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III. Kormány rendeletek

A Kor mány
303/2008. (XII. 18.) Korm.

ren de le te

a hi va tá sos ön kor mány za ti tû zol tó sá got fenn tar tó
he lyi ön kor mány za tok egy sze ri tá mo ga tá sá ról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról
 szóló 1949. évi XX. tör vény 35. §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, a hi va tá sos
ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok sze mé lyi ál lo má nyá nak egy -
sze ri tá mo ga tá sá nak szándékával a következõket ren -
deli el:

1. § 

(1) A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok sze mé lyi
ál lo má nyá nak egy sze ri jut ta tá sá hoz a köz pon ti költ ség ve -
tés 1148,0 mil lió fo rin tot biz to sít (a to váb bi ak ban: Tá mo -
ga tás), mely a IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és
át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe je zet, 26. Hi va tá sos 
ön kor mány za ti tûzoltók egyszeri juttatásának támogatása
címen áll rendelkezésre.

(2) A Tá mo ga tás a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá -
gok 11/2008. (XI. 26.) ÖM ren de let alap ján köz pon ti lag
 finanszírozott lét szá ma, va la mint ön kor mány za ti finan -
szírozású köz al kal ma zot ti és hi va tá sos lét szám alap ján ke -
rül elosztásra és igénylés nélküli folyósításra. 

2. § 

(1) A Tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ön kor mány za tok jegy zé -
két és a Tá mo ga tás össze gét e ren de let  mel lék le te tar tal -
maz za.

(2) A Tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga -
tás, ame lyet az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um utal vá nyo zá -
sa alap ján a Ma gyar Ál lam kincs tár 2008. de cem ber 29-éig
fo lyó sít.

(3) A Tá mo ga tás ban ré sze sü lõ ön kor mány za tok kö te le -
sek a Tá mo ga tást a 1. § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ál -
lo mány egy sze ri jut ta tá sá nak tá mo ga tá sá ra for dí ta ni, ame -
lyet sze mé lyen ként egyen lõ arány ban utal vány for má já -
ban kell biz to sí ta ni.

3. § 

A Tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra az ál lam ház tar tás mû kö -
dé si rend jé rõl szó ló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de le tet
az e ren de let ben fog lalt ki egé szí té sek kel és el té ré sek kel
kell al kal maz ni.

4. § 

A Tá mo ga tás fel hasz ná lá sát a kü lön jog sza bály ban erre
fel jo go sí tott szer vek el len õriz he tik.

5. § 

Az ön kor mány zat a Tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról 2009.
feb ru ár 28-áig kö te les elszámolni.

6. § 

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 303/2008. (XII. 18.) Korm. ren de let hez

Egy sze ri jut ta tás jog cí mén az egyes hi va tá sos ön kor mány za ti tû zol tó sá go kat meg il le tõ támogatás alakulása

No. Neve

HÖT köz pon ti lag
fi nan szí ro zott lét szám
11/2008. (XI. 26.) ÖM

ren de let alap ján

Ön kor mány za ti
fi nan szí ro zá sú

köz al kal ma zot ti és
hi va tá sos lét szám

Lét szám össze sen Ke re setki egé szí tés

(fõ) (fõ) (fõ) (Ft)

 1 Fõ vá ro si Ön kor mány zat 1 692  1 692 213 241 410

2 Sik lós 64 1 65 8 191 898

3 Pécs 146 3 149 18 778 351



No. Neve

HÖT köz pon ti lag
fi nan szí ro zott lét szám
11/2008. (XI. 26.) ÖM

ren de let alap ján

Ön kor mány za ti
fi nan szí ro zá sú

köz al kal ma zot ti és
hi va tá sos lét szám

Lét szám össze sen Ke re setki egé szí tés

(fõ) (fõ) (fõ) (Ft)

4 Mo hács 69 1 70 8 822 044

5 Kom ló 57 1 58 7 309 694

6 Szi get vár 64 1 65 8 191 898

7 Baja 78  78 9 830 278

8 Ka lo csa 68  68 8 569 986

9 Kis kõ rös 43  43 5 419 256

10 Kis kun fél egy há za 68  68 8 569 986

11 Kecs ke mét 114 5 119 14 997 475

12 Kis kun ha las 68 2 70 8 822 044

13 Gyu la 68 1 69 8 696 015

14 Bé kés csa ba 98  98 12 350 862

15 Szeg ha lom 59  59 7 435 723

16 Oros há za 68  68 8 569 986

17 Szar vas 59  59 7 435 723

18 Me zõ ko vács há za 59  59 7 435 723

19 Sá to ral ja új hely 74  74 9 326 161

20 Ka zinc bar ci ka 77 3 80 10 082 336

21 Szend rõ 44  44 5 545 285

22 Ózd 68 1 69 8 696 015

23 Me zõ kö vesd 68  68 8 569 986

24 Ti sza új vá ros 72 2 74 9 326 161

25 Mis kolc 156  156 19 660 555

26 Sze rencs 68  68 8 569 986

27 Encs 63  63 7 939 840

28 Csong rád 42 6 48 6 049 402

29 Makó 68 1 69 8 696 015

30 Hód me zõ vá sár hely 68  68 8 569 986

31 Szen tes 59  59 7 435 723

32 Sze ged 157  157 19 786 585

33 Du na új vá ros 78 2 80 10 082 336

34 Bics ke 4  4 504 117

35 Szé kes fe hér vár 131 1 132 16 635 855

36 Mór 4  4 504 117

37 Sár bo gárd 64  64 8 065 869

38 Csor na 58  58 7 309 694

39 Mo son ma gya ró vár 69 1 70 8 822 044

40 Sop ron 74 1 75 9 452 190
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No. Neve

HÖT köz pon ti lag
fi nan szí ro zott lét szám
11/2008. (XI. 26.) ÖM

ren de let alap ján

Ön kor mány za ti
fi nan szí ro zá sú

köz al kal ma zot ti és
hi va tá sos lét szám

Lét szám össze sen Ke re setki egé szí tés

(fõ) (fõ) (fõ) (Ft)

41 Gyõr 146 3 149 18 778 351

42 Ka pu vár 59  59 7 435 723

43 Haj dú bö ször mény 3  3 378 088

44 Ha jdú szo bosz ló 67  67 8 443 957

45 Püs pök la dány 63  63 7 939 840

46 Be rettyó új fa lu 59 2 61 7 687 781

47 Deb re cen 152  152 19 156 439

48 Haj dú ná nás 54  54 6 805 577

49 Fü ze sa bony 3  3 378 088

50 Gyön gyös 78 1 79 9 956 307

51 He ves 49  49 6 175 431

52 Eger 101 1 102 12 854 979

53 Hat van 77  77 9 704 249

54 Ko má rom 67  67 8 443 957

55 Nyer ges új fa lu 51  51 6 427 489

56 Ta ta bá nya 113 10 123 15 501 592

57 Esz ter gom 74  74 9 326 161

58 Pász tó 3  3 378 088

59 Ba lass agyar mat 78  78 9 830 278

60 Rét ság 3  3 378 088

61 Sal gó tar ján 99  99 12 476 891

62 Da bas 63  63 7 939 840

63 Mo nor 73  73 9 200 132

64 Ceg léd 78 1 79 9 956 307

65 Nagy ká ta 59  59 7 435 723

66 Szent end re   59  59 7 435 723

67 Rác ke ve 4  4 504 117

68 Nagy kõ rös 4  4 504 117

69 Vác 97  97 12 224 833

70 Szi get szent mik lós 73 1 74 9 326 161

71 Érd 121  121 15 249 533

72 Gö döl lõ 92  92 11 594 687

73 Sió fok 80 1 81 10 208 365

74 Nagy atád 56 1 57 7 183 665

75 Mar ca li 64 1 65 8 191 898

76 Ka pos vár 103 1 104 13 107 037

77 Barcs 50 1 51 6 427 489
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No. Neve

HÖT köz pon ti lag
fi nan szí ro zott lét szám
11/2008. (XI. 26.) ÖM

ren de let alap ján

Ön kor mány za ti
fi nan szí ro zá sú

köz al kal ma zot ti és
hi va tá sos lét szám

Lét szám össze sen Ke re setki egé szí tés

(fõ) (fõ) (fõ) (Ft)

78 Kis vár da 64 1 65 8 191 898

79 Nyír bá tor 63 1 64 8 065 869

80 Zá hony 45 1 46 5 797 343

81 Nyír egy há za 133 1 134 16 887 913

82 Vá sá ros na mény 3  3 378 088

83 Má té szal ka 77 2 79 9 956 307

84 Fe hér gyar mat 3  3 378 088

85 Me zõ túr 51  51 6 427 489

86 Kar cag 60 1 61 7 687 781

87 Jász be rény 64  64 8 065 869

88 Szol nok 125 1 126 15 879 679

89 Ti sza fü red 54  54 6 805 577

90 Kun szent már ton 45  45 5 671 314

91 Paks 70  70 8 822 044

92 Bony hád 4  4 504 117

93 Dom bó vár 68  68 8 569 986

94 Szek szárd 83  83 10 460 424

95 Ta má si 4  4 504 117

96 Szom bat hely 102 3 105 13 233 066

97 Kör mend 78  78 9 830 278

98 Kõ szeg 3  3 378 088

99 Sár vár 64 1 65 8 191 898

100 Cell dö mölk 3  3 378 088

101 Ba la ton fûz fõ 58 1 59 7 435 723

102 Ajka 68 1 69 8 696 015

103 Pét für dõ 62  62 7 813 811

104 Veszp rém 110 1 111 13 989 241

105 Ba da csony to maj 45  45 5 671 314

106 Pápa 78  78 9 830 278

107 Le te nye 3  3 378 088

108 Len ti 60  60 7 561 752

109 Keszt hely 78  78 9 830 278

110 Nagy ka ni zsa 106 2 108 13 611 154

111 Za la eger szeg 112 3 115 14 493 358

112 Za la szentg rót 3  3 378 088

 Össze sen: 9 032 77 9 109 1 148 000 000

2008/182. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 24177



V. A Kormány tagjainak
rendeletei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

161/2008. (XII. 18.) FVM
rendelete

a szõlõültetvények szerkezetátalakítására
és -átállítására vonatkozó szabályozásról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (4) bekezdésében, valamint a szõlõtermesztés-
rõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény
57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben el-
járva, a következõket rendelem el:

