
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

106/2007. (IX. 24.) FVM
rendelete

a történelmi bázis jogosultságról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Tv.) 81.  §-a (3) be kez dé sé nek b) és
d) pont já ban, va la mint a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té -
si 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 és az ez zel össze füg gõ tör vény -
mó do sí tá sok ról szó ló 2003. évi LXXIII. tör vény 45. §-a
(2) be kez dé sé nek c) 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 meg ha tá ro zott fel adat kö röm -
ben el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

a) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá -
mo ga tá sok hoz (SAPS) kap cso ló dó 2007. évi ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tá sok (top up) igény be vé te lé vel kap cso la -
tos egyes kér dé sek rõl  szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM ren -
de let (a to váb bi ak ban: R.) 1.  § 1. pont já ban meg ha tá ro zott
ter me lõ;

b) tör té nel mi bá zis: az R. 1.  § 5. pont já ban meg ha tá ro -
zott bá zis;

c) tör té nel mi bá zis jo go sult ság: az R. 1.  § 7. pont já ban
meg ha tá ro zott jog;

d) me zõ gaz da sá gi va gyo ni ér té kû jog: a Tv. 9.  §
n) pont já ban meg ha tá ro zott jog;

e) át ru há zás: a tör té nel mi bá zis jo go sult ság egé szé nek
vagy ré szé nek, egy vagy több át ve võ nek tör té nõ el adá sa,
el aján dé ko zá sa;

f) ide ig le nes át en ge dés: a tör té nel mi bá zis jo go sult ság
egé szé nek vagy ré szé nek, egy vagy több át ve võ nek, meg -
ha tá ro zott idõ re tör té nõ bér be adá sa, ha szon köl csön be
 adása;

g) át adó: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki nek tör té nel -
mi bá zis jo go sult sá gai át ru há zás ra, ide ig le nes át en ge dés re
ke rül tek egy vagy több má sik me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré -
szé re;

h) át ve võ:

ha) az a) pont sze rin ti me zõ gaz da sá gi ter me lõ,
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hb) az a sze mély, aki, il le tõ leg amely me zõ gaz da sá gi
te vé keny ség vég zé se cél já ból, az át írá si ké re lem be nyúj tá -
sá val egy ide jû leg a Tv. 28.  §-ában fog lalt re giszt rá ci ós kö -
te le zett sé gé nek ele get tesz,
és aki re, il le tõ leg amely re a tör té nel mi bá zis jo go sult sá go -
kat át ru ház zák vagy ide ig le ne sen át en ge dik;

i) át írás: át ru há zás, ide ig le nes át en ge dés, örök lés, jog -
utód lás, le mon dás, meg vo nás  miatti tör té nel mi bá zis jo go -
sult ság át ve ze té se egyik me zõ gaz da sá gi ter me lõ ne vé rõl
egy vagy több má sik me zõ gaz da sá gi ter me lõ ne vé re, il let -
ve az or szá gos tar ta lék ja vá ra;

j) tel jes gaz da ság: az R. 1.  §-ának 3. pont já ban meg ha -
tá ro zott gaz da ság;

k) ENAR nyil ván tar tás: a szar vas mar ha-fa jok egye de i -
nek je lö lé sé rõl, va la mint Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo -
no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM ren de -
let ben, il let ve a juh- és kecs ke fa jok egye de i nek Egy sé ges
Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 47/2005. 
(V. 23.) FVM ren de let ben sze rep lõ nyil ván tar tás.

2.  §

(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, örök lés, il let ve jog utód lás ese tén az
örö kös nek (jog utód nak), 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
MVH-hoz, el len ke zõ eset ben a ké re lem el uta sí tás ra ke rül.

(2) 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 
az MVH ál tal erre rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon el -
len té te le zés nél kül le mond hat.

3.  §

(1) A tör té nel mi bá zis jo go sult ság egész ben vagy rész -
ben – a (3)–(4) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte -
lével – csak olyan me zõ gaz da sá gi ter me lõ re ru ház ha tó át,
il let ve ide ig le ne sen olyan me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek en -
ged he tõ át, akit, il le tõ leg ame lyet az MVH a Tv.
28.  §-ában fog lal tak sze rint nyil ván tar tás ba vett.

(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 -
tása a vo nat ko zó át ru há zott bá zis jo go sult sá gok utá ni ki fi -
ze tés meg vo ná sá val jár.

(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 tej kvó tá val ren del ke zõ me zõ gaz da sá gi ter me lõ
(2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tá ban 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 té kû tej kvó tát is át ru ház za az át ve võ re.

