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A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 13/2016. (III. 2.) FM rendelete
a vadgazdálkodási tájegységekről
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1a) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 11. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A vadgazdálkodási tájegységeket az 1. melléklet tartalmazza.
2. §		
A vadgazdálkodásért felelős miniszter a vadgazdálkodási tájegységek szöveges leírással kiegészített térképeinek
elérhetőségét az Országos Vadgazdálkodási Adattár honlapján biztosítja.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 13/2016. (III. 2.) FM rendelethez*

* Az FM rendelet 1. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként az MK_16_028_13FM_1melleklet.pdf fájlnév alatt található. Az FM rendelet ezen
része jelen Magyar Közlöny 2123-tól 3364-ig oldalait képezi.
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A földművelésügyi miniszter 14/2016. (III. 2.) FM rendelete
a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 16–18. és
38. alpontjában,
az 5. § tekintetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés
c) pont 25. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 65. § 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és
az R. a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2. § (1) A vadászterület határának megállapításával egyidejűleg a vadászati hatóság a tulajdonosi közösséget
a hozzá tartozó vadászterület azonosító kódszámának megjelölésével nyilvántartásba veszi. A tulajdonosi közösség
nyilvántartásba vételekor a vadászterület azonosító kódszáma a vadászterület sorszámát és a vadászterület fekvése
szerinti megye kódját tartalmazza.
(2) Megválasztását követően a tulajdonosi közösség képviselője az 1. számú mellékletben meghatározott
adattartalmú és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) honlapján közzétett
formanyomtatványon nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt be a vadászati hatósághoz. A vadászati hatóság
a tulajdonosi közösség képviselőjét az 1. számú melléklet A. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi.
(3) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a Vtv. 12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakról hozott határozatok másolati példányát, valamint
b) a Vtv. 12. § (12) bekezdésében meghatározott és az e rendeletben megállapított szabályok alapján elkészített,
a tulajdonosi közösség működésére vonatkozó szabályzat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát.
(4) A vadászati hatóság a tulajdonosi közösség képviselőjének nyilvántartásba vétel iránti kérelmét elutasítja, ha
a) a Vtv. 14. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény
aa) nem felelt meg a Vtv. 14. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek,
ab) kifüggesztése nem a Vtv. 14. § (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint történt, vagy
ac) nem tartalmazta, hogy a tulajdonosi gyűlés összehívását a vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni
hányada arányában számított legalább egyötöde kezdeményezte, vagy
b) a képviselő személyével szemben a Vtv. 12. § (5) vagy (7) bekezdésében meghatározott kizárási ok áll fenn.
(5) A vadászati hatóság a tulajdonosi közösség képviselőjét a nyilvántartásból törli, ha annak megbízatása
a Vtv. 12. § (8) bekezdés b)–g) pontja alapján megszűnik, vagy a Vtv. 12. § (8) bekezdés a) pontjában meghatározott
esetben a tulajdonosi közösség az új képviselőt megválasztotta.
(6) A tulajdonosi közösség képviselője a (2)–(5) bekezdésben meghatározott adatokban, tényekben bekövetkezett
változást a változás bekövetkezésének napjától számított tizenöt napon belül a vadászati hatóságnak írásban
bejelenti.
2/A. § (1) A haszonbérleti szerződés megkötését követően a vadászatra jogosult az 1. számú mellékletben
meghatározott adattartalommal, a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon nyilvántartásba vétel iránti
kérelmet nyújt be a vadászati hatósághoz. A vadászati hatóság a vadászatra jogosultat a 1. számú melléklet B. pontja
szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi, valamint a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a vadászterület
azonosító kódszámát kiegészíti a vadászterület rendeltetését, a vadászatra jogosultság módját és a vadászatra
jogosult szervezeti formáját jelölő kódszámokkal.
(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a vadászatra jogosult által elfogadott, az azonosító jel használatának részletes szabályait magába foglaló,
a vadászat helyi rendjét részletesen tartalmazó szabályzat (a továbbiakban: helyi szabályzat) teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt példányát, valamint
b) a vadászati jog haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti szerződést.