Fogalommeghatározások

1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) mûvelési mód: komplex fogalom, amely magában

foglalja a tõkeformát, a sor- és tõtávolságot, a termelési
szint magasságát és a lombfal magasságát,

b) fajtaváltás: egy vagy két borpiaci évre ütemezetten
az adott ültetvényben a tevékenységet megelõzõen ter-
mesztett fajta érvényes telepítési engedéllyel történõ cse-
réje a Borvidéki tervben meghatározott más fajtának vagy
a korábbi fajta vírustesztelt klónjának vagy klónkeveréké-
nek telepítésével, illetve átoltásával,

c) ültetvény áttelepítése: egy adott terület érvényes te-
lepítési engedéllyel egy vagy két borpiaci év alatt történõ
betelepítése a Borvidéki tervben meghatározott fajta és
mûvelésmód alkalmazásával vagy jobb ökológiai adottsá-
gok közé történõ telepítés,

d) tõkepótlás: az ültetvényszerkezetnek megfelelõ tõ-
keállomány helyreállítása az ültetvényben meglévõ szõlõ-
fajtával az ültetvény támrendszerének létesítése és az ül-
tetvény támrendszerének korszerûsítése tevékenységek
keretében, 5%-nál nagyobb mértékû hiány esetén a tõke-
helyek 100%-ban – 25%-nál nagyobb mértékû tõkepótlás
esetében érvényes telepítési engedéllyel – történõ bepótlá-
sával, ami magában foglalja a felhasznált szaporítóanyag
beszerzését, illetve az ültetést is,

e) ültetvényleltár: az ültetvény pontos helyét (helység
és helyrajzi szám), méretét, sor- és tõtávolságát, mûvelés-

módját, a tõállományt és a támrendszer elemeit soronként
bemutató nyilvántartás,

f) borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv
(a továbbiakban: Borvidéki terv): olyan követelmény-
rendszer, ami meghatározza azon termõterületeket és azo-
kat a szõlõfajtákat – ideértve a 10 éves termelési adattal
még nem rendelkezõ szõlõfajtákat is –, amelyek termése
biztos felvevõ piaccal rendelkezik, és amelyeket a Borvi-
déki terv készítését megelõzõ 10 év termésének átlagában
a borvidéki átlagnál kedvezõbb minõséggel szüreteltek, a
Borvidéki terv elõírja továbbá a fajtaváltás, az ültetvény
áttelepítése, az ültetvény támrendszerének létesítése és az
ültetvény támrendszerének korszerûsítése tevékenységek-
re vonatkozó követelményeket, amelyek betartásával jobb
minõségû bortermés biztosítható,

g) egyéni szerkezetátalakítási és -átállítási terv
(a továbbiakban: Egyéni terv): a szerkezetátalakítási tá-
mogatás igénybevételéhez a kérelmezõ által a következõ
egy vagy két borpiaci év alatt megvalósítandó tevékenysé-
gek összesítése,

h) VINGIS térkép: a szõlõültetvények országos térin-
formatikai nyilvántartásából (VINGIS) nyomtatott A/3-as
formátumú, a kérelemben megjelölt ültetvény pontos tér-
beli azonosítását biztosító, kiegészítõ szakadatokkal ellá-
tott térképi dokumentum,

i) összefüggõ terület: a kérelemben megjelölt, a kérel-
mezõ használatában lévõ, akár több helyrajzi számon nyil-
vántartott ültetvény, amelyet a tevékenységgel nem érin-
tett szõlõültetvény, vagy más gazdálkodó használatában
álló szõlõültetvény, vagy más mûvelési ágba sorolt terület
határol,

j) szakszerûen mûvelt ültetvény: olyan ültetvény,
amelyben a mûvelésmódnak megfelelõ metszést, a vegetá-
ciós idõszaknak megfelelõ növényápolási, növényvédelmi
és gyomszabályozási munkákat elvégezték,

k) ültetvény támrendszerének létesítése: az a tevékeny-
ség, amelynek során a kérelemben megjelölt ültetvényen
– a felhasznált anyagokat is figyelembe véve – új támrend-
szer teljes körû kialakítását végzik el,

l) ültetvény támrendszerének korszerûsítése: az a tevé-
kenység, amelynek során a korábban alkalmazott mûve-
lésmód megváltoztatásával egyidejûleg a kérelemben
megjelölt ültetvény – már meglévõ támrendszerének egyes
elemei meghagyása mellett – teljes körû felújítását végzik
el, amely magában foglalja a támrendszer egyes elemeinek
(oszlop, karó, huzal) – az új támrendszer elemeit figye-
lembe véve – legalább 20-20%-os mértékben történõ cse-
réjét; vagy a huzal legalább 80%-os és ezzel egyidejûleg
az egyéb támrendszer elemeknek (oszlop, karó) a korszerû
szõlõültetvény kialakításához szükséges mértékû cseréjét,

m) ellenõrzésen mért területnagyság: az ültetvény szõ-
lõtõkével beültetett területének fél sortávolsággal minden
irányban megnövelt területe,

n) támogatható területnagyság: a kérelemben, az egyé-
ni terven, a tulajdoni lap másolat(ok)on megjelölt, vala-
mint az ellenõrzésen mért területnagyság közül a legki-
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sebb, amelynek meg kell haladnia a 0,2 ha területnagy-
ságot.

A szõlõültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása

2. §

Szõlõültetvény szerkezetátalakításának és -átállításá-
nak (a továbbiakban: szerkezetátalakítás) az alábbi tevé-
kenységek minõsülnek:

a) fajtaváltás,
b) ültetvény áttelepítése,
c) ültetvény támrendszerének létesítése,
d) ültetvény támrendszerének korszerûsítése.

A támogatás mértéke

3. §

(1) A 2. §-ban meghatározott tevékenységek esetében a
beruházással kapcsolatban felmerülõ mûveletek költségei
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szo-
ciális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános
rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK ren-
delet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2006. július 11-i
1083/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1083/2006/EK rendelet) értelmében konvergenciarégióba
tartozó területeken 75%-ban, de legfeljebb az 1. számú
mellékletben meghatározott összegekben támogathatóak.

(2) Azokon a településeken, amelyek az 1083/2006/EK
rendelet értelmében nem tartoznak konvergenciarégióba, a
beruházással kapcsolatban felmerülõ mûveletek költségei
50%-ban, de legfeljebb az 1. számú mellékletben megha-
tározott összegekben támogathatóak.

(3) Azokat a településeket, amelyek az 1083/2006/EK
rendelet értelmében nem tartoznak konvergenciarégióba, a
2. számú melléklet tartalmazza.

4. §

(1) A szerkezetátalakítási és -átállítási támogatás
(a továbbiakban: támogatás) a szerkezetátalakítás költsé-
geihez való hozzájárulásból és a szerkezetátalakítással
járó bevételkiesést ellentételezõ pénzbeli kompenzációból
tevõdik össze.

(2) A borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK
tanácsi rendelet (a továbbiakban: Tanácsi rendelet) II. cí-
mének I. fejezete szerint elkészített és az Európai Bizott-
ság részére benyújtott Nemzeti Támogatási Program
1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelõen a
2008/2009. borpiaci évre vonatkozóan az e rendelet alap-
ján kifizethetõ támogatási keretösszegrõl az agrárpoliti-
káért és az agrár-vidékfejlesztésért felelõs miniszter

(a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja az MVH-t, amely
a keretösszegrõl közleményt tesz közzé. Amennyiben az e
rendelet alapján kifizethetõ támogatási keretösszeg módo-
sul, úgy a miniszter a módosított támogatási keretösszeg-
rõl az Európai Bizottság döntésének kézhezvételétõl szá-
mított 15 napon belül, de legkésõbb 2009. augusztus 31-ig
tájékoztatja az MVH-t.

(3) A támogatási összeg meghatározásakor a forintra
történõ átszámítást a támogatás kifizetésének borpiaci éve
elsõ napján érvényes, az Európai Központi Bank által
jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvé-
gezni.

(4) A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) a kifizetéseket úgy teljesíti, hogy
2009. október 15-ig az összes kifizetés átlaga a 12 500
euró/ha összeget ne haladja meg.

(5) A szerkezetátalakítással járó bevételkiesést ellenté-
telezõ pénzbeli kompenzáció csak a 2. § a)–b) pontjai sze-
rinti tevékenységek esetén adható, mértéke a támogatható
területnagysággal arányos, hektáronként 500 000 Ft.

Borvidéki terv

5. §

(1) A támogatás igénybevételének elõfeltétele, hogy az
illetékes hegyközségi tanács Borvidéki tervet készítsen a
3. számú melléklet szerint.

(2) A Borvidéki terv tartalmazza:
a) tevékenységenkénti bontásban a borkészítésre alkal-

mas szõlõfajták osztályba sorolásáról szóló 104/2004.
(VI. 3.) FVM rendeletben (a továbbiakban: 104/2004.
FVM rendelet) ajánlott kategóriába sorolt, illetve a borvi-
déki rendtartás szerinti azon szõlõfajtákat, amelyekre tá-
mogatás igényelhetõ,

b) tevékenységenkénti bontásban a 104/2004. FVM
rendeletben engedélyezett kategóriába sorolt, illetve a bor-
vidéki rendtartás szerinti azon szõlõfajtákat, amelyekre tá-
mogatás igényelhetõ, kiegészítve a szakmai indokokkal és
feltételekkel,

c) azon termõhelyeket, ahol a szerkezetátalakítás vég-
rehajtható,

d) a szerkezetátalakítás végrehajtása során kialakítható
minimális tõszámot,

e) a szerkezetátalakítás végrehajtása során kialakítható
minimális és maximális sortávolságot,

f) a szerkezetátalakítás végrehajtása során kialakítható
minimális és maximális tõtávolságot,

g) a szerkezetátalakítás végrehajtása során kialakítható
mûvelésmódokat,

h) azokat a termõhelyi kataszterbe sorolt területeket,
ahol a tõkeállomány az adott borpiaci évre vonatkozó Bor-
vidéki terv elkészítésének évét megelõzõ tizenöt évben
30%-nál nagyobb mértékû pusztulást szenvedett a téli
fagykár miatt.

2008/182. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24179



(3) A fajtalista összeállításánál, illetve a mûvelésmódok
meghatározásánál figyelembe kell venni azokat az ökoló-
giai, termesztéstechnológiai feltételeket, amelyek alapján
biztosítható a magasabb minõségi követelményeknek való
megfelelés, vagy a nagyobb piaci keresettségû borászati
termék készítése. A Borvidéki tervben szerepeltethetõk
azok a szõlõfajták is, amelyeket a szõlõtermesztésrõl és a
borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 2. §
18. pontjának megfelelõen, a minõségi bortermelést szol-
gáló kísérleti ültetvény létesítésére szánnak.