(4) Az R. 2.  § hb) és ib) pont jai 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
do hány ter me lés hez kö tött nem ze ti tá mo ga tá si jo go sult -
ság ról  szóló 51/2006. (VII. 5.) FVM ren de let [a továb biak -
ban: 51/2006. (VII. 5.) FVM ren de let] alap ján meg ál la pí -
tott do hány ter me lés hez kö tött nem ze ti tá mo ga tá si jo go -
sult ság is át ru há zás ra ke rül.

(5) A (2)–(4) be kez dés sze rin ti szer zõ dés jó vá ha gyá sá ra 
a Tv. 76.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.
Ki vé telt ké pez nek ez alól a 2007. ja nu ár 1. és je len ren de -
let hatályba lépésének idõ pont ja kö zött lét re jött szer zõ dé -
sek, ame lye ket leg ké sõbb 2007. ok tó ber 31-ig kell be nyúj -
ta ni az MVH-hoz. A tör té nel mi bá zis jo go sult ság át írá sát
az MVH csak ab ban az eset ben hagy ja jóvá, amennyi ben a
szer zõ dés egy ér tel mû en ren del ke zik a tör té nel mi bá zis jo -
go sult ság át ru há zá sá ról, il let ve ide ig le nes át en ge dé sé rõl.

4.  §

(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 fény má so -
la tát (ki vé ve le mon dás ese tén).

(2) Ide ig le nes át en ge dés ese tén az át en ge dés idõ tar ta -
mát évek ben kell meg ad ni, amely azon ban egy tá mo ga tá si
év nél rö vi debb nem le het.

(3) A tel jes ál lat ál lo mány, il let ve tej kvó ta örö kö sö dés
út ján tör té nõ át szál lá sa kor, amennyi ben a ha gya ték át adó
vég zés más ként nem ren del ke zik, a tör té nel mi bá zis jo go -
sult ság an nak a ter me lõ nek a tu laj do ná ba ke rül, aki a tel jes
ál lat ál lo mányt és a tej kvó tát át ve szi.

(4) A jo go sult sze mé lyé ben tör té nõ vál to zás nyil ván tar -
tás ba való 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.

2007/125. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 9387



5.  §

(1) Az anya te hén-, hí zott-bi ka-, ex ten zi fi ká ci ós szar -
vas mar ha- és ked ve zõt len adott sá gú te rü le te ken tör té nõ
anya juh tar tás tá mo ga tá sa ese tén az át ru ház ha tó, il let ve
ide ig le ne sen át en ged he tõ mi ni má lis tá mo ga tá si jo go sult -
ság jog cí men ként 1 egy ség nyi tör té nel mi bá zis jo go sult -
ság.

(2) Tej tá mo ga tás ese tén, amennyi ben a ké re lem nem a
tel jes tör té nel mi bá zis jo go sult ság át ru há zá sá ra, il let ve
ide ig le nes át en ge dé sé re vo nat ko zik, a mi ni má li san át ír ha -
tó mennyi ség 3000 kg tej kvó ta bá zis jo go sult ság.

(3) Az át ve võ nem ré sze sül het az át adó ren del ke zé sé re
álló tör té nel mi bá zis jo go sult ság szá má nál na gyobb mér -
ték ben a tör té nel mi bá zis jo go sult ság ból.

6.  §

(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.

(2) Amennyi ben örök lés vagy jog utód lás kö vet kez té ben 
ke rül át írás ra a tör té nel mi bá zis jo go sult ság, úgy az át írá si
ké rel met az örök lés vagy jog utód lást alá tá masz tó do ku -
men tum jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 30 na pon be lül be
kell nyúj ta ni.

(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-nak tör té nõ, a (2) be kez -
dés sze rin ti be je len tést köve tõen gya ko rol hat ja.

(4) Az át írá si ké rel met ki zá ró lag tel jes mér ték ben, az
MVH ál tal erre rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon le het
vissza von ni, leg ké sõbb az át írá si ké re lem re vo nat ko zó
dön tés jog erõ re emel ke dé sé ig.

7.  §

(1) Vir gi nia do hány és Bur ley do hány ese té ben a ter me -
lõi cso port leg ké sõbb 2007. év ok tó ber 31-ig pos tá ra adja
az 51/2006. (VII. 5.) FVM ren de let alap ján meg ál la pí tott
do hány ter me lés hez kö tött nem ze ti tá mo ga tá si jo go sult ság
át ru há zá sá val, il let ve ide ig le nes át en ge dé sé vel kap cso la -
tos át ru há zá si, ide ig le nes át en ge dé si szer zõ dé sek a ter me -
lõi cso port ál tal hi te le sí tett fény má so la tát. A 2006. de cem -
ber 31. után kö tött szer zõ dés ab ban az eset ben fo gad ha tó
el, amennyi ben tar tal maz za a vo nat ko zó tör té nel mi bá zis
jo go sult ság ról való ren del ke zést.