(3) A vadászati hatóság a vadászatra jogosult nyilvántartásba vétel iránti kérelmét elutasítja, ha
a) a haszonbérleti szerződést olyan tulajdonosi gyűlésen hozott döntés alapján kötötték meg, amelynek összehívása
során a Vtv. 14. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény
aa) nem felelt meg a Vtv. 14. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek,
ab) kifüggesztése nem a Vtv. 14. § (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint történt, vagy
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ac) nem tartalmazta, hogy a tulajdonosi gyűlés összehívását a vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni
hányada arányában számított legalább egyötöde kezdeményezte, vagy
b) a kérelmező a Vtv. 16. § (1) és (2) bekezdésében, illetve 107. §-ában meghatározott feltételnek nem felel meg.
(4) A vadászati hatóság a Vtv.-ben meghatározott eseten túl a vadászatra jogosultat a nyilvántartásból törli, ha
a) a vadászati jog hasznosítására kötött haszonbérleti szerződés megszűnik,
b) a haszonbérlőt a haszonbérlő bejegyzésére jogosult bíróság vagy cégbíróság törli a nyilvántartásából,
c) a vadászatra jogosult felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett.
(5) A vadászatra jogosult
a) az (1) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változást a változás bekövetkezésének napjától
számított tizenöt napon belül,
b) a haszonbérleti szerződés megszűnését, valamint az ellene indított felszámolási eljárást a haszonbérleti szerződés
megszűnésétől, illetve a felszámolás kezdő időpontjától számított tizenöt napon belül
a vadászati hatóságnak írásban bejelenti.
(6) Ha a vadászatra jogosult a vadászterület meghatározott részére vonatkozóan bérvadászati szerződést köt,
a szerződés másolatát a megkötésétől számított tizenöt napon belül a vadászati hatóság részére megküldi.
(7) Ha a magyar állam önálló vadászati joga vagyonkezelési szerződéssel kerül hasznosításra, akkor a vagyonkezelő
nyilvántartásba vételére, illetve a nyilvántartásból való törlésére az (1)–(6) bekezdésben meghatározott
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.”
2. §		
Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A vadászterület határa a Vtv. 8. §-a és 19. § (2) bekezdése alkalmazásában olyan, tartós nyomvonalas
létesítmény, vonalas jellegű természeti tereptárgy, erdőtag határvonala vagy közigazgatási határvonal lehet,
amelynek nyomon követhetősége és beazonosíthatósága az üzemtervi időszak végéig fennmarad.”
3. §		
Az R. a következő 4. §-sal egészül ki:
„4. § A vadászati hatóság a vadászterületekről a 4. számú melléklet szerint, azonosító kódszámok alapján
nyilvántartást vezet.”
4. §		
Az R. 5–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek, és az R. a következő 7/A–7/E. §-sal egészül ki:
„5. § (1) A Vtv. 19. § (2) bekezdés i) pontja alkalmazásában zárványterület az a földterület, amely
a) önálló vadászterületként történő kialakítása esetén – a különleges rendeltetésű vadászterület kivételével –
kizárólag egy vadászterülettel lenne határos,
b) egy vadászati hatóság ajánlásának sem lenne része, vagy
c) a vadászati hatóság ajánlásához érkező módosító javaslat elfogadása esetén a vadászterület határának
megállapítására vonatkozó előírások alapján önálló vadászterületként nem lenne kialakítható.
(2) Nem minősül az (1) bekezdés a) pontja szerinti zárványterületnek az a földterület, amely egy vadászterülettel és
az államhatárral határos.
(3) A vadászati hatóságok az illetékességi területük határán lévő, ugyanazon vadgazdálkodási tájegységhez tartozó
vadászterületeket érintő ajánlás megtétele előtt, de legkésőbb az ajánlás megtétele évének március 20. napjáig
egyeztetnek egymással az illetékességi területük határán lévő vadászterületek közös határairól. Az egyeztetést
a (4)–(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell lefolytatni.
(4) A vadászati hatóság az ugyanazon vadgazdálkodási tájegységen belüli, az illetékességi területén kívül eső,
másik vadászati hatóság illetékességi területére átnyúló területrészt érintően – a zárványterület (6) bekezdésben
meghatározott módon történő megszüntetése kivételével – csak az érintett szomszédos terület fekvése szerint
illetékes vadászati hatóság hozzájárulásával teheti meg ajánlását. A szomszédos terület fekvése szerint illetékes
vadászati hatóság csak akkor tagadhatja meg a hozzájárulását, ha az illetékességi területén kialakítandó, az érintett
területrészt magába foglaló vadászterület kialakítására ajánlást tesz.
(5) Az ajánlásokban szereplő vadászterületek között átfedés, zárványterület nem lehet. Az ajánlás nem érinthet
olyan területrészt, amely a vadgazdálkodási tájegység határán kívül helyezkedik el, továbbá nem érinthet olyan
vadászterületet, amelynek üzemterve egy éven túl jár le.
