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III. Kormányrendeletek

A Kormány 349/2013. (X. 1.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti oktatási együttműködésről 
szóló egyezmény kihirdetéséről

1. §  A  Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Vietnami Szocialista Köztársaság 
Kormánya közötti oktatási együttműködésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának 
elismerésére.

2. §  A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. §  Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti  
oktatási együttműködésről szóló egyezmény

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek)
a két ország közötti baráti kötelékek megerősítése, a  népeiket összekötő kapcsolatok megszilárdítása, valamint 
az oktatási együttműködés fejlesztése érdekében,
meggyőződve az  oktatás mint olyan eszköz fontosságáról, amely elősegíti országaik kultúrájának és szokásainak 
megismerését,
felismerve azokat az  előnyöket, amelyek a  kétoldalú együttműködés megszilárdításából származnak a  két ország 
számára, az  egyes országokban alkalmazandó nemzetközi jogi alapelvekkel és rendelkezésekkel összhangban, 
a következőkben állapodnak meg:

1. Cikk
A Felek elősegítik a felsőoktatási tisztségviselők, egyetemi oktatók és kutatók cserelátogatásait és tanulmányútjait, 
és ösztönzik a tudományos munkát egymás országában a közös érdeklődésre számot tartó területeken.
A Felek ösztönzik felsőoktatási intézményeik között létrejövő közvetlen kapcsolatokat és fokozzák közös 
törekvéseiket kettős diplomát adó képzések és közös képzések létrehozására.

2. Cikk
A Felek ösztönzik és elősegítik az  oktatási és tudományos kutatóintézetek közötti közvetlen tudományos 
kapcsolatokat, valamint az egyetemi oktatók és kutatók cseréjét.

3. Cikk
A Felek a  felsőoktatási és kutatóintézményekben és központokban szakmai tudás- és tapasztalatcserét folytatnak 
a tudomány, a technika és a közigazgatás területein. A Felek együttműködnek a pedagógia, sajátos nevelési igényű 
gyerekek oktatása és gyógypedagógia területén, valamint ösztönzik a pedagógiai szakszolgálataik közötti közvetlen 
kapcsolatokat.

4. Cikk
A Felek bővítik a  két ország felsőoktatási intézményeiben a  másik fél számára rendelkezésre álló képzési 
lehetőségeket, főként doktori és kutatói szinteken, valamint a tanárképzés területén.

5. Cikk
A Felek támogatják a  két ország egyetemei közötti tudományos együttműködést, és megosztják egymással 
az iskolai bizonyítványok, oklevelek és diplomák egyenértékűségének megteremtésével kapcsolatos információkat 
azok kölcsönös elismerése feltételeinek megteremtése érdekében.
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6. Cikk
A Felek kölcsönösen informálják egymást oktatási rendszereikről, elősegítik szakértők részvételét 
műhelymunkákban, előadásokon, szimpóziumokon a  Felek által közösen meghatározott területeken. A  Felek 
elősegítik továbbá küldöttségek cseréjét a tudomány területén.

7. Cikk
A Felek ösztönzik oktatási hetek és napok szervezését a  két ország oktatási és kulturális intézményeiben. Ezek 
magukban foglalják előadások, szemináriumok, könyvvásárok és egyéb olyan rendezvények lebonyolítását, melyek 
bemutatják a két ország eredményeit.

8. Cikk
A Felek ösztönzik könyvek, kiadványok, szórólapok, füzetek, folyóiratok, dokumentumok, filmek, és minden, a  két 
országban folyó oktatással és tudományos kutatással kapcsolatos szakirodalom és forrásanyag egymás közti 
cseréjét.

9. Cikk
A Felek ösztönzik a  helyi és nemzetközi oktatási konferenciákon, szemináriumokon, szimpóziumokon és 
tudományos műhelymunkákban való részvételt, és kellő időben tájékoztatják egymást ezekről az eseményekről.

10. Cikk
A Felek ösztönzik a  magyar nyelv Vietnami Szocialista Köztársaság területén történő és a  vietnami nyelv 
Magyarország területén történő elsajátításához szükséges módszertani, pedagógiai programok megvalósítását, és 
a megfelelő oktatási és módszertani irodalom fordítását.

11. Cikk
A Felek támogatják külön együttműködési megállapodások megkötését a két ország érintett oktatási intézményei 
között.

12. Cikk
A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából 
fakadnak. Következésképpen a  jelen Egyezmény rendelkezései nem értelmezhetőek úgy, mint amelyek 
érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják a  Magyarországnak különösen az  Európai 
Unió alapját képező szerződésekből, valamint az  Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó 
kötelezettségeit.

13. Cikk
A jelen Egyezmény értelmezése és végrehajtása során felmerülő vitás kérdéseket a Felek meghatalmazott képviselői 
diplomáciai úton rendezik.
A Felek megállapodnak abban, hogy szükség esetén a  Felek illetékes képviselői konzultációkat folytatnak 
a  végrehajtási programok aláírásával kapcsolatban, elővezetve az  azok megvalósításához szükséges konkrét 
lépéseket és projekteket, valamint – ahol lehetséges – meghatározva az  Egyezményben és a  végrehajtási 
programokban vázolt események pénzügyi és szervezeti feltételeit.
A konzultációk feltételeiről és az illetékes képviselők névsoráról a Felek diplomáciai úton egyeztetnek.

14. Cikk
Ez az Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba, melyben a Felek 
diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső 
jogi követelményeknek.
Jelen Egyezmény a  hatálybalépésének napjától számított öt éven belül hatályos, és automatikusan 
meghosszabbodik újabb ötéves időszakra. Az  Egyezményt bármely szerződő fél írásban, diplomáciai úton 
felmondhatja. Ebben az  esetben az  Egyezmény a  felmondásáról szóló értesítés átvételének napjától számított 
6 hónap múlva veszti hatályát.
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Abban az esetben, ha a jelen Egyezmény hatályát veszti, előírásait a gyakorlatban továbbra is alkalmazni kell a még 
folyamatban lévő programok és projektek tekintetében mindaddig, amíg azokat teljes egészükben végre nem 
hajtják.
Fentiek bizonyságául az  alulírott képviselők, kormányaik megfelelő felhatalmazásának birtokában, aláírták a  jelen 
Egyezményt.

Készült Hanoi városban 2013. március 4-én magyar, vietnami és angol nyelven két eredeti példányban. Ezek 
mindegyike egyformán hiteles. Az  értelmezésből származó bármely nézetkülönbség kialakulása esetén az  angol 
nyelvű szöveg a mérvadó.

 Magyarország Kormánya Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya 
 nevében nevében

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND THE GOVERNMENT  
OF HUNGARY ON EDUCATIONAL CO-OPERATION

The Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of Hungary, hereinafter referred to as 
„the Parties”;
in order to enhance the bonds of friendship existing between their two countries, to widen the links binding their 
people, to develop co-operation in educational domains,
believing in the importance of education as a mean of enhancing the knowledge about our countries’ customs and 
culture;
recognizing the benefits each of the two countries may gain as a  result of consolidating bilateral co-operation in 
accordance with the basic principles of international laws and regulations applied in each country, have agreed on 
the following:

Article 1
The Parties will encourage exchange of visits and study trips of higher education officials, faculty members and 
scholars and will promote the academic work in each other’s countries in fields of common interest.
The Parties will promote direct co-operation between their higher education institutions and enhance mutual 
efforts on developing joint degree programmes and common trainings.

Article 2
The Parties will promote and encourage direct scientific relations between educational, scientific research 
establishments and the exchange of researchers and experts.

Article 3
The Parties will exchange expertise and knowledge in the scientific, methodological and administrative fields 
between higher education institutions and scientific research institutions and centers. The Parties will co-operate 
in the field of pedagogy, therapy and special education and promote direct contacts between their pedagogical 
professional services.

Article 4
The Parties will increase opportunities for training of the nationals of the other Party in higher education institutions 
in both countries notably on postgraduate and academic levels and in teacher training.

Article 5
The Parties will promote academic co-operation between higher education institutions in both countries and 
exchange of information in the field of establishing equivalences between school certificates and diplomas, 
graduate and postgraduate academic degrees for purposes of mutual recognition of these degrees.
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Article 6
The Parties will exchange information and data on their respective educational systems, and encourage 
participation of experts in workshops, lectures, symposia in domains defined on a mutual basis. The Parties will also 
encourage the exchange of delegations in scientific fields.

Article 7
The Parties will encourage the organization of educational weeks and days in educational and cultural institutions of 
each country. These will include the giving of lectures and the holding of seminars, book exhibitions and fairs, other 
forms of presenting the achievements of both countries.

Article 8
The Parties will encourage the exchange of books, brochures, periodicals, documents, films and other materials and 
sources of information related to educational, scientific research activities in both countries.

Article 9
The Parties will encourage participation in local and international educational conferences, seminars, symposia, 
scientific workshops, and will inform one another about such events a sufficient period of time in advance of their 
start.

Article 10
The Parties will encourage the realization of methodological and pedagogical programmes necessary for the 
acquisition of the Vietnamese language on the territory of Hungary and the Hungarian language on the territory of 
Viet Nam, and the translation and publication of the corresponding educational and methodological literature.

Article 11
The Parties will encourage elaborating special agreements on co-operation between involved educational 
institutions of the two countries.