(2) A ter me lõi cso port a szer zõ dé sek kel együtt meg kül -
di az aláb bi kö te le zõ ada to kat tar tal ma zó lis tát:

a) szer zõ dõ fe lek re giszt rá ci ós szá ma, neve meg je löl ve
az át adó, il le tõ leg át en ge dõ és át ve võ sze mé lye;

b) át ru há zott, ide ig le ne sen át en ge dett do hány ter me lés -
hez kö tött nem ze ti tá mo ga tá si jo go sult ság mér té ke két ti -
ze des jegy pon tos ság gal.

(3) A tör té nel mi bá zis jo go sult ság ezen át ru há zá sok nak, 
ide ig le nes át en ge dé sek nek meg fele lõen mó do sí tás ra
 kerül.

8.  §

A tör té nel mi bá zis jo go sult sá gok hasz ná la ti jo gá nak,
va la mint a nem ze ti tör té nel mi bá zis jo go sult sá gok
mennyi sé gé nek nyo mon kö ve té se ér de ké ben nyil ván tar -
tást kell mû köd tet ni. A nyil ván tar tás mû köd te té sét, il let ve
a mû köd te tés kap csán fel me rü lõ ha tó sá gi fel ada to kat az
MVH lát ja el.

9.  §

A ki nem osz tott, vagy meg vont, vagy a me zõ gaz da sá gi
ter me lõ ál tal le mon dott tör té nel mi bá zis jo go sult sá gok ból
or szá gos tar ta lé kot kell ké pez ni. Az or szá gos tar ta lék ból a
SAPS al kal ma zá sa alatt bá zis jo go sult ság igény lé sé re
nincs le he tõ ség.

10.  §

(1) Ez a ren de let – a (6) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de tést kö ve tõ nyol ca dik na pon lép ha tály ba. A
(6) be kez dés ben fog lal tak a ren de let ki hir de té sét kö ve tõ
har ma dik na pon lép nek ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
1.  §-ának 18. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„18. bir tok át ru há zás: a ké rel men be je len tett ál la tok
(egye dek) összes sé gé nek bir to kon tar tá si idõ szak alatt egy
át ve võ nek tör té nõ el adá sa;”

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
14.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(4) A 2.  § ca) és e) pon tok sze rin ti tá mo ga tá si jog cí -
mek hez kap cso ló dó bir tok át ru há zás ese tén az át ru há zó ál -
tal igé nyelt tá mo ga tás az át ve võ nek ke rül ki fi ze tés re, ha az 
át ve võ

a) az át ru há zást köve tõen 15 na pon be lül az MVH ál tal
rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon ér te sí ti az MVH-t az
át ru há zás ról, és igény li a tá mo ga tást,
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b) mel lé ke li az át ru há zás ról  szóló szer zõ dés má so la tát,
és

c) tel je sí ti a tá mo ga tás igény be vé te lé hez szük sé ges
összes fel té telt.”

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
15.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
36.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki:

„(10) A tör té nel mi bá zis és a tör té nel mi bá zis jo go sult -
ság hek tár ban, két ti ze des jegy pon tos ság gal ke rül meg -
határozásra.”

(6) Az R. 48.  §-a az aláb bi (6)–(13) be kez dé sek kel egé -
szül ki:

„(6) Amennyi ben a ter me lõ az el há rít ha tat lan kül sõ ok
(vis ma i or) ese tén al kal ma zan dó egyes sza bá lyok ról, va la -
mint egyes ag rár tár gyú mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM ren de let [a továb biak ban:
44/2007. (VI. 8.) FVM ren de let] alap ján el há rít ha tat lan
kül sõ ok (vis ma i or) be kö vet ke zé sé rõl kár ese mény iga zo -
lá si ké rel met nyúj tott be, kö te les par cel lák sze rin ti bon tás -
ban az MgSzH ille té kes te rü le ti szer vét a do hány be ta ka rí -
tás be fe je zé sé rõl vagy an nak vár ha tó idõ pont já ról ér te sí te -
ni. Az ér te sí tés rõl a ter me lõ úgy kö te les gon dos kod ni,
hogy ar ról az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve a do hány be -
ta ka rí tás be fe je zõ nap já ig tu do mást sze rez zen.

(7) Az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve a be je len tés ben
sze rep lõ idõ pon tot kö ve tõ ti zen öt na pon be lül:

a) a hely szí nen el len õr zi hogy a ter me lõ a ter mést – az
ipa ri lag hasz no sít ha tat lan ré szek (így kü lö nö sen a kacs le -
vél) ki vé te lé vel – tény le ge sen be ta ka rí tot ta-e, és

b) a kár mér té két – a 44/2007. (VI. 8.) FVM ren de let
3.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak meg fe le lõ al kal ma zá sá -
val – is mé tel ten iga zol ja.