(6) A vadászati hatóság az illetékességi területével határos zárványterületet – megosztva vagy egyben – az ajánlás
megtételére, illetve a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint a szomszédos
vadászterület határára vonatkozó ajánlása részévé teszi. Ha a zárványterület több vadgazdálkodási tájegységet érint,
akkor a vadászati hatóság a tájegységi határok által felosztott zárványterület részeit – megosztva vagy egyben –
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az ajánlás megtételére, illetve a vadászterület határának megállapítására vonatkozó szabályok szerint a szomszédos
vadászterület határára vonatkozó ajánlása részévé teszi.
(7) A vadászterület határának megállapítására vonatkozó ajánlásában a vadászati hatóság a lejáró üzemtervű,
különleges rendeltetésű vadászterületek határainak újbóli megállapítása tekintetében a meglévő határoktól eltérő
ajánlást nem tehet, kivéve, ha a lejáró üzemtervű, különleges rendeltetésű vadászterület tulajdonosi közössége és
a szomszédos, lejáró üzemtervű vadászterület tulajdonosi közössége eltérő megállapodást kötött.
(8) A vadászati hatóság a vadászterület határának megállapítására vonatkozó, a (3) bekezdésben foglaltak szerint
egyeztetett és véglegesített ajánlásának tervezetét a közzétételét megelőző öt nappal korábban, de legkésőbb
március 21. napjáig a vadgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)
részére tájékoztatás céljából megküldi.
6. § (1) Az ajánlást áttekintő és részletes térképen is meg kell jeleníteni. A részletes térképen legalább
1:50000 méretarányban fel kell tüntetni és jelölni kell
a) az ajánlással érintett vadászterületet és a szomszédos, egy éven belül lejáró üzemtervű vadászterületek
határvonalának az ajánlással érintett vadászterülethez csatlakozó határvonalát és kódszámait, valamint
b) az ajánlás azon határvonalát, amely egyben a vadászati hatóság illetékességi területének határa is.
(2) Az ajánlásban fel kell tüntetni az ajánlással érintett vadászterület kódszámát, határleírását és hektárban kifejezett
becsült méretét.
(3) Az ajánlás térképi megjelenítése és határleírása közötti eltérés esetén a határleírás tekintendő irányadónak.
(4) A Vtv. 11/A. § (4) bekezdése szerinti hirdetmény kifüggesztésének időtartamába a kifüggesztés, illetve a levétel
napja nem számítható be.
7. § (1) A Vtv. 11/A. § (5) bekezdésében meghatározott módosító javaslatot ahhoz a vadászati hatósághoz kell
benyújtani, amelyik az ajánlást tette.
(2) Ha a módosító javaslatot benyújtó tulajdonos nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a Polgári
Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő és a 15. számú mellékletben meghatározott
adattartalommal kiállított írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat.
(3) A meghatalmazás a 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására elfogadható dokumentumok
valamelyikével együtt érvényes.
(4) Állami tulajdonú földterület esetén a vadászati joggal kapcsolatos eljárásokban meghatalmazásnak minősül
a vagyonkezelési szerződésbe foglalt, vadászati joggal összefüggő képviseletre vonatkozó meghatalmazás, amely
a meghatalmazott által bemutatott, a képviselettel érintett állami földterületek listájával együtt érvényes.
(5) A módosító javaslattal érintett ingatlan esetében, ha az ingatlannak több tulajdonosa van, érvényes
jognyilatkozatot csak egy személy tehet. A tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában
számított szótöbbséggel határoznak.
(6) Ha a földtulajdonos más földtulajdonossal együtt nyújt be módosító javaslatot a vadászati hatósághoz,
a módosító javaslatban meg kell nevezni a módosító javaslat kapcsolattartóját (a továbbiakban: meghatalmazott
kapcsolattartó).
7/A. § (1) A vadászati hatósághoz benyújtott módosító javaslatnak tartalmaznia kell
a) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a módosító javaslat melyik ajánlásban szereplő
– kódszámokkal megjelölt – vadászterületeket érinti;
b) a módosító javaslattal érintett földterület határleírását;
c) a módosító javaslattal érintett földterület legalább 1:25000 méretarányú topográfiai térképi megjelenítését,
feltüntetve az ajánlással érintett vadászterület határvonalát;
d) a módosító javaslattal érintett földterületnek az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus
adathordozón kiadott helyrajzi számait és annak területi kiterjedését hektárban, valamint a földtulajdonosok nevét
és tulajdoni hányadát;
e) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nyilatkozatát arról, hogy
a tulajdonában, illetve a képviselt személyek tulajdonában lévő földterület milyen százalékos arányban áll
a módosító javaslattal érintett teljes földterülettel;
f ) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nevét és elérhetőségét.
(2) A módosító javaslat térképi megjelenítése és szöveges határleírása közötti eltérés esetén a szöveges határleírás
