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Törvény

2009. évi CII. törvény
a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény

módosításáról*

1. §

A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény (a további-
akban: Tft.) 8/A. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(3) A mezõgazdasági igazgatási szervnek az igazolását
környezettanulmány alapján kell kiállítania. A környezet-
tanulmány során a mezõgazdasági igazgatási szerv a me-
zõgazdasági tevékenység folytatását vizsgálja.”

2. §

E törvény a kihirdetést követõ nyolcadik napon lép ha-
tályba, azzal, hogy a Tft. e törvénnyel módosított rendel-
kezéseit az e törvény hatálybalépését követõen indult
eljárásokban kell alkalmazni.

Sólyom László s. k., Dr. Katona Béla s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

Kormányrendeletek

A Kormány 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelete
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére
nyújtandó mûködési elõlegrõl

A Kormány a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedé-
sekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) be-
kezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõ rendeletet alkotja:

1. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59.
cikke és 63. cikk c) pontja szerinti intézkedések tekinteté-
ben a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb-

biakban: MVH) a 4. §-ban meghatározott kedvezménye-
zett (a továbbiakban: kedvezményezett) kérelmére mûkö-
dési elõleget nyújt.

A mûködési elõleg kiszámításának alapja és a mûködési
elõleg mértéke

2. §

(1) A mûködési elõleg kiszámításának alapja az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vi-
dékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi
rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi
akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alap-
ján elõzetesen elismert helyi közösségek tervezési folya-
matával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcso-
latos egyes kérdésekrõl szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM
rendelet 1. számú melléklete szerinti „LEADER mûködési
forrásnak” a ,,HVK mûködési forrással” és az adott LEA-
DER helyi akciócsoport által az 5. § (1) bekezdése szerinti
kérelem benyújtásának idõpontjáig kifizetett LEADER
mûködési forrással csökkentett összege.

(2) A mûködési elõleg mértéke az (1) bekezdésben meg-
határozott összeg legfeljebb 20%-a lehet.

A mûködési elõleg forrása

3. §

A mûködési elõleg forrása – az adott támogatási jogcím-
nél elõírt közösségi-nemzeti finanszírozási arányban – az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap európai bi-
zottsági elõlege, illetve a támogatási jogcím finanszírozá-
sát szolgáló nemzeti költségvetési elõirányzat.

A kedvezményezettek köre

4. §

(1) Mûködési elõlegre az a LEADER helyi akciócsoport
jogosult, amely

a) a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER
helyi akciócsoportok részére az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támo-
gatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében
nyújtott támogatás részletes feltételeirõl szóló 141/2008.
(X. 30.) FVM rendelet alapján meghozott támogatási hatá-
rozattal rendelkezik, és

b) a mûködési elõleg iránti kérelem benyújtásának idõ-
pontjában nem áll csõd-, felszámolási, végelszámolási el-
járás, adósságrendezési vagy gazdálkodási tevékenységé-
vel összefüggõ végrehajtási eljárás alatt.
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(2) Ha a kedvezményezett nem szerepel a köztartozás-
mentes adózói adatbázisban, akkor az 5. § (1) bekezdése
szerinti kérelméhez 30 napnál nem régebben kiállított iga-
zolást kell mellékelnie arról, hogy – a mûködési elõlegre
vonatkozó kérelem benyújtásának idõpontjában – az adó-
zás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §
32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minõsül.

(3) Mûködési elõleg abban az esetben is igényelhetõ, ha
az (1) bekezdés szerint mûködési elõlegre jogosult a mû-
ködési elõleg iránti kérelemhez kapcsolódó támogatási
jogcímen már nyújtott be kifizetési kérelmet az MVH-hoz.

A mûködési elõleg igénylése, folyósítása, igénylési díja,
elszámolása

5. §

(1) A mûködési elõleg iránti kérelmét a kedvezménye-
zett 2009. október 15. és november 4. között nyújthatja be
az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett
formanyomtatványon az MVH-hoz. A mûködési elõleg
iránti kérelem tekintetében hiánypótlásnak helye nincs.

(2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány a követ-
kezõket tartalmazza:

a) a kedvezményezett azonosítására vonatkozó adatok
(név, regisztrációs szám),

b) az igényelt mûködési elõlegre vonatkozó adatok (tá-
mogatási jogcím, támogatási határozat azonosítója, igé-
nyelt mûködési elõleg százalékos mértéke),

c) a kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan,
hogy a kedvezményezett a mûködési elõleg igénybevéte-
lére vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel, és az
azokból eredõ kötelezettségeinek eleget tesz,

d) a kedvezményezett nyilatkozata arra vonatkozóan,
hogy a 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek
megfelel,

e) a kedvezményezett hozzájárulása ahhoz, hogy a mû-
ködési elõleg iránti kérelem szerinti adatait az MVH to-
vábbítja az Irányító Hatóság részére,

f) a kedvezményezett hozzájárulása ahhoz, hogy a mû-
ködési elõleg iránti kérelem szerinti adatait az államház-
tartásról szóló törvény szerint felhasználják,

g) a kiállítás dátuma és a kedvezményezett cégszerû alá-
írása.