Article 12
Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by the present 
Agreement. As a  consequence of this, provisions of the present Agreement will not be interpreted in a  way that 
it would annul, amend or have any other effect on the commitments of Hungary originating especially from the 
treaties forming the basis of the European Union, as well as those commitments originating from the primary and 
secondary legislation of the European Union.

Article 13
Any disputes between the two Parties arising from the interpretation and implementation of this Agreement will be 
settled through consultation or negotiation between the authorized representatives of the Parties.
The Parties will agree whenever necessary to hold consultations between the authorized representatives of the 
Parties to sign the executive programs, foreseeing the concrete measures and projects for the fulfilment of this 
Agreement and defining, where it is possible, the financial and other organizational terms in order to carry out 
events, provided by this Agreement and executive programs.
The terms of consultations and the list of authorized representatives will be agreed by the Parties through 
diplomatic channels.

Article 14
This Agreement will enter into force on the thirtieth day after the receipt of the latter written notification by the 
Parties through diplomatic channels confirming the completion of their respective internal procedures required for 
the entry into force of this Agreement.
This Agreement is valid for five years, and will be renewed automatically for five years. The Agreement may be 
terminated by either of the Parties in written form, through diplomatic channels. In this case, the Agreement expires 
six months after receiving the notification about its termination.
In the event this Agreement is terminated, its provisions will continue to be implemented with respect to existing 
programmes and projects until they are completed.
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In witness thereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Government, have signed this 
Agreement.

Done in Hanoi on 4 March 2013 in two originals, each in the Vietnamese, Hungarian and English languages, all texts 
being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text will prevail.

 On behalf of the Government On behalf of the Government 
 of Socialist Republic of Hungary” 
 of Viet Nam 

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 14. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) Az Egyezmény, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről az oktatásért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 350/2013. (X. 1.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya közötti kulturális 
együttműködésről szóló egyezmény kihirdetéséről

1. §  A  Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Vietnami Szocialista Köztársaság 
Kormánya közötti kulturális együttműködésről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) kötelező hatályának 
elismerésére.

2. §  A Kormány az Egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. §  Az Egyezmény hiteles magyar és angol nyelvű szövege a következő:

„MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS A VIETNAMI SZOCIALISTA KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTTI 
KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY

Magyarország Kormánya és a Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya, a továbbiakban „A Felek”,
annak érdekében, hogy továbbfejlesszék az  országaik között meglévő barátságot, hogy elmélyítsék az  emberek 
közötti kapcsolatokat, hogy fejlesszék az együttműködést a kulturális területen,
abban a meggyőződésben, hogy a művészet mint az egymás országainak hagyományairól, kultúrájáról való tudás 
terjesztésének eszköze,
felismerve azokat az  előnyöket, amelyeket a  két ország nyerhet a  bilaterális együttműködés megerősítése révén 
az egyes országok jogi szabályozásának megfelelően, a következőkben állapodtak meg:

1. Cikk
A Felek ösztönzik a  kulturális és művészeti együttműködést, hogy elősegítsék egymás kulturális értékeinek jobb 
megértését, és szorosabbra fűzzék az országaik közötti kapcsolatokat.

2. Cikk
A Felek ösztönzik a  kapcsolatokat és cseréket az  irodalom, képzőművészet, zene, tánc és más előadóművészetek 
terén, a  filmművészet, televízió és rádió, építészet, könyvkiadás, múzeumok és gyűjtemények kapcsán, valamint 
a kreatív csoportok között, és a kultúra és művészetek további területein.
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A Felek kölcsönösen bátorítják könyvtáraikat a  közvetlen együttműködésre és ösztönzik a  másik Fél szerzői által 
alkotott és kiválasztott irodalmi művek fordítását és kiadását.
A Felek ösztönzik és bátorítják (kutatási szervezeteiket) intézményeiket a  közvetlen kulturális kapcsolatok 
létrehozására, valamint a kutatók és szakértők cseréjére.

3. Cikk
A Felek szorgalmazzák a  kulturális hetek és napok szervezését a  Felek oktatási és kulturális intézményeiben. Ezek 
magukban foglalják előadások és szemináriumok tartását, könyvkiállításokat és vásárokat, valamint a  két ország 
eredményeinek bemutatását további más formákban.

4. Cikk
A Felek ösztönzik a különféle kulturális és művészeti tevékenységeket, különösen
a kultúra különböző területei képviselőinek kölcsönös látogatásait az  együttműködés, a  gyakorlati ismeretek és 
cseretapasztalatok céljából,
előadók és előadói csoportok koncertturnéjának, valamint más koncertek, előadások, kiállítások és egyéb kulturális 
események megszervezését,
résztvevők meghívását fesztiválokra és hasonló nemzetközi rendezvényekre, amelyek országaikban kerülnek 
megrendezésre.

5. Cikk
A Felek bátorítják a  kulturális tevékenységhez fűződő könyvek, kiadványok, magazinok, dokumentumok, filmek, 
továbbá egyéb anyagok és információs források cseréjét.

6. Cikk
A Felek bátorítják a  helyi és nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, szimpóziumokon, tudományos és 
kulturális workshopokon való részvételt, és tájékoztatják egymást a  hasonló eseményekről azok kezdete előtti 
megfelelő időben.

7. Cikk
A Felek együttműködnek a  kulturális örökség területén a  kulturális sokszínűség védelme és népszerűsítése 
érdekében, így különösen az UNESCO keretében, továbbá ösztönzik a kutatók cseréjét.

8. Cikk
A Felek bátorítják a két ország kulturális intézményei közötti egyéb együttműködési megállapodások kidolgozását.

9. Cikk
A jelen Egyezmény nem befolyásolja azokat a kötelezettségeket, amelyek Magyarország európai uniós tagságából 
fakadnak. Következésképpen a  jelen Egyezmény rendelkezései nem értelmezhetőek úgy, mint amelyek 
érvénytelenítik, módosítják vagy bármilyen más módon befolyásolják a  Magyarországnak különösen az  Európai 
Unió alapját képező szerződésekből, valamint az  Európai Unió elsődleges és másodlagos jogából származó 
kötelezettségeit.

10. Cikk
A Felek megállapodnak abban, hogy szükség esetén a  Felek illetékes képviselői konzultációkat folytatnak 
a  végrehajtási programok aláírásával kapcsolatban, elővezetve az  azok megvalósításához szükséges konkrét 
lépéseket és projekteket, valamint – ahol lehetséges – meghatározva az  Egyezményben és a  végrehajtási 
programokban vázolt események pénzügyi és szervezeti feltételeit.
A konzultációk feltételeiről és az illetékes képviselők névsoráról a Felek diplomáciai úton egyeztetnek.

11. Cikk
A jelen Egyezmény értelmezése és végrehajtása során felmerülő vitás kérdéseket a Felek meghatalmazott képviselői 
diplomáciai úton rendezik.
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12. Cikk
Ez az Egyezmény azon utolsó jegyzék kézhezvételétől számított harmincadik napon lép hatályba, melyben a felek 
diplomáciai úton tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső 
jogi követelményeknek.

Jelen Egyezmény öt évig hatályos, és automatikusan meghosszabbodik újabb ötéves időszakra. Az  Egyezményt 
bármely szerződő fél írásban, diplomáciai úton felmondhatja. Ebben az  esetben az  Egyezmény a  felmondásáról 
szóló értesítés átvételének napjától számított 6 hónap múlva veszti hatályát.
Abban az esetben, ha a jelen Egyezmény hatályát veszti, előírásait a gyakorlatban továbbra is alkalmazni kell a még 
folyamatban lévő programok és projektek tekintetében mindaddig, amíg azokat teljes egészükben végre nem 
hajtják.

Fentiek bizonyságául az  alulírott képviselők, kormányaik megfelelő felhatalmazásának birtokában, aláírták a  jelen 
Egyezményt.

Készült Hanoi városban 2013. március 5-én magyar, vietnami és angol nyelven két eredeti példányban. Ezek 
mindegyike egyformán hiteles. Az  értelmezésből származó bármely nézetkülönbség kialakulása esetén az  angol 
nyelvű szöveg a mérvadó.

 Magyarország Kormánya nevében A Vietnami Szocialista Köztársaság Kormánya nevében

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM AND THE 
GOVERNMENT OF HUNGARY ON CULTURAL CO-OPERATION

The Government of the Socialist Republic of Viet Nam and the Government of Hungary, hereinafter referred to as 
„the Parties”;
in order to enhance the bonds of friendship existing between their two countries, to widen the links binding their 
people, to develop co-operation in cultural domains,
believing in the importance of art as a mean of enhancing the knowledge about our countries’ customs and culture;
recognizing the benefits each of the two countries may gain as a  result of consolidating bilateral co-operation in 
accordance with the rules and regulations applied in each country, have agreed on the following:

Article 1
The Parties will promote cultural and artistic co-operation in order to enhance the better understanding of each 
other’s cultural values and tighten the ties between their countries.

Article 2
The Parties will promote contacts and exchanges in the fields of literature, fine arts, music, dance, and other kinds 
of performing arts, cinematography, television and radio, architecture, book publishing, museum and archives, and 
also between creative groups and in other fields of culture and the arts.
The Parties mutually encourage direct cooperation between their libraries and promote the translation and 
publishing of distinguished literary works produced by the authors of the other Party.
The Parties will promote and encourage direct cultural relations between research establishments and the exchange 
of researchers and experts.