tekintendő irányadónak.
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7/B. § (1) A vadászati hatóság a benyújtott módosító javaslatot és a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat
megvizsgálja és a módosító javaslatot elutasítja, ha
a) az nem határidőben került benyújtásra,
b) azt nem az arra jogosult személy, illetve személyek nyújtották be,
c) az nem felel meg a 7/A. § (1) bekezdésében, valamint a Vtv. 11/A. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott
feltételeknek, vagy
d) annak elfogadása esetén zárványterület, illetve olyan vadászterület keletkezne, amely nem felel meg
a vadászterület kialakítására vonatkozó előírásoknak.
(2) A befogadott módosító javaslatról a 7/A. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontjában foglalt adatok megadásával
a vadászati hatóság
a) a 7/A. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott személyt,
b) a módosító javaslattal érintett, hatályos vadászterület földtulajdonosi közösségének képviselőjét, valamint
c) a módosító javaslattal érintett, a 7/C. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott átfedésben lévő területrész
tulajdonosait, illetve a Vtv. 11/A. § (8) bekezdése szerinti tulajdonosokat a földtulajdonosi közösségük képviselője
útján
értesíti.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyek a vadászati hatóság döntéséről az általuk képviselt tulajdonosokat
a döntés közlésétől számított öt napon belül értesítik.
(4) A vadászati hatóság a módosító javaslat befogadásáról szóló döntését az elektronikus tájékoztatásra szolgáló
honlapján közzéteszi, valamint minden érintett település önkormányzatának – az önkormányzati közzététel
érdekében – megküldi.
7/C. § (1) A Vtv. 11/B. § (1) bekezdésében meghatározott átfedésben lévő területrésznek az a földterület minősül,
a) amelyre befogadott módosító javaslatot nyújtottak be,
b) amely több befogadott módosító javaslat elfogadása esetén zárványterületté válna, vagy amely nem képezheti
az ajánlással érintett vadászterület részét a vadászterület határának megállapítására vonatkozó előírások szerint.
(2) A Vtv. 11/B. § (1) bekezdésében meghatározott egyeztetést az a vadászati hatóság hívja össze, amelyhez
a módosító javaslat benyújtásra került.
(3) A vadászati hatóság
a) a 7/B. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott személyeket,
b) a 7/B. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott tulajdonosokat az ott meghatározott módon,
az egyeztetés időpontját megelőző nyolc nappal, a (4) bekezdésben meghatározott adatok megjelölésével értesíti.
(4) Az egyeztetésről szóló értesítés tartalmazza
a) az egyeztetés időpontját,
b) az egyeztetés helyszínét,
c) a módosító javaslattal érintett földterület területi kiterjedését, feltüntetve a Vtv. 11/A. § (8) bekezdése szerinti
terület nagyságát.
(5) A vadászati hatóság a (4) bekezdésben meghatározott adatokat tájékoztató jelleggel az elektronikus
tájékoztatásra szolgáló honlapján közzéteszi.
7/D. § A vadászati hatóság a Vtv. 11/B. § (4) bekezdésében meghatározott egyezséget jóváhagyja, ha
a) az egyezség alapján kialakított vadászterület, illetve vadászterületek határa megfelel a vadászterület kialakítására
vonatkozó előírásoknak,
b) zárványterület nem keletkezik, és
c) az egyezség kizárólag a 7/C. § (1) bekezdésében meghatározott földterület részére vagy egészére vonatkozóan
jön létre.
7/E. § (1) A Vtv. 14. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény a vadászati hatósághoz való beérkezés
időpontjának (hónap, nap, óra, perc) a vadászati hatóság általi feltüntetésével tehető közzé a vadászati hatóság
hirdetőtábláján.
(2) A Vtv. 12. § (1) bekezdésében meghatározottak nyilvántartásba vételére irányuló kérelemről a vadászati hatóság
az (1) bekezdésben meghatározott, a vadászati hatósághoz történő hirdetményi beérkezés sorrendje alapján dönt.”
5. §		
Az R. 8–13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„8. § A Magyar Állam önálló vadászati jogának haszonbérbe adása esetén a nyilvános pályázatra vonatkozó pályázati
felhívást országos napilapban is közzé kell tenni.
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9. § (1) Társult vadászati jog esetén a tulajdonosi közösség a működési szabályait maga állapítja meg. A tulajdonosi
közösség működési szabályzatának kötelező minimális adattartalmát a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Ha a tulajdonosi gyűlés összehívása, illetve a határozathozatal alkalmával a föld tulajdonosa nem személyesen
tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a 7. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint gondoskodhat.
(3) A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni:
a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát;
b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített
másolati példányát;
c) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet vagy tulajdonosi
adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot;
d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét,
tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt;
e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton történő
adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem
hiteles másolat helyszíni bemutatását.
(4) A tulajdonosi közösség tagjának tulajdonában álló föld tulajdonjogának első alkalommal történő igazolását
mindaddig el kell fogadni, amíg a változást a (3) bekezdés szerinti okirattal igazolva be nem jelentették.
10. § (1) A tulajdonosi közösség, illetve a tulajdonosi közösség képviselője működési költségének mértékét
a vadászati jog hasznosításának feltételei között, az éves költségvetésben előzetesen rögzíteni kell.
(2) A tulajdonosi közösség képviselője – a vadászati hatóságnál történő közzététel kivételével – a Vtv. 14. §-ában
meghatározott módon tájékoztatást tesz közzé a földtulajdonosi kifizetések idejéről, helyéről és módjáról, továbbá
– a meghozataluktól számított tizenöt napon belül – a tulajdonosi gyűlésen hozott határozatokról.
(3) A földtulajdonosok által nem igényelt haszonbérleti díj felhasználásáról a tulajdonosi közösség – az igény
érvényesítésére vonatkozó elévülés szabályaira is figyelemmel – határozatban rendelkezhet.
(4) A tulajdonosi gyűlés iratait a tulajdonosi közösség képviselője legalább öt évig megőrzi.
11. § (1) Vadászterületnek minősülő ingatlan esetében csak egy személy tehet érvényesen jognyilatkozatot. Ha
az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított
szótöbbséggel határoznak.
(2) A tulajdonosi vagy képviseleti jogosultság igazolását a kialakított vadászterületen belül, a vadászterület
kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterülettel rendelkező bármely tulajdonos kérheti.
12. § (1) A Vtv. 12. §-ában foglaltak szerinti szavazati arány megállapításához a vadászterület tulajdonosi közössége
jegyzőkönyvbe foglalja, hogy
a) tulajdonosként, továbbá a tulajdonos képviselőjeként ki mekkora területtel vesz részt a tulajdonosi gyűlésen,
b) a kialakított vadászterület egészéhez viszonyítottan a tulajdonosi gyűlésen megjelent tulajdonosok vagy
meghatalmazott képviselőik milyen arányt képviselnek, valamint
c) a képviseleti jogosultságot megalapozó meghatalmazás érvényes-e.
(2) Ha ugyanazon földterületre több meghatalmazás került kiállításra, és azok érvényességét az (1) bekezdésében
előírt jegyzőkönyv felvétele során nem lehet egyértelműen meghatározni, az adott földterületre vonatkozó összes
meghatalmazást érvénytelennek kell tekinteni.
(3) A tulajdonosi közösség képviselője a vadászterület földtulajdonosai részére – kérésükre – az őket érintő
kérdésekben felvilágosítást ad, továbbá az iratokba az őket érintő részek tekintetében betekintést biztosít.
13. § Bérvadászati szerződés a jogosult által felajánlott, meghatározott mennyiségű és minőségű vad elejtésén kívül
a vadászterület meghatározott részére vonatkozó vadászati tevékenységre is köthető. A bérvadászati szerződés
megkötése nem érinti a jogosultnak a Vtv. II–IV. és VI. Fejezetében foglalt, a vad és élőhelyének védelmével,
a vadgazdálkodással, a vadászattal és azok teljesítésével kapcsolatos törvényben előírt kötelezettségét és
felelősségét.”
6. §		
Az R. 96. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) E rendeletnek a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról szóló 14/2016. (III. 2.) FM rendelet
hatálybalépését megelőző napon hatályos 2. §-át a vad védelmével, a vadgazdálkodással, valamint a vadászattal
összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXXIII. törvény hatálybalépése előtt kialakított
vadászterületek tekintetében 2017. március 1-ig alkalmazni kell.”
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7. §		
Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
8. §		
Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
9. §		
Az R. 15. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
10. §		
Az R. 3. § (3) bekezdésében az „ezer” szövegrész helyébe a „kétezer” szöveg lép.
11. §		
Hatályát veszti az R.16. §-a és 20. §-a.
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 14/2016. (III. 2.) FM rendelethez
„1. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez
A.		 A tulajdonosi közösség közös képviselőjének nyilvántartásba vétele iránti kérelem kötelező adattartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A közös képviselő neve:
A közös képviselő lakcíme/székhelye:
A közös képviselő adóazonosító jele/adószáma:
A közös képviselő telefonszáma:
A közös képviselő e-mail címe:
A vadászterület határát megállapító határozat száma:
A vadászterület kódszáma (megyekódja és a vadászterület sorszáma):
Keltezés, a kérelmező aláírása (bélyegzője):