(4) A 2. § a)–b) pontjai szerinti tevékenységekre 3300
tõ/ha tõszámnál, a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenysé-
gekre 2300 tõ/ha tõszámnál alacsonyabb tõszámú ültet-
vényre támogatás nem igényelhetõ.

(5) A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság
nem lehet kevesebb 2 méternél, illetve több 3,5 méternél.
A szerkezetátalakítás során kialakítható tõtávolság nem le-
het kevesebb 0,6 méternél, illetve több 1,2 méternél. Iker-
soros ültetvények esetén az átlagos sortávolságot kell
figyelembe venni.

(6) A 2. § b) pontja szerinti tevékenység keretében átte-
lepíteni az I. termõhelyi kataszteri osztályú területen belül
korlátozás nélkül, egyéb esetben csak magasabb termõhe-
lyi kataszteri pontértékû területre lehet.

6. §

(1) A Borvidéki tervet, illetõleg annak módosításait a
hegyközségi tanács minden év április 30-ig megküldi a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT)
részére véleményezésre.

(2) A HNT a véleményével ellátott Borvidéki tervet
minden év május 15-ig átadja a miniszter részére jóváha-
gyásra.

(3) Az 5. § (2)–(6) bekezdéseiben foglaltaknak nem
megfelelõ Borvidéki tervek hiányosságainak pótlására
2009. június 30-ig van lehetõség. A Borvidéki terveket a
miniszter egyetértése esetén hagyja jóvá, és azokat 2009.
július 15-ig megküldi az MVH részére. A miniszter által
jóvá nem hagyott Borvidéki tervek alapján támogatás nem
igényelhetõ.

(4) Az MVH a Borvidéki terveket a miniszter döntésé-
nek kézhezvételét követõ hét napon belül a honlapján köz-
zéteszi.

Egyéni terv

7. §

(1) A támogatás igénybevételéhez a Borvidéki terv
alapján Egyéni tervet kell készíteni, amelynek tartalmaz-
nia kell a termelõ nevét, ügyfél-regisztrációs számát, a tá-

mogatásba bevonandó ültetvény helyét és nagyságát, a tá-
mogatás keretében megvalósítandó tevékenységek típusát,
a végrehajtás borpiaci évben megjelölt határidejét, vala-
mint a VINGIS térkép igénylõlap kódját.

(2) Az Egyéni tervben szerepeltetni kell a hegybíró arra
vonatkozó igazolását, hogy az Egyéni terv megfelel a Bor-
vidéki tervben foglaltaknak.

A támogatás jogosultja

8. §

Támogatási, illetve elõzetes kifizetés iránti kérelmet
nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó
szervezet, aki (amely):

a) a szerkezetátalakításban részesíteni kívánt (részesí-
tett) ültetvény használója,

b) legkésõbb a támogatási, illetve elõzetes kifizetés
iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg eleget tesz a me-
zõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati tá-
mogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljá-
rás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §
(1) bekezdésében elõírt regisztrációs kötelezettségének.

Támogatásból történõ kizárás

9. §

Nem igényelhetõ támogatás az olyan ültetvényre,
a) amely tekintetében a telepítést vagy a támrendszer

létesítését, illetve korszerûsítését a kérelem benyújtását
megelõzõ borpiaci év elõtt kezdték meg,

b) amelyre vonatkozóan a kérelem benyújtását meg-
elõzõ 10 borpiaci éven belül a 4. § (1) bekezdésében meg-
határozott támogatást vettek igénybe,

c) amelyre vonatkozóan a kérelem benyújtását meg-
elõzõ 10 borpiaci éven belül nemzeti forrásból finanszí-
rozott telepítési támogatást vettek igénybe,

d) amely termõhelyi kataszterbe nem sorolt területen
van,

e) amely a szõlõ ültetvénykataszterben nem nyilvántar-
tott,

f) amely nem borvidékbe sorolt településen fekszik,
g) amely nem minõsül az 1. § j) pontja szerinti ültet-

vénynek,
h) amelyet nem érvényes telepítési engedély alapján te-

lepítettek,
i) amelyet a telepítési engedély rendelkezéseitõl elté-

rõen telepítették,
j) amely tekintetében a kérelem nem felel meg a Borvi-

déki tervnek.
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Támogatási kérelem benyújtása

10. §

(1) A már befejezett tevékenységre vonatkozó támoga-
tási kérelmeket egy eredeti példányban postai úton az
MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedé-
sek Igazgatóságához (a továbbiakban: MVH PKI) kell be-
nyújtani.

(2) A támogatási kérelmeket e rendelet hatálybalépésé-
tõl 2009. április 30-ig lehet benyújtani, a benyújtás idõ-
pontjának a kérelem postára adásának napja minõsül. A
benyújtási határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs
helye.

(3) A kérelmeket az MVH közleményében közzétett
formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelmezett területre vonatkozó Egyéni tervet,
b) a kérelmezett területre vonatkozó, a tulajdoni lap be-

nyújtásától számított harminc napnál nem régebbi hiteles
tulajdoni lap teljes vagy szemle másolatát,

c) valamennyi földtulajdonosnak a 4. számú melléklet
szerinti, vagy azzal megegyezõ adattartalmú, a Tanácsi
rendelet hatálybalépésének napja (2008. június 30.) után
kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerkezetátala-
kításhoz hozzájárul,

d) haszonélvezeti, özvegyi, illetve végrehajtási joggal
terhelt terület esetében valamennyi a haszonélvezeti, öz-
vegyi joggal rendelkezõ személy, illetve a végrehajtási jog
jogosultjának a 4. számú melléklet szerinti, vagy azzal
megegyezõ adattartalmú, a Tanácsi rendelet hatályba-
lépésének napja (2008. június 30.) után kelt nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy a szerkezetátalakításhoz hozzájá-
rul,

e) a 2. § a)–b) pontjai szerinti tevékenységek esetén a
telepítési engedély másolatát,

f) a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetén
– amennyiben a tõkepótlás mértéke meghaladja a 25%-ot –
a telepítési engedély másolatát,

g) az ültetvénynek a tevékenység végrehajtását követõ
állapotra vonatkozó támrendszerérõl készített vázrajzot az
5. számú melléklet szerint,

h) a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetén az
ültetvényrõl a szerkezetátalakítás végrehajtását megelõzõ
állapotra vonatkozó, a HEGYIR-bõl kiadott szõlõ ültet-
vénykataszteri kivonatot,

i) a tevékenységek végrehajtását követõ állapotra vo-
natkozó ültetvényleltárt a 6. számú melléklet szerint,

j) szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált sza-
porítóanyagra vonatkozó származási igazolvány másola-
tát,

k) tápanyagfeltöltés mûvelet elszámolása esetén az ül-
tetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi terv másolatát.

11. §

(1) A támrendszerrõl készített vázrajzban fel kell tüntet-
ni az oszlopok és karók méretét, távolságát, a huzalok át-
mérõjét és talajtól mért távolságukat, valamint a végoszlop
rögzítés módját.

(2) A 16. § (4) bekezdése szerinti két borpiaci év alatt
történõ végrehajtás esetén az elsõ borpiaci évre benyújtott
kérelemhez nem kell mellékelni a 10. § (4) bekezdés
g) pontjában meghatározott dokumentumot.

(3) A 16. § (4) bekezdése szerinti két borpiaci év alatt
történõ végrehajtás esetén a második borpiaci évre benyúj-
tott kérelemhez nem kell mellékelni a 10. § (4) bekezdés
a)–f), h) és k) pontjaiban meghatározott dokumentumokat.

(4) A hegybíró az Egyéni terv ellenjegyzésével egyide-
jûleg a támogatási kérelemben megjelölt terület(ek) vonat-
kozásában elektronikus úton megküldi a Földmérési és
Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) részére a
VINGIS térkép igénylõlap adatait.

Elõzetes kifizetés iránti kérelem benyújtása

12. §

(1) A még be nem fejezett tevékenységre vonatkozó elõ-
zetes kifizetés iránti kérelmeket egy eredeti példányban
postai úton az MVH PKI részére kell benyújtani.

(2) Az elõzetes kifizetés iránti kérelmeket e rendelet ha-
tálybalépésétõl 2009. április 30-ig lehet benyújtani, a be-
nyújtás idõpontjának a kérelem postára adásának napja
minõsül. A benyújtási határidõ elmulasztása esetén igazo-
lásnak nincs helye.

(3) A kérelmeket az MVH közleményében közzétett
formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) Az elõzetes kifizetés iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelmezett területre vonatkozó Egyéni tervet,
b) a kérelmezett területre vonatkozó, a tulajdoni lap be-

nyújtásától számított harminc napnál nem régebbi hiteles
tulajdoni lap teljes vagy szemle másolatát,

c) valamennyi földtulajdonosnak a 4. számú melléklet
szerinti, vagy azzal megegyezõ adattartalmú, a Tanácsi
rendelet hatálybalépésének napja (2008. június 30.) után
kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerkezetátala-
kításhoz hozzájárul,

d) haszonélvezeti, özvegyi, illetve végrehajtási joggal
terhelt terület esetében valamennyi a haszonélvezeti, öz-
vegyi joggal rendelkezõ személy, illetve a végrehajtási jog
jogosultjának a 4. számú melléklet szerinti, vagy azzal
megegyezõ adattartalmú, a Tanácsi rendelet hatályba-
lépésének napja (2008. június 30.) után kelt nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy a szerkezetátalakításhoz hozzá-
járul,
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e) a 2. § a)–b) pontjai szerinti tevékenységek esetén a
telepítési engedély másolatát,

f) a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetén
– amennyiben a tõkepótlás mértéke meghaladja a 25%-ot –
a telepítési engedély másolatát,

g) az ültetvénynek a tevékenység végrehajtását követõ
állapotra vonatkozó támrendszerérõl készített vázrajzot az
5. számú melléklet szerint,

h) a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetén az
ültetvényrõl a szerkezetátalakítás végrehajtását megelõzõ
állapotra vonatkozó, a HEGYIR-bõl kiadott szõlõ ültet-
vénykataszteri kivonatot,

i) a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez
kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004.
(II. 13.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint letét-
be helyezett biztosíték mértékét és érvényességi idejét iga-
zoló eredeti banki bizonylatot.

13. §

(1) A támrendszerrõl készített vázrajzban fel kell tüntet-
ni az oszlopok és karók méretét, távolságát, a huzalok át-
mérõjét és talajtól mért távolságukat, valamint a végoszlop
rögzítés módját.

(2) A 12. § (4) bekezdés i) pontja szerinti biztosíték
összege el kell érje legalább a kérelmezett összeg 120%-át.
A biztosíték kizárólag abban az esetben érvényes,
amennyiben a kötelezettség típusa „belpiaci támogatás”, a
biztosíték érvényességének vége pedig legalább a szerke-
zetátalakítás megvalósításának borpiaci évét követõ év
szeptember 30. napja.