Article 3
The Parties will encourage the organization of cultural weeks and days in educational and cultural institutions of 
each country. These will include the giving of lectures and the holding of seminars, book exhibitions and fairs, other 
forms of presenting the achievements of both countries.
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Article 4
The Parties will promote the arrangement of various cultural and artistic activities, especially
organizing mutual visits of representatives of various fields of culture for the purposes of co-operation, internships, 
exchanging experience;
organizing concert tours of individual artists and artistic groups, concerts, performances, exhibitions and other 
cultural events;
inviting participants to festivals and similar international shows which are hosted by one of the Parties.

Article 5
The Parties will encourage the exchange of books, brochures, periodicals, documents, films and other materials and 
sources of information related to cultural activities in both countries.

Article 6
The Parties will encourage participation in local and international conferences, seminars, symposia, scientific and 
cultural workshops, and will inform one another about such events a sufficient period of time in advance of their 
start.

Article 7
The Parties will co-operate in the domain of cultural heritage and in the protection and promotion of cultural 
diversity in their respective countries especially under the aegis of UNESCO and will exchange experts in this 
domain.

Article 8
The Parties will encourage elaborating special agreements on co-operation between involved cultural institutions of 
the two countries.

Article 9
Commitments originating from the membership of Hungary in the European Union are not affected by the present 
Agreement. As a  consequence of this, provisions of the present Agreement will not be interpreted in a  way that 
it would annul, amend or have any other effect on the commitments of Hungary originating especially from the 
treaties forming the basis of the European Union, as well as those commitments originating from the primary and 
secondary legislation of the European Union.

Article 10
The Parties will agree whenever necessary to hold consultations between the authorized representatives of the 
Parties to sign the executive programs, foreseeing the concrete measures and projects for the fulfilment of this 
Agreement and defining, where it is possible, the financial and other organizational terms in order to carry out 
events, provided by this Agreement and executive programs.
The terms of consultations and the list of authorized representatives will be agreed by the Parties through 
diplomatic channels.

Article 11
Any disputes between the two Parties arising from the interpretation and implemention of this Agreement shall be 
settled through consultation or negotiation.

Article 12
This Agreement will enter into force on the thirtieth day after the receipt of the latter written notification by the 
Parties through diplomatic channels confirming the completion of their respective internal procedures required for 
the entry into force of this Agreement.

This Agreement is valid for five years, and will be renewed automatically for five years. The Agreement may be 
terminated by either of the Parties in written form, through diplomatic channels. In this case, the Agreement expires 
six months after receiving the notification about its termination.
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In the event this Agreement is terminated, its provisions will continue to be implemented with respect to existing 
programmes and projects until they are completed.

In witness thereof, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this 
Agreement.

Done in the city of Hanoi on 5 March 2013 in two originals in the Vietnamese, Hungarian, and English, all texts being 
equally valid. In case of divergence of interpretation, the English text will prevail.

 On behalf of the Government On behalf of the Government of Socialist Republic 
 of Hungary of Viet Nam”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § az Egyezmény 12. cikk első bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) Az Egyezmény, valamint a 2. § és a 3. § hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a kultúráért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 43/2013. (X. 1.) NGM rendelete
a fiatalok életkezdési támogatásával összefüggő igazolásokról és adatszolgáltatásokról

A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005.  évi CLXXIV.  törvény 10.  § (2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 
Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV.  törvény (a  továbbiakban: Fétám tv.) 6. § (5) bekezdés 
a) pontja szerinti igazolást az 1. mellékletben meghatározott formában és tartalommal kell kiállítani.

 (2) A Fétám tv. 6. § (5) bekezdés b) pontja szerinti igazolást a 2. mellékletben meghatározott formában és tartalommal 
kell kiállítani.

 (3) A  számlavezető a  Fétám tv. 6.  § (5)  bekezdésében meghatározott írásbeli megkereséséhez mellékeli az  (1) és 
(2) bekezdés szerinti igazolási űrlapot.

2. §  A Fétám tv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatást a gyámhatóság a 3. melléklet szerinti formában és 
tartalommal elektronikus úton teljesíti a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: kincstár) részére.

3. §  A  Fétám tv. 9/B.  §-a szerinti adatszolgáltatást a  gyámhatóság a  4.  melléklet szerinti formában és tartalommal 
elektronikus úton teljesíti a kincstár részére.

4. §  A 2. és 3. § szerinti adatszolgáltatás papír alapon történő teljesítését a kincstár elfogadja, ha az elektronikus úton 
történő teljesítés feltételei nem biztosítottak.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §  Hatályát veszti a  Start-számlával, kincstári letéti Start-számlával rendelkező gyermek magasabb összegű állami 
támogatásra való jogosultságának igazolásáról szóló 1/2008. (I. 17.) PM rendelet.

  Varga Mihály s. k.,
  nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 43/2013. (X. 1.) NGM rendelethez

IGAZOLÁS
a Start-számlával rendelkező, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek  
magasabb összegű állami támogatásra való jogosultságáról
(Az igazolást a naptári évet követő év január 15-éig kell a számlavezetőhöz eljuttatni.)

A gyermek neve: …………………………………………………………..
  adóazonosító jele: …………………………………………….
  születési helye: ………………………………………………..
  születési ideje: ………………………………………………...
  anyja születési neve: ………………………………………….

A települési önkormányzat jegyzője, mint gyámhatóság igazolása
Eljáró hatóság megnevezése és címe: .............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Igazolom, hogy fent nevezett gyermek a □□□□ □□ □□ és a □□□□ □□ □□ közötti időszakban a gyermekek 
védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény szerint rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre volt jogosult.

__________________, 201__________________
P. H.

  ________________________ 
  aláírás

Tájékoztató
Az igazolást a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (4) bekezdés b) pontja szerinti 
jogosultság érvényesítéséhez kell kiállítani, az abban foglalt adatok kizárólag az állami támogatás nyilvántartásával, 
folyósításával, kezelésével összefüggésben használhatók fel.
Ha a  gyermek a  naptári évben legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult, ezen 
igazolás alapján emelt összegű állami támogatás illeti meg. A támogatás összege az adott évben a Start-számlára 
befizetett összeg 20 százaléka, legfeljebb 12 ezer forint. (Amennyiben a  gyermek a  naptári évben rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásra nem volt jogosult, a Start-számlára történő befizetés 10 százalékának megfelelő, de 
legfeljebb 6000 forint támogatás illeti meg.)
A támogatást a  Start-számla vezetője ezen igazolás alapján igényli a  Magyar Államkincstártól (a  továbbiakban: 
kincstár), illetve amennyiben a Start-számlát a kincstár vezeti, akkor a támogatást a kincstár az igazolás alapján írja 
jóvá a számlán.
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2. melléklet a 43/2013. (X. 1.) NGM rendelethez

IGAZOLÁS
a Start-számlával rendelkező, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek magasabb összegű állami 
támogatásra való jogosultságáról
(Az igazolást a naptári évet követő év január 15-éig kell a számlavezetőhöz eljuttatni.)

A gyermek neve: …………………………………………………………..
  adóazonosító jele: …………………………………………….
  születési helye: ………………………………………………..
  születési ideje: ………………………………………………...
  anyja születési neve: ………………………………………….

A járási (fővárosi kerületi) gyámhivatal, mint I. fokú gyámhatóság igazolása
Eljáró hatóság megnevezése és címe: .............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Igazolom, hogy fent nevezett gyermek a □□□□ □□ □□ és a □□□□ □□ □□ közötti időszakban a gyermekek 
védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény szerint átmeneti vagy tartós nevelésbe vett 
gyermek.

__________________, 201__________________
P. H.

  ________________________ 
  aláírás

Tájékoztató
Az igazolást a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (4) bekezdés b) pontja szerinti 
jogosultság érvényesítéséhez kell kiállítani, az abban foglalt adatok kizárólag az állami támogatás nyilvántartásával, 
folyósításával, kezelésével összefüggésben használhatók fel.
Ha a  gyermek a  naptári évben átmeneti vagy tartós nevelésben van vagy volt, a  támogatás összege évi 12 ezer 
forint, legfeljebb azonban ezen összegnek az  átmeneti vagy tartós nevelés naptári évre eső időszakával arányos 
része, a  gyermek számlájára történt befizetésektől függetlenül. (Amennyiben a  gyermek a  naptári évben nem 
állt átmeneti vagy tartós nevelésben, a  Start-számlára történő befizetés 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb 
6000 forint támogatás illeti meg.)
A támogatást a  Start-számla vezetője ezen igazolás alapján igényli a  Magyar Államkincstártól (a  továbbiakban: 
kincstár), illetve amennyiben a Start-számlát a kincstár vezeti, akkor a támogatást a kincstár az igazolás alapján írja 
jóvá a számlán.



68152 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 161. szám 

3. melléklet a 43/2013. (X. 1.) NGM rendelethez

A gyámhatóság adatszolgáltatása a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló  
1997. évi XXXI. törvény szerint átmeneti vagy tartós nevelésben álló gyermekekről
[a 2005. évi CLXXIV. törvény 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti magasabb összegű állami támogatás jóváírásához]

201... év
(Az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 15-éig kell a kincstár részére eljuttatni.)