B.		 A vadászatra jogosult nyilvántartásba vétele iránti kérelem kötelező adattartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A vadászatra jogosult neve:
A vadászatra jogosult címe/székhelye:
A vadászatra jogosult adóazonosító jele/adószáma:
3.1.
A vadászatra jogosult bírósági bejegyzés száma:
A vadászterület határát megállapító határozat száma:
A vadászati jog formája:
A vadászati jog hasznosításának módja:
Keltezés, a kérelmező aláírása (bélyegzője):”

2. melléklet a 14/2016. (III. 2.) FM rendelethez
„2. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

A TULAJDONOSI KÖZÖSSÉG VADÁSZATI JOG HASZNOSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KÉSZÍTETT
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MINIMÁLIS ADATTARTALMA
1.

A tulajdonosi közösség képviselőjének (közös képviselő)
1.1.
neve:
1.2.
lakhelye/székhelye:
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
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1.3.
elérhetősége:
A közös képviselő megbízási díjának forintban meghatározott összege;
A vadászati jog hasznosításának módja és feltételei;
A haszonbérleti díj elszámolásának rendje;
A vadászatra jogosult
5.1.
neve:
5.2.
székhelye:
5.3.
címe:
5.4.
a bírósági nyilvántartásba vétel/cégbírósági bejegyzés adatai (dátuma, bejegyző bíróság, végzés
száma);
A tulajdonosi közösség pénzügyi elszámolási rendje
6.1.
a közös képviselő beszámolási, illetve a bevételek és kiadások elszámolási rendje (az elszámolás
adott időszakról írásban összeállított részletes szöveges és pénzügyi beszámolóból, valamint
a további döntésekhez előkészített javaslatokból áll);
6.2.
a földtulajdonosokat a vadászati joggal kapcsolatban megillető járandóságok közös képviselő általi
kifizetésének rendje;
A közös képviselő által a vadászati joggal összefüggésben nyitott bankszámla
7.1.
száma:
7.2.
a számlavezető bank neve:
7.3.
a számlavezető bank címe:
A működési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak irányadók.
Dátum, a közös képviselő és két tanú aláírása”

3. melléklet a 14/2016. (III. 2.) FM rendelethez
„15. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

A FÖLDTULAJDONOST MEGILLETŐ VADÁSZATI JOGGAL KAPCSOLATOS MEGHATALMAZÁS KÖTELEZŐ
ADATTARTALMA
1.

2.

3.

A meghatalmazó adatai:
1.1.
A meghatalmazó neve (név, születési név)/cégneve:
1.2.
A meghatalmazó születési helye, ideje:
1.3.
A meghatalmazó személyazonosságát igazoló okmányának típusa és száma, jogi személy esetén
adószáma:
1.4.
A meghatalmazó anyja neve:
1.5.
A meghatalmazó lakcíme, jogi személy esetén székhelye:
A meghatalmazott személyes adatai:
2.1.
A meghatalmazott neve (név, születési név)/cégneve:
2.2.
A meghatalmazott születési helye, ideje:
2.3.
A meghatalmazott személyazonosságát igazoló okmányának típusa és száma, jogi személy esetén
adószáma:
2.4.
A meghatalmazott anyja neve:
2.5.
A meghatalmazott lakcíme/jogi személy esetén székhelye:
A meghatalmazással érintett ingatlan(ok)ra vonatkozó adatok:
3.1.
Település:
3.2.
Helyrajzi szám:
3.3.
Művelési ág:
3.4.
Terület nagysága hektárban:
3.5.
Tulajdoni hányad:
3.6.
Tulajdoni hányadra eső terület hektárban:
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4.

5.
6.

A meghatalmazás pontosan meghatározott tárgya és időtartama, valamint a meghatalmazó nyilatkozata,
hogy a meghatalmazás aláírásával valamennyi, azonos tárgykörben korábban adott meghatalmazását
visszavonja.
Keltezés, a meghatalmazó aláírása
Tanúk
6.1.
neve:
6.2.
lakcíme:
6.3.
aláírása:”

A földművelésügyi miniszter 15/2016. (III. 2.) FM rendelete
az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet, valamint
a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló
83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosításáról
Az 1. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. §
4. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet módosítása
1. §		
Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § E rendelet hatálya nem terjed ki a Magyar Honvédség tényleges szolgálatot teljesítő állományába tartozó
olyan személy által végzett fakitermelési munkára, aki a fakitermelésre jogosító belső képzésen vagy kiképzésen
részt vett.”

2. A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól
szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosítása
2. §

(1) A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003.
(VII. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosítvánnyal nem kell rendelkeznie
a) annak, aki jogszabály alapján az adott gép kezeléséhez előírt nehézgépkezelő jogosítvánnyal rendelkezik, vagy
b) a fakitermelési munka tekintetében annak, aki a Magyar Honvédség tényleges szolgálatot teljesítő állományába
tartozik, és a fakitermelésre jogosító belső képzésen vagy kiképzésen részt vett.”
(2) Hatályát veszti a 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „és a 9. § (2) bekezdésében” szövegrész.