(3) A mûködési elõleg iránti kérelemrõl az MVH dönt,
és egy összegben folyósítja a mûködési elõleget a döntés
jogerõre emelkedésétõl számított 22 munkanapon belül.

(4) A mûködési elõleg igénylésének díja (a továbbiak-
ban: elõlegigénylési díj) a mûködési elõleg összegének
2,8%-a, amelyet a megállapított mûködési elõlegbõl az
MVH a mûködési elõleg megállapítását követõen számít
ki, és a mûködési elõleg folyósítását megelõzõen egy rész-
letben von le a megállapított mûködési elõlegbõl. Az elõ-
legigénylési díj az MVH-t illeti meg.

(5) A kedvezményezett legkésõbb 2010. december
31-ig köteles a mûködési elõleggel elszámolni. Az elszá-
molás a mûködési elõleg fizetésének alapjául szolgáló tá-
mogatási jogcímmel kapcsolatos kifizetési kérelem MVH
részére történõ benyújtásával történik.

(6) Az MVH minden olyan kifizetési kérelem alapján
a LEADER mûködési forrás terhére jóváhagyható támoga-
tás összegét csökkenti – a kifizetési kérelemre vonatkozó
formanyomtatványon meghatározott adott támogatási jog-
címen kifizetett mûködési elõleg összegének a kedvezmé-
nyezett által meghatározott esetben és mértékében –, ame-
lyet 2010. december 31-ig nyújtottak be.

(7) Ha a kedvezményezett a mûködési elõleggel az
(5) bekezdésben meghatározott határnapig nem vagy csak
részben számol el, a kifizetett, de el nem számolt mûködési
elõleg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül,
amely a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap-
csolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény 59. § (3) bekezdése alapján adók módjára
behajtandó köztartozásnak minõsül.

Záró és átmeneti rendelkezések

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

7. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai
Mezõgazdasági Garancia Alapból támogatott programok
és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenõrzési rend-
szerek kialakításáról, lebonyolításának rendjérõl szóló
82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 10. §-a a következõ
e) ponttal egészül ki:

[Az MVH mûködési kiadásainak fedezetére használha-
tó(k) fel:]

„e) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program kere-
tében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó
mûködési elõlegrõl szóló 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet
szerinti támogatási elõleg igénylésének a díja.”

(2) Az (1) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ
napon hatályát veszti. Ez a bekezdés az e rendelet hatály-
balépését követõ második napon hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

8. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtá-
sát szolgálja:
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a) a Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember
20.) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról,

b) a Bizottság 1974/2006/EK rendelete (2006. decem-
ber 15.) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási
szabályainak megállapításáról,

c) a Bizottság 482/2009/EK rendelete (2009. június 8.)
az Európai Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi
rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításá-
ról szóló 1974/2006/EK rendelet, valamint az
1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az EMGA és az EMVA
keretében a kifizetõ ügynökségek számlavezetésére, a ki-
adásigazoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a ki-
adások visszatérítési feltételeire vonatkozó részletes sza-
bályairól szóló 883/2006/EK rendelet módosításáról.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelete
a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési

Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes

szabályairól szóló
338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint
az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok

kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védel-
mérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekez-
désének a) és s) pontjában, valamint az ingatlan-nyilván-
tartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében
a következõ rendeletet alkotja:

1. §

A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Inté-
zetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilván-
tartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.
23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) az I. Fejezetet
megelõzõen a következõ 6. §-sal egészül ki:

„6. § A Kormány építésügyi hatóságként az épített kör-
nyezet alakításáról és védelmérõl szóló törvény szerinti te-
lekalakítási eljárásokban – a mûemléki védettség alatt álló,
valamint a honvédelmi és katonai célú ingatlanok kivételé-
vel – elsõ fokon a körzeti földhivatalt, másodfokon
a megyei földhivatalt jelöli ki.”

2. §

Az R. a következõ II/A. Fejezettel és 17/A–17/C. §-sal
egészül ki:

„II/A. Fejezet
TELEKALAKÍTÁSI ELJÁRÁS
17/A. § (1) A telekalakítási eljárás kérelemre induló el-

járás. A kérelem tartalma szerint a telekalakítási eljárás
típusai a következõk:

a) telekalakítási engedélyezési eljárás,
b) egyesített telekalakítási eljárás.
(2) Az egyesített telekalakítási eljárás lefolytatására vo-

natkozó kérelem alapján
a) a telekalakítás engedélyezésére és
b) a telekalakítási engedély jogerõre emelkedését

követõen a telek adataiban, továbbá a bejegyzett jogok és
feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítással bekö-
vetkezõ változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történõ
átvezetésére (e fejezet alkalmazásában: változásátvezetési
eljárás) irányuló eljárás indul meg.