Eljáró hatóság megnevezése és címe:

A gyermek neve Adóazonosító jele

Anyja 

születéskori 

neve

Születési helye Születési ideje
A nevelésben töltött idő

kezdő napja záró napja

□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

__________________, 201__________________
(Csak papír alapon történő teljesítés esetén)

P. H.

  ________________________ 
  aláírás
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4. melléklet a 43/2013. (X. 1.) NGM rendelethez

A gyámhatóság adatszolgáltatása a 7. vagy 14. életévük betöltésének napján  
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett 
gyermekekről
[a 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) bekezdés b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg jóváírásához]

201... év
(Az adatszolgáltatást a tárgyévet követő év március 20-áig kell a kincstár részére eljuttatni.)

Eljáró hatóság megnevezése és címe:

A gyermek neve Adóazonosító jele Anyja születéskori neve Születési helye Születési ideje

□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□

__________________, 201__________________
(Csak papír alapon történő teljesítés esetén)

P. H.

  ________________________ 
  aláírás

A vidékfejlesztési miniszter 87/2013. (X. 1.) VM rendelete
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok  
mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási  
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 
63/2012. (VII. 2.) VM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdés 35.  pontjában és (5)  bekezdés 
i) pontjában,
a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (3) bekezdés a) pontjában,
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (8) bekezdésében,
a vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996.  évi LV.  törvény 100.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 
és (1) bekezdés c) pont 13. alpontjában,
a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (2) bekezdés 2. pontjában,
a növényfajták állami elismeréséről, valamint a  szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003.  évi 
LII. törvény 30. § (2) bekezdés j) pontjában, valamint
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § c)  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 
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egyetértésben – az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010.  (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a), c), e), h), i) és j)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a  következőket 
rendelem el:

1. §  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a  megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási 
szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 
szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 
(6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az 1. melléklet 8., 10., 17., 18. és 19. pontjában foglalt eljárásokban a díjat a hatóság döntésében meghatározott 
határidőn belül, átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.
(7) Az 1. melléklet 18. pontjában foglalt eljárásokban a díjat a kiállított jegyzőkönyv alapján, a ténylegesen elvégzett 
minősítés után kell fizetni, úgy, hogy minden a  díjtételek alapjául szolgáló megkezdett egységet egésznek kell 
tekinteni. Azon lágyszárú dísznövény és zöldség szaporítóanyagok esetében, ahol a  díjfizetés alapja a  tárgyévet 
megelőző évben forgalomba hozott szaporítóanyag mennyisége, a  forgalmazó köteles a  nyilvántartásba vételkor, 
vagy folyó év január 15-ig írásban nyilatkozni az  előző naptári évben általa forgalomba hozott szaporítóanyagok 
mennyiségéről. A díjat a szemle eredményétől függetlenül meg kell fizetni.
(8) Az  1.  melléklet 19.  pontjában meghatározott DUS vizsgálat és gazdasági értékvizsgálat éves díját 
– a (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően – két részletben kell teljesíteni. A díjfizetésre kötelezettnek az első részletet 
a kísérletek beállítása után, a második részletet a vizsgálatok befejezését követően a felmerült szolgáltatások alapján 
az érvényes díjtételnek megfelelően kell teljesítenie.”

2. §  Az R. 4. §-a következő (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja – a  (4)–(6)  bekezdésben foglalt eljárások 
kivételével, az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában – amennyiben a fellebbezés tárgyának értéke pénzben 
megállapítható, a  fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 500 forint, 
de legalább 10 000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Amennyiben a  fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem 
állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja 10 000 forint.
(4) A  kérelemre induló eljárásban hozott elsőfokú közigazgatási határozat elleni jogorvoslati eljárás díja 
– az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában – az elsőfokú eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 30%-a.
(5) A végzés elleni fellebbezés díja – az 1. melléklet eltérő rendelkezésének hiányában – 5000 forint.
(6) Az  újrafelvételi eljárás díja a  kérelemre induló elsőfokú eljárás esetén az  1.  mellékletben meghatározott 
igazgatási szolgáltatási díj, egyéb esetben a (3) bekezdés szerinti díj.”

3. §  Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megfizetett igazgatási szolgáltatási díj az adott ügyben eljáró hatóság bevétele, amely az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben, 
az  állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.  évi XXVIII.  törvényben, az  állattenyésztésről szóló 1993.  évi 
CXIV. törvényben, az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben, a vad 
védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996.  évi LV.  törvényben, a  halgazdálkodásról és 
a hal védelméről szóló 2013. évi CII.  törvényben, a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok 
előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003.  évi LII.  törvényben, a  megújuló energia közlekedési célú 
felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának 
csökkentéséről szóló 2010.  évi CXVII.  törvényben és azok végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint 
a  fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendeletben meghatározott feladataikkal 
kapcsolatban felmerülő költségek fedezésére használható fel.”

4. §  Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § (1) A  halgazdálkodási hatóság, illetve a  vizsgáztatásra kijelölt szervezet a  horgászvizsga díjbevételeit 
havonta, a  tárgyhót követő 5. napig köteles átutalni, illetve befizetni a  2.  melléklet 5.  pontjában meghatározott 
számú számlára. A  kiadott horgászvizsga bizonyítványokkal a  vizsgáztatásra kijelölt szervezet negyedévenként, 
a negyedévet követő hónap 15. napjáig a halgazdálkodási hatóság felé, a halgazdálkodási hatóság pedig a tárgyévet 
követő év január 31-ig köteles a NÉBIH felé elszámolni.
(2) A  turista állami horgászjegy díját az  igénylőnek az  online vásárlást megelőzően kell átutalni a  2.  melléklet 
1. pontjában meghatározott számlára.
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(3) A  fogási tanúsítvány nyomtatvány tömb és a  fogási napló díját a  halgazdálkodási hatóság, illetve annak 
megbízottja a kiadást követő hó 5. napjáig köteles átutalni a 2. melléklet 1. pontjában meghatározott számlára.”

5. §  Az R.
a) 1. § (1) bekezdésben a „halászati” szövegrész helyébe a „halgazdálkodási” szöveg,
b) 2. § (5) bekezdésében „az (1) bekezdésben” szövegrész helyébe „a (3) bekezdésben” szöveg,
c) 5. alcím címében „A halászati, horgászati” szövegrész helyébe „A halgazdálkodási” szöveg,
lép.

6. § (1) Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

7. §  Hatályát veszti a veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartása engedélyezésének díjáról szóló 15/1997. (III. 5.) 
BM rendelet.

8. §  Ez a rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 87/2013. (X. 1.) VM rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet 2. címe a következő 2.5. alponttal egészül ki:
„2.5. A takarmányok harmadik országokból való behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes rendelet 
szerint ellenőrzésköteles nem állati eredetű termék behozatala esetén az  állategészségügyi határállomásokon, 
illetve egyéb beléptetési pontokon fizetendő díjak
2.5.1. takarmány-adalékanyag, -premix szállítmányaiként hat tonnáig 7500
2.5.2. takarmány-adalékanyag, -premix 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig tonnánként 1200
2.5.3. takarmány-adalékanyag, -premix 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 60 tonna) 60 000
2.5.4. takarmány-keverék szállítmányaiként hat tonnáig 7000
2.5.5. takarmány-keverék 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig tonnánként 1000
2.5.6. takarmány-keverék 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 90 tonna) 50 000
2.5.7. takarmány-alapanyag szállítmányaiként hat tonnáig 3500
2.5.8. takarmány-alapanyag 6 tonnát meghaladó szállítmányaiként 46 tonnáig tonnánként 550
2.5.9. takarmány-alapanyag 46 tonnát meghaladó szállítmányaiként (legfeljebb 120 tonna) 27 000”

 2. Az R. 1. melléklet 4. címe a 4.2. pontot követően a következő, 4.3–4.5. alponttal egészül ki:
„4.3. A veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartásának engedélyezése
4.3.1. Tartás engedélyezése 25 000
4.3.2. A tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítása 20 000
4.3.3. A tartás engedélyezésére irányuló fellebbezési eljárás díja 25 000
4.3.4. A tartási engedély érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló fellebbezési eljárás díja 20 000
4.4. Kisállat-kereskedés engedélyezése 20 000
4.5. Állategészségügyi felügyelet alá tartozó rendezvények hatósági állatorvosi felügyelete megkezdett óránként 
7000”

 3. Az R. 1. melléklet 5. címe a következő 5.5. ponttal egészül ki:
„5.5. Behozatal és átvitel esetén a kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén az alapdíjon felül fizetendő díjak
5.5.1. Behozatal, átvitel, 5.4. pont szerinti ellenőrzés és bizonylatolás esetén munkanapokon 6–22 óra között 
fizetendő Alapdíj
5.5.2. Behozatal, átvitel, 5.4. pont szerinti ellenőrzés és bizonylatolás esetén munkanapokon 22–6 óra között, 
valamint pihenő- és munkaszüneti napokon az 5.1–5.4. pontokban foglalt díjon felül fizetendő 5000
5.5.3. Behozatal és átvitel esetén a  kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén munkanapokon 6–22 óra között 
az 5.1–5.3. pontokban foglalt díjon felül fizetendő 14 000
5.5.4. Behozatal és átvitel esetén a  kötelező előzetes bejelentés hiánya esetén munkanapokon 22–6 óra között, 
valamint pihenő- és munkaszüneti napokon az 5.1–5.3. pontokban foglalt díjon felül fizetendő 17 000”