3. Záró rendelkezés
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai,
teljes ülési állásfoglalásai és végzései

Az Alkotmánybíróság 1001/2016. (III. 2.) AB Tü. határozata
az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsának összetételéről és a tanácsvezető személyéről
1. Az Alkotmánybíróság teljes ülése az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 49. § (1) és (7) bekezdésében
meghatározott jogkörében eljárva – az Alkotmánybíróság Ügyrendjéről szóló 1001/2013. (II. 27.) AB Tü. határozat
5. § (2)–(4) bekezdésében foglaltakra is tekintettel – az Alkotmánybíróság háromtagú tanácsának összetételéről és
a tanácsvezető személyéről a következő határozatot hozta:
A háromtagú tanács tagjai:
Dr. Lenkovics Barnabás tanácsvezető alkotmánybíró,
Dr. Stumpf István alkotmánybíró,
Dr. Varga Zs. András alkotmánybíró.
2. Az Alkotmánybíróság e határozatát a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26. § (2) bekezdése alapján
a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Budapest, 2016. március 1.

Dr. Lenkovics Barnabás s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balsai István s. k.,

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Juhász Imre s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lévay Miklós s. k.,

Dr. Pokol Béla s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Salamon László s. k.,

Dr. Stumpf István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Sulyok Tamás s. k.,

Dr. Szalay Péter s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Szívós Mária s. k.,

Dr. Varga Zs. András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: XVIII/421/2016.
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 1/2016. (III. 2.) OGY határozata
Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi ügyében*
Az Országgyűlés Gőgös Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság
11.Bpk.1734/2015/5. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Hiszékeny Dezső s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 2/2016. (III. 2.) OGY határozata
a 2016-os év magyar–lengyel szolidaritás évének nyilvánításáról**
Az 1956. júniusi pozńani kommunistaellenes felkelés és az 1956. október–novemberi magyar forradalom
60. évfordulójának emléket állítva a Magyar Országgyűlés a Lengyel Köztársaság Szejmjével és Szenátusával
egyetértésben – meggyőződve az évforduló mindkét nemzet közös történelmében betöltött különleges szerepéről –
a 2016-os évet a magyar–lengyel szolidaritás évének nyilvánítja.
A magyarok és lengyelek hősies megmozdulása a szabadság iránti örökös vágyunk és az Európa II. világháborút
követő erőszakos felosztásával az egész régió rabigában tartása elleni tiltakozásunk tanúbizonysága volt.
A nemzeteink által 1956-ban tanúsított kölcsönös szolidaritás és segítség egy olyan különleges értéket képez,
amelyre kötelességünk közösen emlékezni.
Jelen határozatot egybehangzó tartalommal fogadta el a Magyar Országgyűlés, valamint a Lengyel Köztársaság
Szejmje és Szenátusa.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Hiszékeny Dezső s. k.,

Dr. Szűcs Lajos s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2016. február 29-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2016. február 29-i ülésnapján fogadta el.
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A Nemzeti Választási Bizottság 14/2016. (III. 2.) NVB határozata

A Nemzeti Választási Bizottság Magyarország Kormánya által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés
tárgyában – 9 igen és 3 nem szavazattal – meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok
Magyarországra történő kötelező betelepítését?”
kérdést hitelesíti.
A határozat ellen – annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő – 15 napon belül
az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy
elektronikus dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti
Választási Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf. 547, e-mail: nvb@nvi.hu).
A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. március 16-án 16.00 óráig
megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén
a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani.
A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsgabizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági
eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.
Indokolás
I.		 Magyarország Kormánya képviseletében Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke – aki a Kormány országos
népszavazásáról kezdeményezéséről szóló 2004/2016. határozata 3. pontja alapján jogosult a képviseletre – 2016.
február 24-én, 11 óra 35 perc 57 másodperckor népszavazásra javasolt kérdést nyújtott be a Nemzeti Választási
Bizottsághoz a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 5. § szerinti hitelesítés céljából.
A Nemzeti Választási Iroda elnöke az Nsztv. 10. §-ában rögzített hatáskörében eljárva elvégezte a kezdeményezés
előzetes formai valamint tartalmi vizsgálatát, és mivel az a jogszabályi követelményeknek megfelelt, azt a Nemzeti
Választási Bizottság elé terjesztette.
II.		 Az Nsztv. 11. §-a szerint a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint
az e törvényben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben
megfogalmazott követelményeknek megfelel.
Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában fogalt hatáskörében eljárva
a Magyarország Kormánya által benyújtott országos népszavazásra javasolt kérdést hitelesíti.
III.		 A határozat az Nsztv. 5. és 11. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának (1) bekezdésén és
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223–225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi
XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2016. február 29.
		