(3) A 16. § (4) bekezdése szerinti két borpiaci év alatt
történõ végrehajtás esetén az elsõ borpiaci évre benyújtott
kérelemhez nem kell mellékelni a 12. § (4) bekezdés
g) pontjában meghatározott dokumentumot.

(4) A 16. § (4) bekezdése szerinti két borpiaci év alatt
történõ végrehajtás esetén a második borpiaci évre benyúj-
tott kérelemhez nem kell mellékelni a 12. § (4) bekezdés
a)–f) és h) pontjaiban meghatározott dokumentumokat.

(5) A hegybíró az Egyéni terv ellenjegyzésével egyide-
jûleg az elõzetes kifizetés iránti kérelemben megjelölt te-
rület(ek) vonatkozásában elektronikus úton megküldi a
FÖMI részére a VINGIS térkép igénylõlap adatait.

(6) A tevékenység végrehajtását követõen a biztosíték
feloldását a kérelmezõnek kezdeményeznie kell a
14. §-ban elõírtak szerint.

(7) A támogatás elõzetes kifizetésének feltétele a Taná-
csi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik orszá-
gokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és
borágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2008. június 29-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 9. cikk

(2) bekezdés harmadik albekezdésében foglaltak teljesí-
tése.

Biztosíték-feloldás iránti kérelem benyújtása

14. §

(1) A biztosíték-feloldás iránti kérelmeket egy eredeti
példányban postai úton az MVH PKI részére kell benyúj-
tani.

(2) A kérelmek benyújtásának határideje az elõzetes ki-
fizetést követõ második borpiaci év vége. A benyújtás idõ-
pontjának a kérelem postára adásának napja minõsül, a be-
nyújtási határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs
helye, és a biztosíték teljes összege visszatartásra kerül.

(3) A kérelmeket az MVH közleményében közzétett
formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A biztosíték-feloldás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a tevékenységek végrehajtását követõ állapotra vo-

natkozó ültetvényleltárt a 6. számú melléklet szerint,
b) szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált

szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolvány máso-
latát,

c) tápanyagfeltöltés mûvelet elszámolása esetén az ül-
tetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi terv másolatát.

(5) Az MVH a biztosíték feloldásáról a helyszíni ellen-
õrzést követõ 30 napon belül dönt.

Támogatás igénylésének feltételei

15. §

(1) A támogatás – a jogszabályi feltételek teljesülése
mellett – csak a Borvidéki tervben meghatározott feltéte-
leknek megfelelõ kérelem alapján igényelhetõ.

(2) A támogatást csak a legalább 0,2 ha nagyságú, egy
használó kezelésében lévõ, összefüggõ területen meg-
valósított (megvalósítandó), a 2. § szerinti tevékenységek
valamelyikére lehet igénybe venni.

(3) A támogatás kifizetésére, illetve elõzetes kifizetés
esetén a biztosíték feloldására akkor kerül sor, amikor a te-
vékenység megvalósulásának adminisztratív, illetve hely-
színi ellenõrzése megtörtént.

16. §

(1) Az egyes mûveletek elvégzését, annak szakszerûsé-
gét, illetve az adott mûveletre igényelt támogatási összeg
jogosságát az MVH a helyszíni ellenõrzés alapján állapítja
meg.
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(2) A 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek befejezé-
sének az tekinthetõ, ha a tervezett támrendszert a Borvidé-
ki tervvel és a kérelemmel összhangban, 100%-os mérték-
ben megvalósították, az ültetvényt szakszerûen mûvelik,
5%-nál nagyobb tõkehiány esetén a pótlást teljeskörûen
elvégezték.

(3) A 2. § a)–b) pontjai szerinti tevékenységek egy bor-
piaci év alatt történõ végrehajtása magában foglalja az ül-
tetési, átoltási munkák elvégzését, továbbá a teljes körû
támrendszer létesítést.

(4) A 2. § a)–b) pontjai szerinti tevékenységek két bor-
piaci év alatt történõ végrehajtása esetén az elsõ borpiaci
évben kell megvalósítani az ültetési, átoltási munkálato-
kat. Az elsõ borpiaci évben támrendszer létesítésére támo-
gatás nem igényelhetõ. A második borpiaci évben kell
megvalósítani a teljes körû támrendszer létesítést és a tõ-
kepótlást. A második borpiaci évben a 2. § a)–b) pontjai
szerinti tevékenységekhez tartozó támrendszer létesítésre,
valamint a tõkepótlás mûveletekre adható, az adott bor-
piaci évre megállapított támogatási összeg igényelhetõ.

17. §

(1) Amennyiben a tevékenység végrehajtása során sza-
porítóanyag-felhasználás történik, úgy támogatás kizáró-
lag abban az esetben vehetõ igénybe, amennyiben a kérel-
mezõ igazolt származású szaporítóanyagot használt fel,
amely lehet

a) engedélyes árutermõ iskolában elõállított, hatóság
által ellenõrzött, minõsített ültetési anyag,

b) hatóságilag ellenõrzött, igazolt eredetû alapanyag
felhasználásával, házi szaporító iskolában, saját célra elõ-
állított ültetési anyag,

c) más uniós tagállamban elõállított, a hazai minõségi
elõírásoknak minden tekintetben megfelelõ ültetési anyag.

(2) A 2. § a)–c) pontjai szerinti tevékenységekhez tarto-
zó tápanyagfeltöltés mûveletre kizárólag abban az esetben
adható támogatás, amennyiben azt az ültetvénytelepítést
megalapozó talajvédelmi terv írta elõ és a talajvédelmi
tervben foglaltaknak a kérelmezõ eleget tett.

(3) A 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetén ki-
zárólag új, korábban nem használt alapanyagok beszerzé-
se, illetve felhasználása támogatható.

(4) A 2. § a)–b) pontjai szerint tevékenységekhez tarto-
zó erózióvédelem mûveletre csak az átlagosan 3%-nál na-
gyobb lejtésû területeken, speciálisan e célra szolgáló
anyagok felhasználására, illetve munkák elvégzésére (ta-
lajtakarás, mûszaki létesítmények) adható támogatás.

18. §

(1) Támogatás abban az esetben fizethetõ ki, amennyi-
ben az MVH helyszíni ellenõrzése megállapítja, hogy a tá-

mogatási kérelemben megjelölt egyes mûveleteket teljes
mértékben elvégezték. Nem, vagy szakszerûtlenül elvég-
zett mûvelet esetén az adott mûveletre támogatás nem fi-
zethetõ.

(2) A 2. § a)–b) pontjai szerinti tevékenységek esetében
az (1) bekezdésben megállapított teljes elvégzésnek az mi-
nõsül, amennyiben az ültetvény beállottságának mértéke
eléri a 90%-ot.

(3) A 16. § (1) bekezdés szerinti helyszíni ellenõrzése-
ket az MVH a tevékenység megvalósításának elbírálására
alkalmas idõben, a tenyészidõszakon belül végzi el.

(4) A (3) bekezdéstõl eltérõen helyszíni ellenõrzéseket
tenyészidõszakon kívül az MVH kizárólag a 16. § (4) be-
kezdése szerinti, két borpiaci év alatt történõ végrehajtás
esetében, a második borpiaci évre benyújtott kérelemre
vonatkozóan végezhet.

Kérelem hiánypótlása

19. §

(1) Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH a
kérelmezõt egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.

(2) A hiánypótlásnak a felszólító végzésben meghatáro-
zott módon és határidõben kell eleget tenni. Hiánypótolt
kérelmek esetében – az (1) bekezdés figyelembevételé-
vel – az elbírálás sorrendjét a maradéktalan hiánypótlás
beérkezésének idõpontja határozza meg.

Kérelem elutasítása

20. §

(1) Az MVH a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül eluta-
sítja, amennyiben:

a) a kérelem postára adása a kérelembenyújtási idõsza-
kot megelõzõen vagy azon túl történt,

b) a kérelmezõ nem tett eleget a 8. § b) pontjában meg-
határozott regisztrációs kötelezettségének és regisztrációs
kérelmet a támogatási kérelem, illetve elõzetes kifizetés
iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg sem terjesztett
elõ,

c) a kérelmezõ a 10. § szerinti támogatási kérelmet nem
írta alá,

d) a kérelmezõ a 12. § szerinti elõzetes kifizetés iránti
kérelmet nem írta alá,

e) a kérelmezõ a 14. § szerinti biztosíték-feloldás iránti
kérelmet nem írta alá.

(2) Az MVH a kérelmet elutasítja, amennyiben
a) a kérelmezõ a hiánypótlási felszólításban foglaltak-

nak határidõn belül nem tesz eleget,
b) a kérelmezõ a hiánypótlási felszólításban foglaltak-

nak nem megfelelõ módon tesz eleget,
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c) a kérelem nem felel meg a kérelem benyújtásakor
hatályos Borvidéki terv elõírásainak,

d) a támogatási kérelem még nem befejezett tevékeny-
ségre vonatkozik,

e) az elõzetes kifizetés iránti kérelem már befejezett te-
vékenységre vonatkozik,

f) a támogatható területnagyság kisebb mint 0,2 hektár,
g) a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetében a

tervezett támrendszer nem a kérelemmel összhangban,
100%-os mértékben kerül megvalósításra,

h) a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetében a
tõkehiány meghaladja az 5%-ot,

i) szaporítóanyag-felhasználás esetén a kérelmezõ nem
igazolt származású, a 17. § (1) bekezdésének megfelelõ
szaporítóanyagot használ fel,

j) a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetében
nem kizárólag új (korábban nem használt) alapanyag ke-
rült felhasználásra,

k) a 2. § a)–b) pontjai szerinti tevékenységek esetében a
beállottság mértéke nem éri el a 90%-ot,

l) a 2. § a)–b) pontjai szerinti tevékenységek esetében a
telepítést a kérelem benyújtását megelõzõ borpiaci év elõtt
kezdték meg,

m) a 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetében
a támrendszer létesítését, korszerûsítését a kérelem be-
nyújtását megelõzõ borpiaci év elõtt kezdték meg,

n) a kérelem benyújtásakor a kérelmezõ nem rendelke-
zett érvényes telepítési engedéllyel,

o) a kérelemben megjelölt terület termõhelyi kataszter-
be nem sorolt területen van,

p) az ültetvény telepítésekor az engedély rendelkezé-
seitõl eltérõen jártak el,

q) a kérelemben megjelölt terület nem Borvidéki tele-
pülésen fekszik,

r) az ültetvény nem minõsül az 1. § j) pontja szerinti ül-
tetvénynek,

s) a helyszíni ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy
a kérelmezõ használatában álló ültetvény nem a kérelem-
ben, illetve annak mellékleteiben megjelölt helyrajzi szá-
mú területen található,

t) a kérelmezõ vagy képviselõje a helyszíni ellenõrzés
lefolytatását akadályozza,

u) megállapítást nyer, hogy a kérelmezett ültet-
vény(ek)re vonatkozóan szõlõültetvény szerkezetátalakí-
tási és -átállítási támogatást, vagy a kérelem benyújtását
megelõzõ 10 borpiaci éven belül nemzeti forrásból finan-
szírozott, telepítési támogatást vettek igénybe,

v) a kérelmezõ valótlan vagy félrevezetõ adatokat közöl.