 4. Az R. 1. melléklet 6. cím 6.1. pont 6.1.1. alpontja a következő, 6.1.1.6. alponttal egészül ki:
„6.1.1.6. kiterjesztés 350 000”

 5. Az R. 1. melléklet 6. cím 6.3. pontja a következő, 6.3.8. alponttal egészül ki:
„6.3.8. kiterjesztés 350 000”

 6. Az R. 1. melléklet 6. cím 6.4. pontja a következő, 6.4.5–6.4.8. alponttal egészül ki:
„6.4.5. I.B. típusú módosítás 80 000
6.4.6. II. típusú módosítás 250 000
6.4.7. forgalomba hozatali engedély megújítása 200 000
6.4.8. kiterjesztés 350 000”

 7. Az R. 1. melléklet 6. cím 6.7. pont 6.7.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.7.4. Visszavonás vagy az  eljárás megszüntetésének adminisztrációs költsége az  érdemi értékelés megkezdése 
előtt; a forgalombahozatali engedély visszavonása 30 000”

 8. Az R. 1. melléklet 8. cím 8. 5. pontja a következő, 8.5.1–8.5.2. alponttal egészül ki:
„8.5.1. Engedély módosításának átvétele, ha további értékelés szükséges 600 000
8.5.2. Engedély módosításának átvétele további értékelés nélkül 300 000”

 9. Az R. 1. melléklet 8. cím 8.6. pont 8.6.2. alpont 8.6.2.1. alpont 8.6.2.1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.6.2.1.2. Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású anyagok (növényi kivonatok, 
feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében 1 500 000”
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 10. Az R. 1. melléklet 8. cím 8.6. pont 8.6.3. alpont 8.6.3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.6.3.2. Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású anyagok (növényi kivonatok, 
feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében 3 000 000”

 11. Az R. 1. melléklet 8. cím 8.6. pont 8.6.4. alpont 8.6.4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.6.4.2. Mikroorganizmusok, vírusok, valamint egyéb növényvédelmi hatású anyagok (növényi kivonatok, 
feromonok, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók stb.) esetében 500 000”

 12. Az R. 1. melléklet 8. cím 8.11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.11. Címke-felülvizsgálat 50 000”

 13. Az R. 1. melléklet 8. cím 8.13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.13. Szükséghelyzeti vagy eseti felhasználási engedély már engedélyezett készítményre
Engedélyezett növényvédő szer vagy növényvédő szernek nem minősülő termék előírt felhasználásától eltérő 
módja esetén (kultúránként) a 8.2.2. szerinti szakterületi értékelés nélkül”

 14. Az R. 1. melléklet 8. cím 8.14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.14. Szükséghelyzeti vagy eseti felhasználási engedély nem engedélyezett készítményre 150 000”

 15. Az R. 1. melléklet 8. cím 8.18. pontja a következő 8.18.8. alponttal egészül ki:
„8.18.8. További márkanév használat nevenként és készítményenként 25 000”

 16. Az R. 1. melléklet 11. cím 11.1. és 11.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.1. Zöldség, gyümölcs forgalmazási minőségnek való megfelelés vizsgálata
11.1.1. A szállítmány azonossági és megfelelési vizsgálata megkezdett 10 tonnánként 4300
11.1.2. A szállítmány munkaszüneti napon elvégzett azonossági és megfelelési vizsgálata megkezdett 
10 tonnánként 5300
11.1.3. A meghiúsult szállítás esetén, a szállítmányok számától függetlenül, esetenként 3000
11.2. Komló vizsgálata
11.2.1. A szállítmány azonossági vizsgálata megkezdett tonnánként 4300”

 17. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.1. pont 12.1.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.1.4. Hígtrágya termőföldön történő felhasználásának engedélyezése
12.1.4.1. Hígtrágya termőföldön történő felhasználásának engedélyezése 100 ha és az  alatti nagyságú területen 
30 000
12.1.4.2. Hígtrágya termőföldön történő felhasználásának engedélyezése 100 ha nagyságú terület felett 50 000”

 18. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.1. pontja a következő 12.1.11. alponttal egészül ki:
„12.1.11. Árutermelő, törzs- és kísérleti szőlő (kivéve csemege- és alanyszőlő) telepítését megalapozó talajvédelmi 
terv, illetve egyszerűsített talajvédelmi terv jóváhagyása 28 000”

 19. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.2. pont 12.2.2. alpont 12.2.2.2–12.2.2.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.2.2.2. Bányaüzemi kitermelés befejezési MÜT jóváhagyásának eljárása, föld alatti bányatérségek és bányászati 
létesítmények más célú hasznosításának jóváhagyási eljárása, szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezési 
eljárása 50 000
12.2.2.3. Bányaüzem bezárási és tájrendezési MÜT jóváhagyásának eljárása, a tájrendezési feladatokkal összefüggő 
bányahatósági eljárások, a  felszín alatti vízkészletet érintő bányatavak fennmaradása és hasznosítása feltételeinek 
meghatározása, szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás 30 000”

 20. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.3. pont 12.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.3.1. Építési engedélyezési eljárás 400 m2 felett igénybevett termőföld esetén 50 000”

 21. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.3. pont 12.3.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.3.4. A nem veszélyes hulladék kereskedelmének, közvetítésének, szállításának, hasznosításának, 
ártalmatlanításának engedélyezési eljárása 19 000”

 22. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.5. pont 12.5.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.5.1. Hírközlési hatósági eljárások
12.5.1.1. Elektronikus hírközlési építmények építési engedélyezési eljárása 400 m2 vagy 500 fm, illetve az  az alatt 
igénybevett termőföld esetén 25 000
12.5.1.2. Elektronikus hírközlési építmények építési engedélyezési eljárása 400 m2 vagy 500 fm felett igénybevett 
termőföld esetén 50 000”

 23. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.11. pont 12.11.4–12.11.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.11.4. Vízjogi létesítési engedélyezés
12.11.4.1. Vízjogi létesítési engedélyezés 400 m2 és 500 fm feletti talajfelszín megbontása esetén 50 000
12.11.4.2. Vízjogi létesítési engedélyezés 400 m2 és 500 fm, illetve az alatti talajfelszín megbontása esetén 25 000
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12.11.5. Vízjogi üzemeltetési engedélyezés
12.11.5.1. Vízjogi üzemeltetési engedélyezés (kivéve az egynyaras öntözés engedélyezése) 25 000
12.11.5.2. Vízjogi üzemeltetési engedélyezés egynyaras öntözéshez 5000”

 24. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.12. pont 12.12.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.12.3. Termőföld végleges más célú hasznosítása
12.12.3.1. Termőföld végleges más célú hasznosítása 400 m2 és az alatt 10 000
12.12.3.2. Termőföld végleges más célú hasznosítása 400 m2 felett 50 000”

 25. Az R. 1. melléklet 12. cím 12.12. pont 12.12.4.1. és 12.12.4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.12.4. Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának eljárásában való részvétel
12.12.4.1. Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának eljárásában való részvétel 400 m2 és az alatti terület 
esetén 10 000
12.12.4.2. Termőföld engedély nélküli más célú hasznosításának eljárásában való részvétel 400 m2 feletti terület 
esetén 50 000”

 26. Az R. 1. melléklet 12. címe a 12.18. pontot követően a következő, 12.19. ponttal egészül ki:
„12.19. Engedély módosítása, meghosszabbítása kérelemre (talajvédelmi szakhatósági eljárásokban)
12.19.1. Engedély módosítása A szakhatósági eljárásra megállapított díj 50%-a
12.19.2. Engedély érvényességi idejének meghosszabbítása változatlan feltételek mellett 10 000”

 27. Az R. 1. melléklet 13. cím 13.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.3. Kérelemre indult vadászati hatósági eljárás díjai
13.3.1. Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg, a  vadászterület határának megállapításával, 
megváltoztatásával, földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vételével, vadászati jog hasznosításával, a  vad 
vadászterületek közötti szállításának engedélyezésével összefüggő kérelmek kivételével 10 000
13.3.2. Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg a  vadászterület határának megállapításával, 
megváltoztatásával, földtulajdonosi képviselő nyilvántartásba vételével, vadászati jog hasznosításával összefüggő 
kérelmek esetén 20 000
13.3.3. A vad vadászterületek közötti szállításának engedélyezésére benyújtott kérelem díja (szállítmányonként) 
3000”

 28. Az R. 1. melléklet 14. címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. HALGAZDÁLKODÁSI DÍJAK
14.1. Halászvizsga díja 7000
14.2. Horgászvizsga díja 3500
14.3. Turista állami horgászjegy díja 2000
14.4. Állami halász és horgász fogási napló díja 200
14.5. Halászati engedély kiadásának díja 10 000
14.5.1. Fogási tanúsítvány nyomtatvány tömb díja 1000
14.6. Halászati őr és társadalmi halőr vizsgáztatásának díja 5000
14.7. Halászati őr és társadalmi halőr eskü tételének díja 3000
14.7.1. Halászati őr és társadalmi halőr szolgálati napló díja 3000
14.8. Az IUU fogási tanúsítvány érvényesítése (tanúsítványonként) 5000
14.9. Elsőfokú eljárás díja 2000”

