
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

1/2008. (I. 4.) FVM
rendelete

a történelmi bázis jogosultságról  szóló 
106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  §-a (3) be kez dé sé nek b) és d) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz -
té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban megha -
tározott fel adat kö röm ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren -
delem el:

1.  §

A tör té nel mi bá zis jo go sult ság ról  szóló 106/2007.
(IX. 24.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tör té nel mi bá zis jo go sult ság jo go sult já nak sze -
mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zás ese tén a nyil ván tar tás -
ban tör té nõ – a vo nat ko zó szer zõ dé sen ala pu ló – át írás
irán ti ké rel met át ru há zás, il let ve ide ig le nes át en ge dés ese -
tén a fe lek nek kö zö sen, ki zá ró lag a Me zõ gaz da sá gi és Vi -
dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ál tal erre
rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta nia az
ügy fél lak he lye sze rint ille té kes MVH Me gyei Ki ren delt -
ség re.

(2) A tör té nel mi bá zis jo go sult ság jo go sult já nak sze mé -
lyé ben örök lés, il let ve jog utód lás  miatt be kö vet ke zett vál -
to zás át ve ze té se irán ti ké rel met az örö kös, il let ve a jog utód 
az MVH ál tal erre rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon is
be nyújt hat ja.

(3) A ter me lõ a meg ál la pí tott tör té nel mi bá zis jo go sult -
sá gá ról vagy an nak egy ré szé rõl az or szá gos tar ta lék ja vá ra 
el len té te le zés nélkül le mond hat.”

2.  §

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

„(2) Az át ve võ nek a tör té nel mi bá zis jo go sult ság át írá si
ké rel men nyi lat koz nia kell ar ról, hogy az át ru há zott vagy
ide ig le ne sen át en ge dett tör té nel mi bá zis jo go sult ság ban
sze rep lõ te vé keny sé get az át ru há zás sal vagy ide ig le nes át -
en ge dés sel érin tett mér ték ben leg alább 2008. de cem ber
31-ig fenn tart ja. Az MVH a nyi lat ko zat tar tal má nak be tar -
tá sát el len õriz he ti. A nyi lat ko zat tar tal má nak be nem tar tá -
sa a vo nat ko zó át ru há zott vagy ide ig le ne sen át en ge dett bá -
zis jo go sult sá gok utá ni ki fi ze tés meg vo ná sá val jár.”

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

„(3) Az R. 2.  § b) pont ja sze rin ti eset ben a tör té nel mi bá -
zis jo go sult ság át ru há zá sa, il let ve ide ig le nes át en ge dé se
irán ti ké rel met az MVH csak ab ban az eset ben hagy ja
jóvá, ha a tör té nel mi bá zis jo go sult ság át ru há zá sá val, il let -
ve ide ig le nes át en ge dé sé vel egy ide jû leg a tör té nel mi bá zis 
jo go sult ság ban meg ha tá ro zott mér ték ben a te hén tej ter -
mék pá lya sza bá lyo zá sá ban al kal ma zott kvó ta rend szer rõl
 szóló FVM ren de let alap ján meg ál la pí tott tej kvó ta is át ru -
há zás ra, il let ve ide ig le nes át en ge dés re ke rül.”

3.  §

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

„(1) Az át írá si ké re lem hez mel lé kel ni kell a ké rel met
alá tá masz tó tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok ira tok ere de ti
pél dá nyát vagy hitelesített másolatát.”

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

„(4) A tör té nel mi bá zis jo go sult ság át ru há zá sá ra vagy
ide ig le nes át en ge dé sé re irá nyu ló szer zõ dés alap ján a tör té -
nel mi bá zis jo go sult ság nyil ván tar tás ban tör té nõ át ve ze té -
sé nek évé ben az adott jog cím hez kap cso ló dó tör té nel mi
bá zis jo go sult ság to váb bi át ru há zá sá ra, il let ve ide ig le nes
át en ge dé sé re nem ke rül het sor. Ki vé ve az ál lat lét szám, il -
let ve tej kvó ta alap ján meg ál la pí tott tör té nel mi bá zis jo go -
sult sá go kat, ha az át ru há zás vagy ide ig le nes át en ge dés a
tel jes gaz da ság gal együtt, az ENAR nyil ván tar tás alap ján
tör té nik.”

4.  §

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

„(1) Azon át írá si ké rel me ket, me lye ket adott év szep -
tem ber 30-ig, 2007. év ben ok tó ber 31-ig iga zol ha tó mó -
don pos tá ra ad nak, az MVH a tárgy tá mo ga tá si évre vo nat -
ko zó an bí rál ja el. Az ezen ké rel mek ben kért tör té nel mi bá -
zis jo go sult sá gok az adott évre vo nat ko zó an ke rül nek át -
írás ra. Az ezt köve tõen pos tá ra adott ké rel me ket, jó vá ha -
gyás ese tén az MVH a kö vet ke zõ tá mo ga tá si évre ve szi
figye lembe. A tör té nel mi bá zis ról tör té nõ le mon dás ese tén 
a ké rel met az MVH a ké re lem be nyúj tá sá nak évé re vo nat -
ko zó an bí rál ja el.”

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

„(3) A be je len tés vagy an nak el mu lasz tá sa nem érin ti az
örö kös jog ál lá sát. Az örö kös a tör té nel mi bá zis jo go sult sá -
gá ból fa ka dó jo ga it csak az MVH jó vá ha gyó határoza -
tának jog erõ re emel ke dé sét köve tõen gya ko rol hat ja.”
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(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép hatályba.

(2) Ez a ren de let a hatályba lépését kö ve tõ har ma dik
 napon ha tá lyát veszti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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5.  §
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