0 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész

tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 2. Fejezeti kezelésû

elõirányzatok cím, 8. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások alcím javára,

a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: átcsoportosításra: azonnal

elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére: 2013. február 15.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1166/2012. (V. 22.) Korm. határozathoz
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XI. Miniszterelnökség 

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
2 Fejezeti kezelés  el irányzatok

8 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások
1 M ködési költségvetés

5 Egyéb m ködési célú kiadások 600,0
XI. Miniszterelnökség

297102 3 Rendkívüli kormányzati intézkedések -600,0

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XI. Miniszterelnökség
2 Fejezeti kezelés  el irányzatok

8 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával kapcsolatos kiadások 600,0

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb 600,0 300,0 300,0
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány
1 példány
1 példány



A miniszterelnök 60/2012. (V. 22.) ME határozata
fõiskolai tanár kinevezésérõl és fõiskolai rektorok megbízásáról

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 101. § (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogkörömben – a nemzeti erõforrás

miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett elõterjesztésére –

dr. Banyár Magdolnát

– 2012. július 1-jei hatállyal – fõiskolai tanárrá kinevezem és a Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskolán – a 2012. július 1-jétõl

2016. június 30-áig terjedõ idõtartamra – a rektori teendõk ellátásával megbízom;

dr. Almási Tibor egyetemi tanárt

– a 2012. július 1-jétõl 2017. június 30-áig terjedõ idõtartamra – a Baptista Teológiai Akadémián a rektori teendõk

ellátásával ismételten megbízom.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 61/2012. (V. 22.) ME határozata
a 41/2010. (VI. 7.) ME határozat módosításáról

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva

a helyettes államtitkárok kinevezésérõl szóló 41/2010. (VI. 7.) ME határozatot 2012. május 14-ei hatállyal akként

módosítom, hogy a határozatban dr. Latorcai Csaba tekintetében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium”

megnevezés helyett „Emberi Erõforrások Minisztériuma” megnevezést kell érteni.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 62/2012. (V. 22.) ME határozata
a 40/2011. (V. 12.) ME határozat módosításáról

A közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva

a helyettes államtitkár kinevezésérõl szóló 40/2011. (V. 12.) ME határozatot 2012. május 14-ei hatállyal akként

módosítom, hogy a határozatban dr. Locsmándi Béla tekintetében a „Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium”

megnevezés helyett „Emberi Erõforrások Minisztériuma” megnevezést kell érteni.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A nemzetgazdasági miniszter 2/2012. (V. 22.) NGM határozata
az Európai Bizottság SA.34077 (2011/N) számú állami támogatási ügyben a magyar bankok számára
nyújtható támogatás (feltõkésítés) meghosszabbítását jóváhagyó határozata meghozatala
napjának megállapításáról

A befektetési alapkezelõkrõl és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban: Tv.)

153. § (5) bekezdése alapján az államháztartásért felelõs miniszter az Európai Bizottság határozata meghozatalának

idõpontját – annak ismertté válását követõen haladéktalanul – a Magyar Közlönyben közzétett egyedi határozattal

állapítja meg. A Tv. 153. § (4) bekezdése alapján pedig a Tv. 167. §-a az Európai Bizottság jóváhagyó határozatának

meghozatalát követõ 15. napon lép hatályba.

Az Európai Bizottság a magyar bankok számára nyújtható támogatás (feltõkésítés) meghosszabbítását jóváhagyó

intézkedést a 2012. március 8-án meghozott SA.34077 (2011/N) számú határozatával az Európai Unió Mûködésérõl

szóló Szerzõdés 107. és 108. cikkével összeegyeztethetõnek nyilvánította.

A fentiekre tekintettel megállapítom, hogy az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának idõpontja

2012. március 8-a, következésképpen a Tv. 167. §-a hatálybalépésének naptári napja az Európai Bizottság jóváhagyó

határozata meghozatalát követõ 15. nap, azaz 2012. március 23. napja.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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