 29. Az R. 1. melléklet 15. cím 15.1–15.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.1. Helyszínelést nem igénylő eljárások
15.1.1. Alapdíj 6500
– erdőterv határozat kiadása az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 
(a továbbiakban: Evt.) 113. § (13) bekezdése alapján kérelemre induló eljárásban;
– az Evt. 15. § (2) bekezdése hatálya alá tartozó, a 15.2.1. pontban nem szereplő, erdei közjóléti létesítménynek nem 
minősülő egyéb nem nyomvonalas kialakítású erdészeti létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások;
– a 15.1.2 pont alá tartozó eljárásokban. 
15.1.2. Alapdíjon felül fizetett további díjak
15.1.2.1. Földrészletenként 500
– szabad rendelkezésű erdő átminősítése nem szabad rendelkezésű erdővé;
– erdő telepítésének engedélyezése;
– fásítás és szabad rendelkezésű erdő telepítésének engedélyezése;
– meghiúsult erdőtelepítés törlése az Adattárból;
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– erdő igénybevételének érvényes elvi engedély mellett történő engedélyezése;
– az erdő időleges igénybevételére vonatkozó engedély meghosszabbítása. 
15.1.2.2. Földrészletenként 5000
– erdőgazdálkodó és a használatában álló erdő erdőgazdálkodói nyilvántartásba történő bejegyzése, törlése. 
15.1.2.3. Erdőrészletenként 300
– erdő fátlan állapotban tartásának engedélyezése;
– erdő rendeltetéseinek megváltoztatása;
– erdő üzemmódjának megváltoztatása;
– erdősítési határidők módosításának engedélyezési eljárása;
– tarvágás erdőfelújítási biztosíték nyújtásához kötése;
– cserjék kivágásának engedélyezése vízgazdálkodási elsődleges rendeltetésű erdőben. 
15.1.2.4. Kilométerenként 3000
– az Evt. 15.  § (2)  bekezdése hatálya alá tartozó, a  15.2.2.3. vagy 15.3.2.2.  pontban nem szereplő, erdei közjóléti 
létesítménynek nem minősülő egyéb nyomvonalas kialakítású erdészeti létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési 
eljárások;
– járműközlekedésre használható út kijelölése erdőben az Evt. 92. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
15.2. Helyszínelést igénylő eljárások
15.2.1. Alapdíj 25 000
– erdészeti magánút műtárgyának építésére, bővítésére, korszerűsítésére vagy fennmaradására vonatkozó önálló 
engedélyezési eljárás;
– lovas és gépjárműnek nem minősülő járművel folytatott, vagy egyéb technikai sportverseny engedélyezése 
erdőben;
– az Evt. 15.  § (2)  bekezdése hatálya alá tartozó, külön nem nevesített erdei közjóléti berendezéssel vagy 
létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások;
– a 15.2.2. pont alá tartozó eljárásokban.
15.2.2. Alapdíjon felül fizetett további díjak
15.2.2.1. Földrészletenként 2000
– önerdősülés nyilvántartásba vétele az Evt. 11. § (1) bekezdés e) pontja szerinti szabad rendelkezésű erdőként;
– Evt. 77. § d) pontja szerinti igénybevételének érvényes elvi engedély hiányában történő engedélyezése;
– erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, az Evt. 77. § d) pontja szerinti igénybevétele esetén a helyreállítási 
kötelezettség alóli felmentés megadása;
– erdő Evt. 77. § d) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi engedélyezése. 
15.2.2.2. Erdőrészletenként 2000
– erdőterv módosítása;
– természetes mag eredetű erdőfelújításhoz kapcsolódó véghasználat, valamint szálalás március 31. és 
szeptember 1. közötti időszakban történő végrehajtásának engedélyezése;
– erdészeti szaporítóanyag gyűjtésének engedélyezése. 
15.2.2.3. Kilométerenként 10 000
– épített közelítő nyommal kapcsolatos engedélyezési eljárások; 
15.3. Erdő igénybevétel és erdészeti magánút építés engedélyezési eljárások
15.3.1. Alapdíj 60 000
– gépjárművel folytatott technikai sportverseny engedélyezése erdőben;
– a 15.3.2. pont alá tartozó eljárásokban. 
15.3.2. Alapdíjon felül fizetett további díjak
15.3.2.1. Földrészletenként 7000
– erdő Evt. 77. § a)–c) pontja szerinti igénybevételének előzetes elvi engedély hiányában történő engedélyezése;
– erdő engedély nélküli vagy engedélytől eltérő, az  Evt. 77.  § a)–c)  pontja szerinti igénybevétele esetén 
a helyreállítási kötelezettség alóli felmentés megadása;
– erdő Evt. 77. § a)–c) pont szerinti igénybevételének előzetes elvi engedélyezése. 
15.3.2.2. Kilométerenként 80 000
– erdészet magánút építésének, bővítésének, korszerűsítésének vagy fennmaradásának engedélyezése.
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15.4. Az erdészeti szakszemélyzet, illetve a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásával kapcsolatos eljárások
15.4.1. Nyilvántartásba vétel, átminősítés 3000
15.4.2. Rendészeti feladatok ellátására nem jogosult szakszemélyzet részére szolgálati igazolvány kiadása, pótlása, 
cseréje 5500
15.5. Egyedi adatszolgáltatási eljárások
15.5.1. Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott hiteles, teljes másolat kiadása 
földrészletenként 4000
15.5.2. Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott hiteles, szemlemásolat kiadása 
földrészletenként 2000
15.5.3. Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott nem hiteles, teljes másolat kiadása 
földrészletenként 3000
15.5.4. Erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott nem hiteles, szemlemásolat kiadása 
földrészletenként 1500
15.5.5. Adatszolgáltatás keretében hiteles adattári teljes másolat kiadása erdőrészletenként 4000
15.5.6. Adatszolgáltatás keretében hiteles adattári szemlemásolat kiadása erdőrészletenként 2000
15.5.7. Adatszolgáltatás keretében nem hiteles adattári teljes másolat kiadása erdőrészletenként 3000
15.5.8. Adatszolgáltatás keretében nem hiteles adattári szemlemásolat kiadása erdőrészletenként 1500
15.5.9. Adatszolgáltatás keretében rendszeresített erdőtervi statisztikai tábla kiadása meghatározott erdőterületre 
8000
15.5.10. Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1:10000 méretarányú másolatának (teljes 
szelvény) kiadása 5000
15.5.11. Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép 1:20000 méretarányú másolatának (teljes 
szelvény) kiadása 7500
15.5.12. Adatszolgáltatás keretében erdészeti nyilvántartási térkép adott részének másolatának (A4-es méretben) 
kiadása 1000

 30. Az R. 1. melléklet 15. cím 15.7–15.9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.7. Az erdészeti hatóság más hatóság más hatóságnál, kérelemre indult eljárásban lefolytatott szakhatósági 
eljárásai
15.7.1. Szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja a  15.7.2.  pontban foglalt, valamint az  elháríthatatlan 
külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti eljárás kivételével 7500
15.7.2. Szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja bányatelek megállapítása iránti eljárásban, ha a szakhatósági 
eljárás a külön jogszabály szerint az erdő igénybevételének előzetes elvi engedélyezésére is kiterjed 60 000
15.8. Fás szárú energetikai ültetvény telepítésével vagy a telepítés megszűntetésével kapcsolatos eljárások
15.8.1. Alapdíj 11 000
15.8.2. Az alapdíjon felül a telepítéssel érintett terület minden megkezdett 5 hektárja után további 4000
15.8.3. Ha az egy kérelemben szereplő ingatlanok egyikének területe sem haladja meg az öt hektárt, az ingatlanok 
egymással szomszédosak vagy egy dűlőben vannak 15.8.1. és 15.8.2. pontokban foglaltak szerint számított díj 50%-a
15.8.4. A 15.8.1–15.8.3.  pontban foglalt elsőfokú eljárásban hozott határozat ellen kezdeményezett másodfokú 
eljárás díja Jogorvoslati kérelemmel érintett terület alapul vételével a 15.8.1–15.8.3. pont alapján számított összeg 
200%-a
15.9. Hatósági bizonyítvány kiállítása
15.9.1. Első példány kiállítása 2000
15.9.2. Több azonos tartalmú bizonyítvány kiállítása esetén minden további példány díja 600”

 31. Az R. 1. melléklet 18. cím 18.1. pont 18.1.5. alpont 18.1.5.4. alpont 18.1.5.4.34. alpont 18.1.5.4.34.3. alpontja helyébe 
a  következő rendelkezés lép, egyidejűleg a  18. cím 18.1.  pont 18.1.5.  alpont 18.1.5.4.  alpont 18.1.5.4.34.  alpont 
a következő, 18.1.5.4.34.4. ponttal egészül ki:
„18.1.5.4.34.3. Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonásával 50 000
18.1.5.4.34.4. Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonása nélkül 35 000”

 32. Az R. 1. melléklet 18. cím 18.1. pont 18.1.5. alpont 18.1.5.4. alpontja a következő 18.1.5.4.35. alponttal egészül ki:
„18.1.5.4.35. Eltérő közegen (homok, szerves vagy PP) végzett csírázóképességi vizsgálat alapdíjon felül 1000
18.1.5.4.35.1. Drazsírozott, illetve csávázott minta 1200”
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 33. Az R. 1. melléklet a 18. cím 18.1. pont 18.1.5. alpont 18.1.5.5. alpont 18.1.5.5.4. alpont 18.1.5.5.4.9. alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„18.1.5.5.4.9. Adatszolgáltatás (éves adat/alkalom), szántóföldi állományszemle kérelemre (kivéve rendeletben előírt 
minősítő szemle) 25 200”