A támogatás kifizetése

21. §

(1) A befejezett tevékenységekre vonatkozó támogatási
kérelmek az elbírálás sorrendjét illetõen elõnyt élveznek

az elõzetes kifizetés iránti kérelmekkel szemben. Az MVH
a kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.

(2) A támogatás kifizetésének határideje a kérelem be-
nyújtásának borpiaci évét követõ borpiaci év október 15-e.

A támogatási keret kimerülése esetén alkalmazandó
eljárás

22. §

(1) Amennyiben a kérelmezõ a támogatási kérelemben,
illetve az elõzetes kifizetés iránti kérelemben nem nyilat-
kozik arról, hogy a 4. § (2) bekezdésében megállapított tá-
mogatási keret kimerülése esetén kérelmét a következõ
borpiaci évre vonatkozóan is fenntartja, úgy a kereten felü-
li támogatási kérelem elutasításra kerül.

(2) A kérelmezõ nyilatkozata alapján a következõ bor-
piaci évre átvitt kérelmek elõnyt élveznek az akkori elbírá-
lás során.

Jogkövetkezmény

23. §

(1) Amennyiben az MVH megállapítja, hogy az elõze-
tes kifizetés iránti kérelemben foglalt szerkezetátalakítás
végrehajtása nem történt meg, vagy nem megfelelõen tör-
tént, nem a támogatásban részesített területnagyságon tör-
tént meg, illetve a végrehajtott szerkezetátalakítás minõsé-
ge nem megfelelõ, úgy az adott szerkezetátalakítás nem
végrehajtottnak minõsül. Ebben az esetben az MVH a jo-
gosulatlanul igénybe vett támogatás 120%-át a biztosíték-
ból visszatartja.

(2) A támogatást igénylõ nyilatkozatban vállalja, hogy a
támogatás kifizetésétõl számított 5. borpiaci év végéig az
ültetvényt rendeltetésszerûen mûveli. Amennyiben ennek
nem tesz eleget, úgy az a támogatás jogosulatlan igénybe-
vételének minõsül. Az ültetvény rendeltetésszerû mûvelé-
sére vonatkozó kötelezettség nem ruházható át.

Záró rendelkezések

24. §

(1) Ez a rendelet 2008. december 22-én lép hatályba.

(2) Az e rendelet szerinti nyomtatványokat, a nyilatko-
zatmintát, a vázrajzokat, valamint az ültetvényleltár min-
táját az MVH honlapján letölthetõ formában közzéteszi
legkésõbb a rendelet hatálybalépésének napján.

(3) Ez a rendelet a következõ közösségi elõírások végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
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a) a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet
módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet II. cím
I. fejezete, 11. cikke, valamint

b) a borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK
tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik

országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál
és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehajtá-
sára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2008. június 29-i 555/2008/EK bizottsági rendelet
6–10. cikke.

Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

A hektáronkénti támogatási összegek fajtaváltás tevékenység esetében

Mûvelet megnevezése

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 75%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 50%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

tápanyag-feltöltés elvégzése 360 000 240 000

erózióvédelem* 180 000 120 000

régi ültetvény felszámolása 150 000 100 000

ültetési munkák elvégzése (gyökeres oltvány, 5000 tõ/ha tõszám
alatt)

1 350 000 900 000

ültetési munkák elvégzése (gyökeres oltvány, 5000 tõ/ha tõszám és
a felett)

1 620 000 1 080 000

ültetési munkák elvégzése (gyökeres dugvány, 5000 tõ/ha tõszám
alatt)

975 000 650 000

ültetési munkák elvégzése (gyökeres dugvány, 5000 tõ/ha tõszám és
a felett)

1 170 000 780 000

átoltási munkák elvégzése (5000 tõ/ha tõszám alatt) 750 000 500 000

átoltási munkák elvégzése (5000 tõ/ha tõszám és a felett) 900 000 600 000

támrendszer létesítés elvégzése** (2,4 m átlagos sortávolság és a
felett)

1 125 000 750 000

támrendszer létesítés elvégzése** (2,4 m átlagos sortávolság alatt) 1 350 000 900 000

* Az erózióvédelem költségei kizárólag átlagosan 3%-nál nagyobb lejtésû terület esetén számolhatók el.
** Két borpiaci év alatt történõ végrehajtás esetén az elsõ borpiaci évben nem számolható el.

A hektáronkénti támogatási összegek ültetvény áttelepítése tevékenység esetében

Mûvelet megnevezése

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 75%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 50%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

tápanyag-feltöltés elvégzése 360 000 240 000

erózióvédelem* 180 000 120 000

régi ültetvény felszámolása** 150 000 100 000

ültetési munkák elvégzése (gyökeres oltvány, 5000 tõ/ha
tõszám alatt)

1 350 000 900 000



Mûvelet megnevezése

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 75%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 50%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

ültetési munkák elvégzése (gyökeres oltvány, 5000 tõ/ha
tõszám és a felett)

1 620 000 1 080 000

ültetési munkák elvégzése (gyökeres dugvány, 5000 tõ/ha
tõszám alatt)

975 000 650 000

ültetési munkák elvégzése (gyökeres dugvány, 5000 tõ/ha
tõszám és a felett)

1 170 000 780 000

támrendszer létesítés elvégzése*** (2,4 m átlagos sortávolság
és a felett)

1 125 000 750 000

támrendszer létesítés elvégzése*** (2,4 m átlagos sortávolság
alatt)

1 350 000 900 000

* Az erózióvédelem költségei kizárólag átlagosan 3%-nál nagyobb lejtésû terület esetén számolhatók el.
** Vásárolt újratelepítési jog esetén a mûvelet költségei nem számolhatók el.

*** Két borpiaci év alatt történõ végrehajtás esetén az elsõ borpiaci évben nem számolható el.

A hektáronkénti támogatási összegek ültetvény támrendszerének létesítése tevékenység esetében

Mûvelet megnevezése

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 75%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 50%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

tápanyag-feltöltés elvégzése* 195 000 130 000

tõkepótlás elvégzése 210 000 140 000

támrendszer létesítés elvégzése (2,4 m átlagos sortávolság és a
felett)

1 125 000 750 000

támrendszer létesítés elvégzése (2,4 m átlagos sortávolság alatt) 1 350 000 900 000

* Két borpiaci év alatt történõ végrehajtás esetén a második borpiaci évben nem számolható el.

A hektáronkénti támogatási összegek ültetvény támrendszerének korszerûsítése tevékenység esetében

Mûvelet megnevezése

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 75%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

Igénybe vehetõ maximális
támogatási összegek 50%-os

támogatási szint esetében
(Ft/ha)

régi támrendszer elemeinek bontása 90 000 60 000

tõkepótlás elvégzése 135 000 90 000

támrendszer korszerûsítés elvégzése 450 000 300 000

24186 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/182. szám



2. számú melléklet
a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet értelmében
konvergenciarégióba nem tartozó települések

Albertirsa
Bénye
Budajenõ
Budakeszi
Budapest
Cegléd
Ceglédbercel
Csemõ
Dány
Dömsöd
Gomba
Hernád
Inárcs
Kakucs
Kerepes
Kisnémedi
Kóka
Mogyoród
Nagykõrös

Nyársapát
Ócsa
Õrbottyán
Örkény
Páty
Pilis
Pilisborosjenõ
Ráckeve
Szada
Szigetcsép
Szigetszentmárton
Szigetújfalu
Tápiószele
Tápiószentmárton
Telki
Tóalmás
Tök
Tököl
Újlengyel
Üröm
Vácegres
Vác
Vácrátót
Veresegyház
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3. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv

................. Borvidék

A 2009/2010. borpiaci évtõl érvényes borvidéki követelményrendszer a szõlõültetvények
szerkezetátalakítási és -átállítási támogatásához

A Borvidéki terv a hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény, a szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállí-
tására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet, valamint a borkészítésre alkalmas szõlõfajták
osztályba sorolásáról szóló 104/2004. (VI. 3.) FVM alapján készült.

1. Támogatható tevékenységek a Borvidéken:

– Fajtaváltás,
– Ültetvény áttelepítése,
– Ültetvény támrendszerének létesítése,
– Ültetvény támrendszerének korszerûsítése.

2. Termõhelyi kataszteri feltételek

2.1. Fajtaváltás
Fajtaváltást csak a Borvidék (I., II/1., II/2.) .......... termõhelyi kataszteri besorolású területein lehet végrehajtani.

2.2. Ültetvény áttelepítése
Ültetvény áttelepítése tevékenység keretében áttelepíteni a Borvidék I. termõhelyi kataszteri osztályú területein belül

korlátozás nélkül, a Borvidék (II/1., II/2.) ............. kataszteri osztályú területeirõl csak magasabb termõhelyi kataszteri
pontértékû területre lehet.



Szõlõtermesztésre alkalmatlan, vagy termõhelyi kataszterbe nem sorolt területrõl ültetvényt áttelepíteni I., II/1.,
II/2. termõhelyi kataszteri osztályú területre lehet.

2.3. Ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendszerének korszerûsítése
Ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendszerének korszerûsítése tevékenységeket csak a Borvidék

(I., II/1., II/2.) .......... termõhelyi kataszteri besorolású területén lévõ ültetvényeken lehet végrehajtani.