		
		

Prof. Dr. Patyi András s. k.,
a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke
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A Nemzeti Választási Bizottság 16/2016. (III. 2.) NVB határozata

A Nemzeti Választási Bizottság Erdösi Lászlóné magánszemély (a továbbiakban: Szervező) által benyújtott országos
népszavazási kezdeményezés tárgyában – 7 igen és 5 nem szavazattal – meghozta a következő
határozatot:
A Nemzeti Választási Bizottság az
„Egyetért-e ön azzal, hogy a kiskereskedelmi üzletek – a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés
tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény szerint – továbbra is zárva tartsanak vasárnap?”
kérdést hitelesíti.
A határozat ellen annak a választások hivatalos honlapján való közzétételét követő 15 napon belül az ügyben
érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet személyesen, levélben vagy elektronikus
dokumentumként a Kúriához címzett bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a Nemzeti Választási
Bizottságnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.; levélcím: 1397 Budapest Pf. 547, e-mail: nvb@nvi.hu). A bírósági
felülvizsgálat iránti kérelmet úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. március 16-án 16.00 óráig
megérkezzen. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelem elektronikus dokumentumként való benyújtása esetén
a kérelem benyújtójának jogi képviselője minősített elektronikus aláírásával látja el a kérelmet. Az elektronikus
dokumentumként benyújtott kérelem mellékleteit oldalhű másolatban elektronikus okirati formába kell alakítani.
A bírósági eljárásban az ügyvédi képviselet kötelező. A jogi szakvizsgával rendelkező személy – a szakvizsgabizonyítvány egyszerű másolatának csatolásával – saját ügyében ügyvédi képviselet nélkül is eljárhat. A bírósági
eljárás nem tárgyi illetékmentes. A felülvizsgálati kérelem benyújtóját tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás
I.		 A népszavazási kezdeményezés Szervezője 2016. február 23-án személyesen 11 óra 34 perc 3 másodperckor
népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ívet nyújtott be a Nemzeti Választási Bizottsághoz a népszavazási
kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi
CCXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Nsztv.) 3. § (1) bekezdése szerinti hitelesítés céljából.
Szervező az Nsztv. 3. § (3) bekezdése alapján nevét, lakcímét, személyi azonosítóját és az országos népszavazási
kezdeményezés benyújtására vonatkozó nyilatkozatát tartalmazó dokumentumot, kizárólag népszavazásra javasolt
kérdését tartalmazó aláírásgyűjtő ívet, további három, összesen 26 érvényes támogató választópolgár adatait és
aláírását tartalmazó aláírásgyűjtő ívet és a NAIH-94895/2016. számú határozatát nyújtotta be a Nemzeti Választási
Bizottsághoz.
Tekintettel arra, hogy Szervező kezdeményezésében a Nemzeti Választási Iroda elnöke az Nsztv. 10. §
(1) bekezdésében nevesített határidőn belül elutasító határozatot nem hozott, ezért a Nemzeti Választási Bizottság
a kérdés hitelesítését napirendjére tűzte.
II.		 Az Nsztv. 11. §-a szerint a Nemzeti Választási Bizottság a kérdést akkor hitelesíti, ha az az Alaptörvényben, valamint
az Nsztv.-ben a kérdéssel szemben támasztott követelményeknek megfelel. A szervező által benyújtott kérdés csak
abban az esetben hitelesíthető, ha az aláírásgyűjtő ív is megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja, hogy a kérdés az Alaptörvényben, valamint az Nsztv.-ben
megfogalmazott követelményeknek megfelel.
A Nemzeti Választási Bizottság megállapítja továbbá, hogy a népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív is
megfelel a jogszabályban foglalt előírásoknak.
Mindezekre tekintettel a Nemzeti Választási Bizottság az Nsztv. 11. §-ában fogalt hatáskörében eljárva
a magánszemély Szervező által benyújtott országos népszavazási kezdeményezésére irányuló kérdést hitelesíti.
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III.		 A határozat az Nsztv. 3. §-án és 11. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Nsztv. 29. §-ának (1) bekezdésén és
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 223–225. §-án, az illetékekről szóló tájékoztatás az 1990. évi
XCIII. törvény 37. § (1) bekezdésén, a 43. § (7) bekezdésén, valamint a 62. § (1) bekezdés s) pontján alapul.
Budapest, 2016. február 29.
		

Prof. Dr. Patyi András s. k.,

		
		

a Nemzeti Választási Bizottság
elnöke
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