 34. Az  R. 1.  melléklet a  18. cím 18.2.  pont 18.2.5.  alpont 18.2.5.3.  alpont 18.2.5.3.27.  alpont 18.2.5.3.27.3.  alpont 
18.2.5.3.27.3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.2.5.3.27.3.1. Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonásával 50 000”

 35. Az  R. 1.  melléklet 18 cím 18.2.  pont 18.2.5.  alpont 18.2.5.3.  alpont 18.2.5.3.27.  alpont 18.2.5.3.27.3.  alpontja 
a következő 18.2.5.3.27.3.3. alponttal egészül ki:
„18.2.5.3.27.3.3. Mennyiségi (kvantitatív) meghatározás DNS kivonása nélkül 35 000”

 36. Az  R. 1.  melléklet 18. cím 18.2.  pont 18.2.5.  alpont 18.2.5.4.  alpont 18.2.5.4.5.  alpont 18.2.5.4.5.9.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„18.2.5.4.5.9. Adatszolgáltatás (éves adat/alkalom), szántóföldi állományszemle kérelemre (kivéve rendeletben előírt 
minősítő szemle) 25 200”

 37. A R. 1. melléklet 18. cím 18.3. pont 18.3.1. alpontja a következő 18.3.1.3–18.3.1.4. alponttal egészül ki:
„18.3.1.3. Csemegeszőlő, alanyszőlő ültetvény telepítésének engedélyezése összefüggő területenként 5900
18.3.1.4. Árutermő szőlő- és gyümölcsültetvények szemléje telepítés, termőre fordítás, kivágás megvalósításának 
igazolása céljából
18.3.1.4.1. 3 ha-ig 5900
18.3.1.4.2. 3 ha felett ha-onként további 1000”

 38. A R. 1. melléklet 18. cím 18.3. pont 18.3.2. alpontja a következő 18.3.2.8–18.3.2.9. alponttal egészül ki:
„18.3.2.8. Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri besoroláshoz kapcsolódó igazolás kiadásának díja 5000
18.3.2.9. Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri módosítása
18.3.2.9.1. Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri módosítása 5 db HRSZ–ig 18 500
18.3.2.9.2. Szőlő-Gyümölcs termőhelyi kataszteri módosítása 6 db HRSZ felett 25 000”

 39. Az R. 1. melléklet 19. cím 19. 1. pontja a következő 19.1.14–19.1.15. alponttal egészül ki:
„19.1.14. Hivatalos (angol vagy magyar nyelvű) kivonat a DUS vizsgálat eredményeiről 12 500
19.1.15. Igazolás (angol vagy magyar nyelvű) kiadása állami elismerésről 12 500”

 40. A R. 1. melléklet 19. cím 19.2. pont 19.2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.2.4. Dísznövények, erdészeti és fásszárú energetikai növények vizsgálati díja 48 800”

 41. A R. 1. melléklet 19. cím 19.2. pont 19.2.7. alpont 19.2.7.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.2.7.3. szőlő, gyümölcs, erdészeti növények, fásszárú energetikai növények és dísznövények 10 600”

 42. A R. 1. melléklet 19. cím 19.2. pontja a következő 19.2.10. alponttal egészül ki:
„19.2.10. DUS vizsgálathoz előírt rezisztencia vizsgálatok díja kórokozónként 8500”

 43. A R. 1. melléklet 19. cím 19.3. pont 19.3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.3.2. Gazdasági értékvizsgálat alapdíja szőlőnél, erdészeti és fásszárú energetikai fajtáknál 31 200”

 44. Az R. 1. melléklet
a) 1. cím 1.1. pontja nyolcadik francia bekezdésében a „habzóbor” szövegrész helyébe a „gyöngyözőbor” szöveg,
b) 5. cím 5.3.  pontjában az  „Egyéb” szövegrész helyébe az  „A takarmányok harmadik országokból való 

behozataláról szóló 52/2005. (VI. 4.) FVM–PM együttes rendelet kivételével egyéb” szöveg,
c) 6. cím 6.1. pont 6.1.1. alpont 6.1.1.4. alpontjában a „kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás” szövegrész helyébe 

a „II. típusú módosítás” szöveg,
d) 6. cím 6.3.  pont 6.3.6.  alpontjában a „kiterjesztés, vagy II. típusú módosítás” szövegrész helyébe a „II. típusú 

módosítás” szöveg,
e) 8. cím 8.12. pont 8.12.1. és 8.12.2. alpontjában a „szerre” szövegrész helyébe a „szerre (készítményenként és 

kultúránként)” szöveg,
f ) 12. cím 12.1. pont 12.1.8. alpontjában a „Mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes” szövegrész 

helyébe a „Nem veszélyes” szöveg,
g) 12. cím 12.1. pont 12.1.9. alpont 12.1.9.3. alpontjában az „Engedély érvényességi idejének meghosszabbítása” 

szövegrész helyébe az  „A 12.1.1–12.1.8.  alpontokban meghatározott tevékenységek ugyanazon területen 
történő további folytatásának, ellenőrző vizsgálatok alapján végzett ismételt engedélyezése” szöveg,

h) 12. cím 12.2.  pontjának címében az  „eljárások” szövegrész helyébe az  „eljárások (12.2–12.16.  pontokban 
meghatározott eljárások)” szöveg,

i) 12. cím 12.7. pont 12.7.6. alpontjában az „üzemeltetési” szövegrész helyébe a „használatbavételi” szöveg,
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j) 12. cím 12.8. pont 12.8.12. alpontjában az „építmények fennmaradásának” szövegrész helyébe az „építmények 
építésének, fennmaradásának” szöveg,

k) 12. cím 12.12.  pont 12.12.1.  alpont 12.12.1.1.  alpontjában a „400 m2 alatt” szövegrész helyébe a „400 m2 és 
az alatt” szöveg,

l) 12. cím 12.16.  pont 12.16.1.  alpontjában az  „engedélyezése (beleértve a  próba feltárást is)” szövegrész 
helyébe az „engedélyezése (kivéve a megelőző feltárást)” szöveg,

m) 18. cím 18.1.  pont 18.1.3.  alpont 18.1.3.1.  alpont 18.1.3.1.1.  alpont 18.1.3.1.1.4.  alpontjában a „Drazsírozott 
helyszíni” szövegrész helyébe a „Drazsírozott, illetve csávázott minta helyszíni” szöveg,

n) 18. cím 18.2.  pont 18.2.3.  alpont 18.2.3.1.  alpont 18.2.3.1.1.  alpont 18.2.3.1.1.2.  alpontját követő sorában 
a „18.1.3.1.1.3.” szövegrész helyébe a „18.2.3.1.1.3.” szöveg,

o) 18. cím 18.2. pont 18.2.5. alpont 18.2.5.1. alpont 18.2.5.1.3. alpont 18.2.5.1.3.2. alpontját követően
oa) a „18.1.5.1.3.2.1.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.3.2.1.” szöveg,
ob) a „18.1.5.1.3.2.2.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.3.2.2.” szöveg,
oc) a „18.1.5.1.3.3.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.3.3.” szöveg,
od) a „18.1.5.1.3.3.1.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.3.3.1.” szöveg,
oe) a „18.1.5.1.3.3.2.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.3.3.2.” szöveg,
of ) a „18.1.5.1.4.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.” szöveg,
og) a „18.1.5.1.4.1.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.1.” szöveg,
oh) a „18.1.5.1.4.1.1.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.1.1.” szöveg,
oi) a „18.1.5.1.4.1.2.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.1.2.” szöveg,
oj) a „18.1.5.1.4.2.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.2.” szöveg,
ok) a „18.1.5.1.4.2.1.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.2.1.” szöveg,
ol) a „18.1.5.1.4.2.2.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.2.2.” szöveg,
om) a „18.1.5.1.4.3.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.3.” szöveg,
on) a „18.1.5.1.4.3.1.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.3.1.” szöveg,
oo) a „18.1.5.1.4.3.2.” szövegrész helyébe a „18.2.5.1.4.3.2.” szöveg,

p) 18. cím 18.3. pont 18.3.3. alpont 18.3.3.2. alpont 18.3.3.2.3. alpont 18.3.3.2.3.3. alpontjában a „0,1 ha-onként” 
szövegrész helyébe a  „Gyökérnemes ültetvények (szamóca, málna, szeder, málnaszeder kivételével) 
0,1 ha-onként” szöveg,

q) 18. cím 18.3. pont 18.3.3. alpont 18.3.3.2. alpont 18.3.3.2.3. alpont 18.3.3.2.3.5. alpontjában a „0,1 ha-onként” 
szöveg helyébe a „Vegetatív alanytermő ültetvények 0,1 ha-onként” szöveg,

r) 18. cím 18.3. pont 18.3.3. alpont 18.3.3.2. alpont 18.3.3.2.3. alpont 18.3.3.2.3.7. alpontjában az „Alapdíj” szöveg 
helyébe a „Törzsültetvény szemlék alapdíja területhelyenként” szöveg