3. Fajtalista

3.1. Fajtaváltás és ültetvény áttelepítése esetén az alábbi fajták részesülnek támogatásban:

............. körzet:

Ajánlott fajták Fajtanév

Fehérborszõlõ-fajták

Vörösborszõlõ-fajták

Engedélyezett fajták Fajtanév Indoklás Termesztéstechnológiai feltételek

Fehérborszõlõ-fajták

Vörösborszõlõ-fajták

............. körzet:

Ajánlott fajták Fajtanév

Fehérborszõlõ-fajták

Vörösborszõlõ-fajták

Engedélyezett fajták Fajtanév Indoklás Termesztéstechnológiai feltételek

Fehérborszõlõ-fajták

Vörösborszõlõ-fajták

3.2. Ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendszerének korszerûsítése esetén az alábbi fajtájú ültet-
vények részesülnek támogatásban:

............. körzet:

Ajánlott és engedélyezett fajták Fajtanév

Fehérborszõlõ-fajták

Vörösborszõlõ-fajták

............. körzet:

Ajánlott és engedélyezett fajták Fajtanév

Fehérborszõlõ-fajták

Vörösborszõlõ-fajták

4. Ültetvényszerkezet

4.1. Ültetvényszerkezet fajtaváltás és ültetvény áttelepítése esetében
– A tõkehelyek száma nem lehet alacsonyabb mint ...... db/ha.
– A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet kevesebb mint ... méter, illetve több mint ... méter,
– A szerkezetátalakítás során kialakítható tõtávolság nem lehet kevesebb mint ... méter, illetve több mint ... méter,
– Kialakítható mûvelésmódok:

= ...
= ...
= ...
= ...
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4.2. Ültetvényszerkezet ültetvény támrendszerének létesítése és ültetvény támrendszerének korszerûsítése esetében
– A tõkehelyek száma nem lehet alacsonyabb mint ...... db/ha.
– A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet kevesebb mint ... méter, illetve több mint ... méter,
– A szerkezetátalakítás során kialakítható tõtávolság nem lehet kevesebb mint ... méter, illetve több mint ... méter,
– Kialakítható mûvelésmódok:

= ...
= ...
= ...
= ...

5. Az elmúlt 15 évben, a tõkeállomány 30%-ánál nagyobb mértékû pusztulást szenvedett szõlõterületek a következõk:

Település
30% feletti kipusztulást szenvedett terület

hrsz. ha

A 2009/2010. borpiaci évtõl érvényes borvidéki szerkezetátalakítási és -átállási tervet a Borvidék Hegyközségi Taná-
csa .../2009. számú határozatával fogadta el.

Helység, dátum

………………………… …………………………
elnök titkár

4. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott .................................................................................................. (név) (születési hely, idõ: ................., anyja
születési neve: ..........................................), mint a ....................................... helység .................................... helyrajzi
számú területén lévõ szõlõültetvény

földtulajdonosa / özvegyi joggal bíró jogosultja / haszonélvezeti joggal bíró jogosultja /
végrehajtási joggal bíró jogosultja*

hozzájárulok ahhoz, hogy ....................................................................................................................................... (név)
....................................................................................................................... (születési hely, idõ), (anyja születési neve:
..............................., ..................................................... (cím) alatti lakos (MVH regisztrációs száma: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ),
– aki a földterület használója – a fentebb meghatározott területen a szerkezetátalakítást végrehajtsa, valamint a szerke-
zetátalakítási támogatást igénybe vegye.

Kelt: ....................................... (helység, dátum)

…………………………
aláírás

Tanú 1. Tanú 2.
............................................... (név) ................................................... (név)
............................................... (cím) ................................................... (cím)
....................................... (sz. ig. sz.) ........................................... (sz. ig. sz.)

* A megfelelõ jogviszonyt kérjük aláhúzni!
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5. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez
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6. számú melléklet a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

Ültetvényleltár*

Ültetvény helye (helység és helyrajzi szám): ...................................................................................................................
Sortávolság: ............................................................................................................................................................ méter
Tõtávolság: ............................................................................................................................................................. méter
Mûvelésmód: ....................................................................................................................................................................

Sorok száma

Tõállomány** Támrendszer

Szaporító-
anyag

Eredés
Tõke-
helyek
száma

Végoszlop
Végoszlop

rögzítõ
Tartó-
oszlop

Karó
Huzal Huzal

Egyéb Egyéb....... mm ........ mm

db db db db db db db kg kg

1

2

3

4

5

6

7

n

Összesen:

* A 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 2. § d) pontja szerinti tevékenység esetén kizárólag az új anyag felhasználást kell feltüntetni.
** A tõkehelyek számát a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 2. § c)–d) pontjai szerinti tevékenységek esetén is ki kell tölteni!
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

162/2008. (XII. 18.) FVM
rendelete

a szõlõtermelési potenciálról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a szõ-
lõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi
XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

Fogalommeghatározások

1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) átadó: a szõlõültetvény engedélyezett kivágásával

keletkezett újratelepítési jogát – amely a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdé-
seirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: eljá-
rási törvény) szerint mezõgazdasági vagyoni értékû jog-
nak minõsül – átruházó természetes vagy jogi személy, to-
vábbá jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet,

b) átvevõ: az a természetes személy, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, akire az át-
adó az újratelepítési jogát átruházza,

c) mûvelet: telepítés, kivágás, pótlás, fajtaváltás.



Nyilvántartások és jelentések

2. §

(1) A borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK
tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik
országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál
és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehajtá-
sára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet
(a továbbiakban: bizottsági rendelet) 74. cikkében megha-
tározott szõlõtermelési potenciálról szóló jegyzék elkészí-
tése a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb-
biakban: MVH) feladata. A jegyzék elkészítéséhez a
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) a
bizottsági rendelet XIII. mellékletében meghatározott táb-
lázatok használatával adatot szolgáltat az MVH részére
minden év december 30-ig az adott év július 31-i állapot-
nak megfelelõen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok alapján az MVH a
szõlõtermelési potenciálról szóló jegyzéket minden év ja-
nuár 30-ig megküldi az agrárpolitikáért felelõs miniszter-
nek (a továbbiakban: miniszter), aki azt minden év március
1-jéig eljuttatja az Európai Bizottsághoz.

3. §

(1) A hegybíró minden tudomására jutott, engedély nél-
küli telepítést, illetve kivágást azonnal jelent a Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH)
Központ részére. Az MgSzH ezt követõen helyszíni ellen-
õrzést végez, és a jegyzõkönyv egy példányát tíz napon be-
lül megküldi az MVH Piaci Támogatások és Külkereske-
delmi Intézkedések Igazgatósága (a továbbiakban: MVH
PKI) részére.

(2) Az MgSzH adatszolgáltatása alapján az MVH PKI
nyilvántartást vezet az adott borpiaci évben engedély nél-
kül telepített és kivágott ültetvényekrõl, és az errõl készí-
tett jelentést a borpiaci évet követõ január 30-ig megküldi
a miniszter részére a bizottsági rendelet XIII. mellékleté-
ben foglalt táblázatok szerint.

(3) A miniszter minden év március 1-ig megküldi az
Európai Bizottság részére az engedély nélkül telepített ül-
tetvényekrõl szóló tájékoztatást.

Ültetvénytelepítés és -kivágás

4. §

(1) A telepítési, illetve kivágási engedély iránti kérelmet
(a továbbiakban: kérelem) a telepítés, illetve a kivágás ter-
vezett megkezdése elõtt legalább kettõ hónappal, helyrajzi

számonként külön, a kérelemben megjelölt terület fekvése
szerint illetékes hegybíróhoz kell benyújtani.

(2) Engedélyt az a természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet kap-
hat, aki (amely):

a) az eljárási törvény 28. § (1) bekezdésében elõírt re-
gisztrációs kötelezettségének eleget tett, és

b) a kérelemben feltüntetett ingatlan tulajdonosa, vagy
c) az ingatlant érvényes jogcím alapján használja.

(3) A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatvá-
nyon kell benyújtani, amelyet az MVH közleményben tesz
közzé. A nyomtatvány tartalmi elemei az alábbiak:

a) kérelmezõ regisztrációs száma;
b) kérelmezõ neve, címe;
c) a mûvelettel érintett terület adatai (helységnév, hely-

rajzi szám, területnagyság);
d) az ültetvény adatai (fajta megnevezés, mûvelésmód,

területnagyság);
e) a kérelmezõ aláírása.

(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelemben megjelölt területre vonatkozó, har-

minc napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdonilap-máso-
latot (a tulajdonilap-másolatról készített fénymásolat is
benyújtható);

b) osztatlan közös tulajdonban lévõ ingatlan esetén va-
lamennyi tulajdonostárs, illetve a saját vagy közös tulaj-
donban lévõ, de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal ter-
helt ingatlan esetén a haszonélvezõ, özvegyi joggal rendel-
kezõ személy – e rendelet melléklete szerinti – nyilatkoza-
tát, eredeti példányban, arra vonatkozóan, hogy a kérel-
mezett mûvelet végrehajtásához hozzájárul;

c) használatot biztosító jogviszony esetében az erre vo-
natkozó szerzõdés másolatát, valamint a használatba adó
nyilatkozatát, eredeti példányban, arra vonatkozóan, hogy
a kérelmezett mûvelet végrehajtásához hozzájárul;

d) telepítés esetén a hegybíró által vezetett nyilvántar-
tásból kiadott kivonatot az újratelepítési joggal való ren-
delkezésrõl, valamint a jog keletkezésének idõpontjáról;

e) kivágás, valamint pótlás, vagy fajtaváltás esetén a
Hegyközségi Informatikai Rendszerbõl (HEGYIR) nyom-
tatott szõlõültetvény kataszteri kivonatot;

f) gyökérnemes (saját gyökerû) szaporítóanyag fel-
használása esetén az MgSzH illetékes területi szerve által
kiadott talajtani igazolást a talaj filoxéra ellenállóságáról;

g) telepítési, pótlási, fajtaváltási engedély iránti kére-
lemhez a külön jogszabályban elõírt – öt évnél nem régeb-
bi – ültetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi terv má-
solatát;

h) törzsültetvény telepítése esetén a külön jogszabály-
ban elõírt, az MgSzH Központja által kiadott elõzetes en-
gedély másolatát;

i) kísérleti ültetvénytelepítés esetén az MgSzH Köz-
pont növénytermesztési hatósága által kiadott hozzájáruló
nyilatkozat másolatát.
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(5) A kérelmet alaki és tartalmi szempontból a hegybíró
megvizsgálja és véleményezi az alábbi szempontok alap-
ján:

a) a kérelemben szereplõ fajták az adott termõhelyen
telepíthetõk-e;

b) a telepítésre tervezett terület ökológiai szempontból
alkalmas-e szõlõmûvelésre;

c) a telepítés megfelel-e a hegyközségi rendtartásnak;
d) az ingatlan határától meghatározott ültetési távolság

eléri-e legalább a sortávolság felét;
e) a kérelem egyebekben teljes-e, illetve tartalmazza-e

a (4) bekezdés szerinti összes szükséges mellékletet.