Az MgSzH a ké re lem be nyúj tá sá ról, va la mint a hely szí -
ni el len õr zés le bo nyo lí tá sá nak fel té tel rend sze ré rõl in ter -
ne tes hon lap ján köz le ményt tesz köz zé.

(8) A ter me lõ a be je len tés ben meg je lölt par cel lák ese té -
ben az el len õr zés le bo nyo lí tá sá ra ren del ke zés re álló idõ -
tar tam alatt, il let ve an nak be fe je zé sé ig kö te les biz to sí ta ni
azo kat a fel té te le ket, ame lyek a (7) be kez dés ben fog lal tak
el len õr zé sé hez szük sé ge sek.

(9) Amennyi ben a ter me lõ az el há rít ha tat lan kül sõ ok
(vis ma i or) be je len tés sel érin tett par cel lán a ren de let
hatályba lépését meg elõ zõ en a do hányt már be ta ka rí tot ta, a 
(6) be kez dés sze rin ti be je len tést eb ben az eset ben is meg
kell ten nie az zal, hogy a be je len tés ben e kö rül mény re utal -
ni kell. Eb ben az eset ben az MgSzH ille té kes te rü le ti szer -
ve az érin tett par cel lá kat és a már be ta ka rí tott do hányt a
hely szí nen el len õr zi, és ezen vizs gá lat ered mé nye alap ján
iga zol ja a do hány be ta ka rí tá sá nak a té nyét, va la mint a kár
mér té két.

(10) A ter me lõ az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve ál tal
ki ál lí tott iga zo lás alap ján a 44/2007. (VI. 8.) FVM ren de -
let ben fog lal tak sze rint az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis
 maior) be kö vet ke zé sé rõl is mé telt be je len tést tesz az Eu ró -
pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia Alap ból fi nan szí ro zott egy -
sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás (SAPS) 2007. évi igény be vé -
te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl a 28/2007. (IV. 20.)
FVM ren de let 16. §-a sze rint az MVH azon szer vé hez,
amely hez a tá mo ga tá si ké rel met be nyúj tot ták.

(11) Az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) be je len tés -
sel érin tett par cel lák ese té ben a tá mo ga tás ra való jo go sult -
sá got, il let ve an nak mér té két – a (13) be kez dés ben fog lalt
eset ki vé te lé vel – a (6)–(10) be kez dés ben fog lal tak sze rint
is mé tel ten el len õr zött és en nek alap ján ki adott iga zo lás
alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(12) Amennyi ben a ter me lõ a (6) vagy a (8) be kez dés -
ben fog lal ta kat nem tel je sí ti, az MgSzH ille té kes te rü le ti
szer ve az iga zo lás ki adá sát – e kö rül mény re hi vat ko zás -
sal – meg ta gad ja.

(13) Amennyi ben az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve az
el len õr zést a (7) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti idõ tar ta -
mon be lül nem vég zi el, a ter me lõ men te sül a (8) be kez dés -
ben fog lalt kö te le zett sé gé nek tel je sí té se alól és az MgSzH
nem ál lít hat ja ki a (7) be kez dés sze rin ti iga zo lást. Eb ben az 
eset ben a tá mo ga tás ra való jo go sult ság, va la mint a tá mo -
ga tás össze gé nek meg ál la pí tá sa kor az MgSzH ille té kes te -
rü le ti szer ve ál tal ko ráb ban ki adott iga zo lás ban már meg -
ál la pí tott kár-mér té ket kell figye lembe ven ni.”

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
62.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(5) A (4) be kez dés ben jel zett mó do sí tást az ügy fél ké -
rel mé re az MVH vég zi el. A mó do sí tás sal kap cso lat ban az
MVH tá jé koz ta tót tesz köz zé leg ké sõbb 2007. ok tó ber
31-ig.”

(8) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
62.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ lép:

„(7) Az MVH a tör té nel mi bá zis ról  szóló ha tó sá gi bi zo -
nyít ványt 2008. feb ru ár 28-ig meg kül di a me zõ gaz da sá gi
ter me lõ ré szé re.”

(9) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a do hány -
ter me lés hez kö tött nem ze ti tá mo ga tá si jo go sult ság ról szó -
ló 51/2006. (VII. 5.) FVM ren de let 3.  §-ának (4) be kez dé se 
a kö vet ke zõ vel egé szül ki:

„A vál to zás ról a do hány ter me lõi cso port ha la dék ta la nul 
ér te sí ti a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal Köz -
pon ti Hi va ta lát.”

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