lép.
 45. Hatályát veszti az R. 1. melléklet

 1. 5. cím 5.4. pont 5.4.1–5.4.6. alpontja,
 2. 6. cím 6.5. pontja,
 3. 6. cím 6.8. pont 6.8.10–6.8.13. alpontja,
 4. 8. cím 8.11. pont 8.11.1. alpontja,
 5. 11. cím 11.3. pontja,
 6. 12. cím 12.1. pont 12.1.7. alpontja,
 7. 12. cím 12.1. pont 12.1.9. alpont 12.1.9.1. és 12.1.9.2. alpontja,
 8. 12. cím 12.2. pont 12.2.1. alpontja,
 9. 12. cím 12.2. pont 12.2.2. alpont 12.2.2.4. alpontja,
10. 12. cím 12.3. pont 12.3.5. alpontja,
11. 12. cím 12.7. pont 12.7.1. alpontja,
12. 12. cím 12.8. pont 12.8.9. alpontja,
13. 12. cím 12.8. pont 12.8.11. alpontja,
14. 12. cím 12.8. pont 12.8.13. alpontja,
15. 12. cím 12.8. pont 12.8.15. alpontja,
16. 12. cím 12.9. pont 12.9.1. alpontja,
17. 12. cím 12.13. pont 12.13.2. alpontja,
18. 12. cím 12.15. pontja,
19. 12. cím 12.16. pont 12.16.2. alpontja,
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20. 15. cím 15.6. pont 15.6.1. alpontja,
21. 15. cím 15.6. pont 15.6.2.1. alpontja,
22. 15. cím 15.6. pont 15.6.3. alpontja,
23. 18. cím 18.3. pont 18.3.1. alpont 18.3.1.2. alpont 18.3.1.2.2. alpont 18.3.1.2.2.5. alpontja,
24. 18. cím 18.3. pont 18.3.2. alpont 18.3.2.6–18.3.2.7. alpontja,
25. 18. cím 18.3. pont 18.3.3. alpont 18.3.3.2. alpont 18.3.3.2.3. alpont 18.3.3.2.3.2. alpontja,
26. 18. cím 18.3. pont 18.3.3. alpont 18.3.3.2. alpont 18.3.3.2.3. alpont 18.3.3.2.3.4. alpontja,
27. 18. cím 18.3. pont 18.3.3. alpont 18.3.3.6. alpontja.

2. melléklet a 87/2013. (X. 1.) VM rendelethez

Az R 2. melléklet 3–6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságok bankszámlaszámai:

Igazgatóság Számlaszám

Baranya Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság

10024003-00304294-00000000

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000

Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság

10027006-00302924-00000000

Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság

10028007-00302498-00000000

Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóság

10029008-00302625-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság

10033001-00301552-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság

10034002-00301741-00000000

Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság

10035003-00302003-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság

10036004-00301363-00000000

Nógrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság

10037005-00302034-00000000

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóság

10023002-00302175-00000000

Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság

10039007-00301064-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság

10044001-00302199-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság

10045002-00301772-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóság

10046003-00302364-00000000

Vas Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóság

10047004-00301521-00000000
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Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság

10048005-00301514-00000000

Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóság

10049006-00302962-00000000

4. Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságok bankszámlaszámai:

Igazgatóság Számlaszám

Baranya Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 10024003-00304304-00000000

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000

Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóság

10027006-00302759-00000000

Csongrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 10028007-00302508-00000000

Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 10029008-00302632-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 10034002-00301758-00000000

Heves Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 10035003-00302027-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóság

10036004-00301387-00000000

Nógrád Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 10037005-00302058-00000000

Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 10023002-00302216-00000000

Somogy Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 10039007-00301088-00000000

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóság

10044001-00302209-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóság

10045002-00301796-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 10046003-00302395-00000000

Vas Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 10047004-00301411-00000000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 10048005-00301538-00000000

Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 10049006-00302979-00000000

5. Földművelésügyi Igazgatóságok bankszámlaszámai:

Igazgatóság Számlaszám

Baranya Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 10024003-00300953-00000000

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000

Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 
Igazgatóság

10027006-00302797-00000000

Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 10028007-00302618-00000000

Fejér Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 10029008-00302694-00000000

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 10034002-00301789-00000000

Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 10035003-00302065-00000000

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 10036004-00301404-00000000

Nógrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 10037005-00302072-00000000

Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 10023002-00302223-00000000

Somogy Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 10039007-00301105-00000000
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi 
Igazgatóság

10044001-00302230-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 10045002-00301806-00000000

Tolna Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 10046003-00302412-00000000

Vas Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 10047004-00301370-00000000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 10048005-00301545-00000000

Zala Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatóság 10049006-00302993-00000000

6. Erdészeti Igazgatóságok bankszámlaszámai:

Igazgatóság Számlaszám

Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 10024003-00304287-00000000

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 10027006-00302773-00000000

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 10034002-00301765-00000000

Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 10035003-00302041-00000000

Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 10023002-00302371-00000000

Somogy Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 10039007-00301143-00000000

Vas Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 10047004-00301466-00000000

Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 10048005-00301662-00000000

Zala Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság 10049006-00302986-00000000
”
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 76/2013. (X. 1.) OGY határozata
a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló  
11/2011. (III. 9.) OGY határozat módosításáról*

 1.  A  Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa tagjainak megválasztásáról szóló 11/2011. (III.  9.) OGY határozat 
(a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény alapján – a Gazdasági és informatikai bizottság javaslatára –

dr. Kandrács Csabát

hat évre a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa tagjává

megválasztja.

 2.  A  Határozat 1.  pontjában az „a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.  évi LVIII.  törvény 49.  § (4)  bekezdés c)  pontja” 
szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény” szöveg lép.

 3.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Nyakó István s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 77/2013. (X. 1.) OGY határozata
a Nemzeti Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról**

 1.  Az  Országgyűlés a  választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény 20.  § (1)  bekezdése és 352.  § (1)  bekezdése 
alapján
a) a Nemzeti Választási Bizottság tagjának
 Dr. Boda Pált,
 Dr. Bozsóki Évát,
 Dr. Csenterics Ferencet,
 Dr. Fábián Adriánt,
 Dr. Patyi Andrást,
 Dr. Sasvári Róbert Lászlót,
 Dr. Tóta Áronnét,

 * A határozatot az Országgyűlés a 2013. szeptember 30-ai ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2013. szeptember 30-ai ülésnapján fogadta el.
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b) a Nemzeti Választási Bizottság póttagjának – a következő sorrend szerint –
 Dr. Rádi Pétert,
 Dr. Bodnár Esztert,
 Dr. Lugossy-Sági Krisztinát
kilenc évre megválasztja.

 2.  Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Nyakó István s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 78/2013. (X. 1.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

 1. Az  Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
23/2010. (V. 14.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottságba
Kőszegi Zoltán (Fidesz) helyett
Román Istvánt (Fidesz),

az Oktatási, tudományos és kutatási bizottságba
dr. Ángyán Józsefet (független),
dr. Puskás Imrét (Fidesz) és
Riz Gábort (Fidesz)

a bizottság tagjává

megválasztja.

 2. A  Határozat 1.  pont p)  alpontjában az „Oktatási, tudományos és kutatási bizottság (21 fő)” szövegrész helyébe 
az „Oktatási, tudományos és kutatási bizottság (24 fő)” szöveg lép.

 3. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Nyakó István s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2013. szeptember 30-ai ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 79/2013. (X. 1.) OGY határozata
az Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

 1. Az  Országgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 22/2010. (V. 14.) OGY határozat a  következők szerint 
módosul:

Az Országgyűlés

Szilágyi Péter (független) korábban megüresedett helyére
Osztolykán Ágnest (LMP) és
dr. Vejkey Imre (KDNP) korábban megüresedett helyére
Spaller Endrét (KDNP)

az Országgyűlés jegyzőjévé

megválasztja.

 2. Ez a határozat az elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Nyakó István s. k., Dr. Szűcs Lajos s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2013. szeptember 30-ai ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 402/2013. (X. 1.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – bírói szolgálati viszony 
jogellenes megszüntetése miatt dr. Ribárszki Erzsébet Évát 2013. október 6-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. szeptember 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04813-1/2013.
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A köztársasági elnök 403/2013. (X. 1.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII.  törvény 90.  §-a alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel 
dr. Vég Lászlót 2013. november 4-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. szeptember 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04813-2/2013.

A köztársasági elnök 404/2013. (X. 1.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Aszódi Lászlót 
2013. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. szeptember 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04813-3/2013.

A köztársasági elnök 405/2013. (X. 1.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Decleva Krisztián 
Zoltánt 2013. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. szeptember 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04813-4/2013.
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A köztársasági elnök 406/2013. (X. 1.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kónya Tamást 
2013. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. szeptember 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04813-5/2013.

A köztársasági elnök 407/2013. (X. 1.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kovács Ritát  
2013. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. szeptember 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04813-6/2013.

A köztársasági elnök 408/2013. (X. 1.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Máté Kingát  
2013. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. szeptember 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04813-7/2013.
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A köztársasági elnök 409/2013. (X. 1.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII.  törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Orbán Ferencet 
2013. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. szeptember 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04813-8/2013.

A köztársasági elnök 410/2013. (X. 1.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi  
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Ruckel-Pandazis 
Orsolyát 2013. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. szeptember 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04813-9/2013.

A köztársasági elnök 411/2013. (X. 1.) KE határozata
bírói kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011.  évi 
CLXII.  törvény 3.  § (2)  bekezdése alapján – az  Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Veress Lillát  
2013. október 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.

Budapest, 2013. szeptember 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04813-10/2013.



68172 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 161. szám 

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
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A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
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