(6) A kérelmet a kézhezvételtõl számított nyolc napon
belül a hegybíró a véleményével együtt továbbítja az
MVH PKI részére.

(7) Csemegeszõlõ és alany ültetvény telepítése, vala-
mint pótlás vagy fajtaváltás esetén a telepítésre vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelelõen alkalmazni azzal az elté-
réssel, hogy a (4) bekezdés d) pontjában elõírtakat nem
kell alkalmazni.

5. §

(1) Az MVH a kérelmekben megjelölt területeket a dön-
tés meghozatala elõtt, illetve azt követõen is ellenõrizheti.
A jogszabályi elõírásoknak megfelelõ kérelmet az MVH
PKI határozatával engedélyezi.

(2) Az engedély legfeljebb három évig érvényes, az ér-
vényességi idõt az engedélyen fel kell tüntetni.

(3) Ha az MVH az engedélyezési eljárással összefüggõ
helyszíni ellenõrzése során megállapítja, hogy a mûveletet
az engedély kiadását megelõzõen már megkezdték, de
egyéb tekintetben a benyújtott kérelem és az elvégzett mû-
velet a jogszabályokban elõírt követelményeknek megfe-
lel, úgy az engedély kiadása mellett a kérelmezõt a szõlõ-
termesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi
XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 43/C. §-a szerinti
mulasztási bírság megfizetésére kötelezi.

(4) El kell utasítani a kérelmet, ha a tervezett mûvelet
nem felel meg a jogszabályi elõírásoknak vagy az illetékes
hegyközség rendtartása elõírásainak.

6. §

(1) Az érvényes telepítési vagy kivágási engedéllyel
rendelkezõ ügyfél az elvégzett mûveletet annak befejezé-
sétõl számított tizenöt napon belül köteles bejelenteni a
hegybírónak és az MgSzH Központnak. A bejelentést kö-
vetõ harminc napon belül az MgSzH növénytermesztési
hatósági jogkörben ellenõrzi, hogy a telepítés, illetve a ki-
vágás megfelel-e az engedélyben foglaltaknak, majd az el-

lenõrzésrõl szóló jegyzõkönyvet megküldi a hegybíró ré-
szére.

(2) Ha az MgSzH az ellenõrzése során megállapítja,
hogy a szõlõültetvényt a telepítési engedélyben foglaltak-
tól eltérõen telepítették, az MVH PKI egyidejû tájékozta-
tása mellett felszólítja a telepítõt, hogy kezdeményezze – a
Btv. 43/B. § (1) bekezdése szerint – a telepítési engedély
módosítását.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az MVH PKI a tele-
pítõt – a Btv. 43/C. §-a szerint – mulasztási bírság megfize-
tésére kötelezi, és a telepítési engedély módosítása iránti
kérelmet jóváhagyja, ha az ültetvény fennmaradásának a
külön jogszabályok alapján nincs akadálya. Ha a telepítési
engedély módosítására nincs lehetõség, úgy a Btv. 43/B. §
(2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. §

(1) A borpiac közös szervezésérõl szóló 1999. május
17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdésé-
ben, illetve a borpiac közös szervezésérõl, az
1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a
3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a
2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül
helyezésérõl szóló 479/2008/EK (2008. április 29.) tanácsi
rendelet 90. cikkében meghatározott telepítési tilalom
megszegésével, 2004. április 30-a után telepített szõlõül-
tetvényt ki kell vágni, illetve az ültetvényen keletkezett
termést lepárlás céljára kell leadni.

(2) Amennyiben az MVH tudomására jut, hogy az
(1) bekezdésben meghatározott telepítést hajtottak végre,
az MVH PKI határidõ kitûzésével felszólítja az engedély
nélkül telepített ültetvény használóját (a továbbiakban:
használó) a szõlõültetvény kivágására. Ha a használó a ki-
vágási kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, úgy
az MVH PKI a bizottsági rendelet 55. cikk (1) bekezdésé-
nek megfelelõen bírságot szab ki.

8. §

(1) A 7. § (1) bekezdésben meghatározott engedély nél-
kül telepített ültetvények termése kizárólag olyan alkohol
készítése céljára adható le, amelynek alkoholtartalma a
80 térfogatszázalékot meghaladja.

(2) A használó az ültetvény szõlõtermésének lepárlásá-
ról szóló szerzõdést a 7. § (2) bekezdésben meghatározott
határozat kézhezvételétõl számított 30 napon belül köteles
a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ mel-
léktermékek kivonására vonatkozó kötelezettségrõl szóló
123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet alapján jóváhagyott le-
párló üzemmel megkötni, és az eredeti szerzõdést a meg-
kötéstõl számított tizenöt napon belül az MVH PKI részére
megküldeni.
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(3) A szerzõdéshez csatolni kell az engedély nélkül tele-
pített ültetvény területére vonatkozóan a hegybíró által ki-
adott hatósági bizonyítványt, amely tartalmazza a termés-
átlagot, valamint az átlagos borkihozatalt. A használónak
legalább a hatósági bizonyítványon szereplõ mennyiség
tekintetében kell a (2) bekezdés szerinti szerzõdést meg-
kötnie.

(4) A lepárlásáról szóló szerzõdés benyújtásának mód-
ját az MVH közleményben hirdeti ki.

(5) Az engedély nélkül telepített ültetvény szõlõtermé-
sének lepárlásra történõ leadásáról szóló bizonylatokat
(szállítólevél és felvásárlási jegy) a használó a kiállítás
napjától számított 8 napon belül, de legkésõbb a kiállítás
évében október 30-áig köteles az MVH PKI részére be-
nyújtani.

(6) Amennyiben a használó az ültetvény szõlõtermésé-
nek lepárlásáról szóló szerzõdést vagy az ültetvény szõlõ-
termésének lepárlásra történõ leadásáról szóló bizonylatot
az MVH PKI részére határidõre nem nyújtja be, az MVH
az eljárási törvény 71. §-a szerinti mulasztási bírságot szab
ki. A mulasztási bírság kiszabásakor figyelembe kell venni
a mulasztás gyakoriságát, és az ültetvény nagyságát.

(7) A lepárlóüzem a beszállított termés lepárlását köve-
tõ második hónap végéig köteles az MVH PKI részére az
alábbi dokumentumokat benyújtani:

a) a szerzõdésbe foglalt termés átvételi bizonylatainak
másolatát,

b) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: 8/2004.
PM rendelet) 33. melléklete szerinti termelési napló máso-
latát tételenként,

c) a 8/2004. PM rendelet 28. melléklete szerinti, a
Vám- és Pénzügyõrség által ellenjegyzett termékmérleg
nyilvántartások másolatait azokra a hónapokra, amelyek-
ben az adott termék lepárlásra került,

d) az elõállított alkoholra vonatkozó, az MgSzH Bor-
minõsítési Igazgatósága által kiállított minõsítési bizony-
latot tételenként.

(8) Amennyiben a lepárló üzem a – a lepárlásról szóló
szerzõdés alapján – beszállított termésnek a lepárlását iga-
zoló, elõzõ pontban meghatározott dokumentumait határ-
idõre nem nyújtja be, az MVH az eljárási törvény 71. §-a
szerinti mulasztási bírságot szab ki.

(9) A lepárlással kapcsolatban felmerült összes költség
a használót terheli.

Újratelepítési jogok

9. §

(1) Újratelepítési jog az árutermõ borszõlõ ültetvény en-
gedélyezett kivágásával keletkezik. Az újratelepítési jog a

kivágott ültetvénnyel megegyezõ nagyságú területre vo-
natkozik.

(2) Az újratelepítési jog jogosultja lehet az a természe-
tes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezõ szervezet, aki a 4. § (2) bekezdésében foglalt
feltételeknek megfelel, valamint aki e rendelet hatálybalé-
pését megelõzõen a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen
újratelepítési jogot szerzett, továbbá akire az újratelepítési
jogot a jogosult átruházta.

(3) A jogosult az újratelepítési jogát Magyarországon
bárhol, a használatában vagy tulajdonában lévõ szõlõültet-
vény telepítésére alkalmas földrészleten felhasználhatja a
kivágást követõ nyolcadik borpiaci év végéig, vagy másra
átruházhatja.

10. §

(1) Az engedéllyel történt kivágást követõen a hegybíró
az újratelepítési jog keletkezésérõl szóló határozatát közli
a jogosulttal. A határozatnak a külön jogszabályban meg-
határozottakon túl tartalmaznia kell

a) a kivágott ültetvény azonosító adatait (település
neve, terület helyrajzi száma),

b) a kivágás idõpontját,
c) a kivágási engedély számát, valamint
d) a kivágott ültetvény nagyságát.

(2) Az újratelepítési jogot a jog keletkezésétõl annak
felhasználásáig, ennek hiányában a jog keletkezésétõl szá-
mított nyolcadik borpiaci év végéig azon hegyközség
hegybírója tartja nyilván az ültetvénykataszter részeként,
amelynek illetékességi területén történõ kivágással a jog
keletkezett.

(3) A kivágást követõ nyolcadik borpiaci év végéig fel
nem használt újratelepítési jogok térítésmentesen átkerül-
nek az MVH által vezetett központi jogtartalékba.

11. §

(1) Az újratelepítési jog átruházásáról szóló szerzõdés
eredeti példányát – a megkötéstõl számított tizenöt napon
belül – az átvevõnek meg kell küldenie az MVH PKI ré-
szére jóváhagyás céljából. A határidõn túl benyújtott ké-
relmet az MVH PKI érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(2) Az újratelepítési jog átruházásával kapcsolatos jo-
gok és kötelezettségek gyakorlásához kapcsolódó nyom-
tatványok rendszeresítése céljából az MVH közleményt ad
ki.

(3) Az újratelepítési jog átruházásáról szóló szerzõdés
csak abban az esetben hagyható jóvá, ha az átvevõ eleget
tett az eljárási törvény 28. § (1) bekezdésében elõírt re-
gisztrációs kötelezettségének.
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(4) Az újratelepítési jog átruházásáról szóló szerzõdést
teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni, aminek
tartalmaznia kell az átadó és az átvevõ nevét, címét, az új-
ratelepítési jog nagyságát négyzetméterben kifejezve, va-
lamint az átadó és az átvevõ aláírását. Az újratelepítési jog
átruházására irányuló szerzõdés benyújtásával egyidejû-
leg be kell nyújtani a hegybíró által, külön jogszabályban
meghatározottak szerint az átadó kérelmére kiállított
– a szerzõdés megkötésének dátumától 30 napnál nem ré-
gebbi –, a 10. § (1) bekezdésében meghatározott adattartal-
mú hatósági bizonyítványt arról, hogy az átadó rendelke-
zik az átruházni kívánt újratelepítési joggal.

12. §

(1) Az újratelepítési jogot csak az MVH PKI jóváhagyá-
sát követõen lehet az átvevõ részére átvezetni. Az átvevõ a
szerzõdést és annak jóváhagyásáról szóló határozatot a ha-
tározat kézhezvételétõl számított harminc napon belül kö-
teles az újratelepítési jog keletkezésérõl határozatot hozó
hegybírónak bemutatni és kérni, hogy a változást az ültet-
vénykataszterben vezessék át. Az ültetvénykataszterben
való átvezetés tényérõl a hegybíró a külön jogszabályban
meghatározottak szerint határozatot ad ki, és a határozat
egy példányát megküldi az MVH PKI részére is.

(2) Ha az újratelepítési jogot más hegyközség területén
használják fel, mint ahol azt nyilvántartják, a felhasználás
területe szerint illetékes hegyközség hegybírója által veze-
tett ültetvénykataszterben az újratelepítési jogot a felhasz-
nálás tényleges megtörténtéig vagy a felhasználás meg-
hiúsulásáig ideiglenesen át kell vezetni.

(3) Az újratelepítési jog ideiglenes átvezetésérõl szóló
határozat a felhasználás területe szerint illetékes hegybíró
abban az esetben adja ki, ha az újratelepítési jogot nyilván-
tartó hegybíró által hozott, az újratelepítési jog ültetvény-
kataszterbõl történõ törlésérõl szóló, külön jogszabály sze-
rinti határozatát bemutatták. Az ideiglenes átvezetés té-
nyérõl a hegybíró nyolc napon belül értesíti a törlésrõl ha-
tározatot hozó hegybírót.

(4) Amennyiben a felhasználás meghiúsul, a hegybíró
az ideiglenesen nyilvántartott újratelepítési jogot törli az
ültetvénykataszterbõl és a jog tulajdonosával közli az erre
vonatkozó határozatát. A jog tulajdonosának a jogot ere-
detileg nyilvántartó hegybíró ültetvénykataszterébe vissza
kell vezettetnie, amelyrõl a hegybíró a külön jogszabály-
ban meghatározottak szerint határozatot hoz, és errõl az át-
vezetést kérõ jogtulajdonost értesíti.

(5) Az e § szerint meghozott határozatnak, a külön jog-
szabályban meghatározottakon túl tartalmaznia kell a 10. §
(1) bekezdésében jelölt adatokat is.

Átmeneti és záró rendelkezések

13. §

Az 1996. május 1. és 2004. április 30. között enge-
déllyel kivágott ültetvények után, a kivágási engedéllyel

rendelkezõ, a kivágás tényének igazolását követõen, vala-
mint az újratelepítési jog átruházása esetén az átvevõ az új-
ratelepítési jogot 2010. július 31-ig használhatja fel.

14. §

(1) Ez a rendelet 2008. december 22-én lép hatályba,
egyidejûleg a szõlõtermelési potenciálra, a szõlõültetvé-
nyek szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó sza-
bályozásról szóló 7/2007. (I. 30.) FVM rendelet hatályát
veszti.

(2) A 2. § (2) bekezdésben meghatározott jelentési köte-
lezettséget elsõ alkalommal 2009-ben kell teljesíteni.

(3) E rendelet
a) a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az

1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet
módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2008. április 29-ei 479/2008/EK tanácsi rendelet V. címé-
nek, valamint

b) a borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK
tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik
országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál
és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehajtá-
sára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
555/2008/EK (2008. június 27.) bizottsági rendelet
IV. címének
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 162/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

A.
Hozzájáruló nyilatkozat szõlõültetvény telepítéséhez,

pótlásához, fajtaváltásához [tulajdonostárs(ak), haszná-
latba adó, haszonélvezeti és özvegyi joggal rendelkezõ ré-
szére]

Alulírott .................... (születési név: ........................,
születési hely: ......................., születési idõ: .................,
anyja neve: ...............................) .................... szám alatti
lakos hozzájárulok ahhoz, hogy ....................... (név,
cím) (MVH regisztrációs szám: ......................) – aki a
földterület használója – a ....................................... hely-
ség .................... helyrajzi számú területen telepítést, pót-
lást, fajtaváltást hajtson végre.

Ehhez kapcsolódóan hozzájárulok személyes adataim
kezeléséhez.

Helység, dátum ..........................................

.......................................
aláírás
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B.
Hozzájáruló nyilatkozat szõlõültetvény kivágásához

[tulajdonostárs(ak), használatba adó, haszonélvezeti és
özvegyi joggal rendelkezõ részére]

Alulírott ....................... (születési név: ....................,
születési hely: ......................., születési idõ: ..................,
anyja neve: ................................) .................... szám alat-
ti lakos hozzájárulok ahhoz, hogy ........................ (név,
cím) (MVH regisztrációs szám: ...................) – aki a föld-
terület használója – a ............................................... hely-
ség .................... helyrajzi számú területen kivágást hajt-
son végre.

Ehhez kapcsolódóan hozzájárulok személyes adataim
kezeléséhez.

Helység, dátum ..........................................

.......................................
aláírás

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

163/2008. (XII. 18.) FVM
rendelete

a mezõgazdasági üzemek korszerûsítéséhez,
fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott
kedvezményes hitel és lízingdíj-támogatás

igénybevételének részletes feltételeirõl szóló
114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap-
csolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalma-
zás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisz-
ter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva, a következõket rendelem el:

1. §

A mezõgazdasági üzemek korszerûsítéséhez, fejleszté-
séhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel és
lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételei-
rõl szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 3. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:

(Nem jogosult a mezõgazdasági vállalkozás az e rende-
let szerinti támogatás igénybevételére, amennyiben:)

„i) a hitel-, illetve lízingszerzõdés nem HUF alapon ke-
rül megkötésre.”

2. §

Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A lízingdíj kamattámogatás igénybevételére a
mezõgazdasági vállalkozás az 5. § (1) bekezdés a) pont
aa)–ac) alpontjában felsorolt igazolások bemutatása, vala-
mint b) pont bc), be), bf) és bg) alpontjában foglalt nyilat-
kozatok megtétele esetén jogosult.”

3. §

Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.

4. §

Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.

(2) Az R. e rendelettel megállapított 3. § i) pontját e ren-
delet hatálybalépését követõen megkötött hitel- és lízing-
szerzõdésekre kell alkalmazni.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 163/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

„1. számú melléklet
a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelethez

A hitel/lízingdíj támogatástartalmának képlete
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ahol:
TT: támogatástartalom, a támogatások összegének

jelenértéke
Q: hitelösszeg/lízingdíj
i: a 2. számú melléklet 3. pontjában közölt adatok

alapján megállapított referencia kamatláb
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i’: kedvezményes kamatláb

a) a hitelszerzõdésben szereplõ kamat %-ából kivonva a
hitelszerzõdés-kötés idõpontjában érvényes háromhavi
BUBOR 50%-át

b) a lízingszerzõdésben felszámított kamat 50%-a

P: futamidõ (türelmi idõvel együtt)
F: türelmi idõ

2. számú melléklet
a 163/2008. (XII. 18.) FVM rendelethez

„2. számú melléklet
a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelethez

Igazolás
a 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet alapján felvett

hitel- és lízingdíj kamattámogatás
támogatástartalmának kiszámításához

1. A hitelt/lízinget folyósító pénzintézet

Neve: .................................................................................
Levelezési cím: ����..................... (helység) ...............
................ út/utca/tér ............... hsz.

2. A mezõgazdasági vállalkozás adatai

Név: ..................................................................................
Adószám/adóazonosító jel: ..............................................
Regisztrációs szám: ..........................................................

3. Adatok a referenciaráta kiszámításához

Az ügyfél minõsítési kategóriája a 2008/C 14/02 Bizott-
sági Közlemény alapján: ..................................................

A biztosítékokkal való fedezettség a 2008/C 14/02 Bizott-
sági Közlemény alapján: ..................................................

A referencia kamatláb felára a 2008/C 14/02 Bizottsági
Közlemény alapján: ..........................................................

4. A hitel/lízing támogatástartalmának kiszámításához
szükséges adatok

A hitel/lízing összege (Q): ................................................

A szerzõdéskötéskor érvényes referenciaráta (i): ..............

A hitel/lízingszerzõdés megkötésének idõpontjában érvé-
nyes háromhavi BUBOR: ................................................

Kedvezményes kamatláb (i')
a) a hitelszerzõdésben szereplõ kamat %-ából kivonva a
hitelszerzõdés megkötésének idõpontjában érvényes há-
romhavi BUBOR 50%-át: ...............................................,
b) a lízingszerzõdésben felszámított kamat 50%-a: ..........

Futamidõ (türelmi idõvel együtt) (P): ...............................

Türelmi idõ (F): ................................................................

Kelt: ……………………..

.................................................................
hitelt/lízinget folyósító pénzintézet



VIII. Az Országgyûlés,
a köztársasági elnök,
a Kormány
és a Kormány tagjainak
határozatai

A Kormány határozatai

A Kormány
1084/2008. (XII. 18.) Korm.

határozata

a Széchenyi Kártya Program folytatásának feltételeirõl szóló
1015/2008. (III. 12.) Korm. határozat módosításáról

1. A Széchenyi Kártya Program folytatásának feltételeirõl szóló 1015/2008. (III. 12.) Korm. határozat (a továbbiak-
ban: H.) 1/a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„a) a 2009. január 1. és 2009. december 31. között a Széchenyi Kártya Program keretében kibocsátott kártyákhoz
10 millió forint hitelösszegig 365 napra 2 százalékpont kamattámogatást biztosít, valamint”

2. A H. 2. pontja hatályát veszti.

3. Ez a határozat a közzétételének napján lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté-
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá.
A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg.

A Köz igazgatási Szemle elõ fizetési díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ere jé hez mér ten hoz zá
kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csö nös meg is me ré se te rén. Az új sze rû és
 hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz-
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz-
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is. A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zetközi Köz löny elõ fizetési díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
kérem, jut tassanak el cí münkre. Éves elõ fizetési dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fizetés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

A meg ren de lõ (cég) ne ve: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ut ca, ház szám: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be lül a Ma gyar
Köz löny Lap- és Könyvki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
 cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR vál to za tát .................  példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég szerû aláírás

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zik

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vül

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a jö võ ben a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány za ti
Köz lönyt,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Közlöny né ven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá ló dik, az ér dek lõ dõk a jö võ ben az
Egész ség ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy
2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani.
Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat
a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék
be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges.
(Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft

50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.

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

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.
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08.3762 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285