(3) A telekalakítás engedélyezése iránti kérelmet be-
nyújthat:

a) a telekalakítással érintett bármelyik telek bármelyik
tulajdonosa,

b) közös tulajdonban álló telek esetén bármelyik tulaj-
donostárs,

c) aki a telekalakítással érintett földrészlet tekintetében
tulajdoni igényt érvényesít,

d) az elbirtoklás megállapítása iránt polgári peres eljá-
rást kezdeményezõ,

e) ha a telekalakítás során legalább nyolc új építési te-
lek keletkezik, a tulajdonostársaknak a telek területnagy-
ság szerinti többsége,

f) az a személy, aki a telekalakításról a tulajdonossal
írásban megállapodott.

(4) Egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelmet az –
a (3) bekezdés szerinti kérelem benyújtására jogosult –
nyújthat be, aki az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény-
ben foglaltak szerint az ingatlan-nyilvántartási eljárás
megindítására egyébként jogosult.

(5) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem-
nek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl
a következõ adatokat kell tartalmaznia:

a) természetes személy kérelmezõ esetén a természetes
személyazonosító adatokat,

b) gazdálkodó szervezet kérelmezõ esetén a gazdálko-
dó szervezet statisztikai számjelét,

c) a telekalakítással érintett tel(k)ek helyrajzi számát,
a tel(k)ek fekvése szerinti település megjelölésével,

d) a kérelmezett telekalakítási eljárás típusának (telek-
alakítási engedélyezési eljárás vagy egyesített telekalakí-
tási eljárás) megjelölését,

e) a telekalakítás célját, amely lehet:
ea) telekcsoport újraosztása,
eb) telekfelosztás,
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ec) telekegyesítés,
ed) telek-határrendezés,
f) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolá-

sát.
(6) Az egyesített telekalakítási eljárás megindítására

irányuló kérelemnek, az (5) bekezdésben foglaltakon túl
meg kell felelnie az ingatlan-nyilvántartásról szóló tör-
vény szerinti elõírásoknak.

(7) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelmet
a miniszter által rendszeresített, és a földhivatalok honlap-
ján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

(8) A telekalakítási eljárás megindítása iránti kérelem-
hez minden esetben mellékelni kell a külön jogszabályban
meghatározott geodéziai tervezési szakterületen építésze-
ti-mûszaki tervezési jogosultsággal és ingatlanrendezõ
földmérõ minõsítéssel rendelkezõ földmérõ által elkészí-
tett telekalakítási dokumentációt. A telekalakítási doku-
mentáció a 3. mellékletben felsorolt munkarészeket
tartalmazza, a telekalakítás céljának függvényében.

17/B. § (1) A telekalakítási engedélyezési eljárásban az
ügyintézési határidõ 30 munkanap. Amennyiben a telek-
alakítási dokumentáció záradékolása a kérelem benyújtása
elõtt megtörtént, az ügyintézési határidõ 22 munkanap.

(2) A telekalakítási engedély a jogerõre emelkedésétõl
számított egy évig hatályos.

(3) Az egyesített telekalakítási eljárás iránti kérelem
esetén a változásátvezetési eljárás a beadvány széljegyzé-
sével – a (4) bekezdésben foglalt esetet kivéve – a telekala-
kítási engedély jogerõre emelkedését követõ munkanapon
indul meg.

(4) Az egyesített telekalakítási eljárás esetén amennyi-
ben a telekalakítási engedély másodfokon emelkedik jog-
erõre, a változásátvezetési eljárás a jogerõs határozat elsõ
fokú ingatlanügyi hatósághoz történõ beérkezésének
napján indul meg.

(5) Ha egyesített telekalakítási eljárás esetén a változás-
átvezetési eljárásra irányuló kérelem teljesítésére nincs le-
hetõség, a telekalakítási engedély jogosultja a szükséges
okiratok benyújtásával a (2) bekezdésben megjelölt idõn
belül külön ingatlan-nyilvántartási eljárás megindításával
kérheti a telek adataiban történõ, továbbá a bejegyzett jo-
gok és feljegyzett tények vonatkozásában a telekalakítás-
sal bekövetkezõ változásnak az ingatlan-nyilvántartásban
történõ átvezetését.

17/C. § (1) A Kormány a földhivatal telekalakítási eljá-
rásában a 4. melléklet szerinti feltételek fennállása esetén,
és az ott megjelölt szakkérdés elbírálása kérdésében a 4.
melléklet szerinti hatóságokat szakhatóságként jelöli ki.
Az ügyfélnek az eljárás megindítása elõtt benyújtott kérel-
mére a szakhatóságként kijelölt hatóság – hat hónapig fel-
használható – elõzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki.

Az elõzetes szakhatósági állásfoglalás csak a földhivatal
által záradékolt változási vázrajz és területkimutatás
alapján kérhetõ.

(2) A földhivatal a kérelem mellékleteként benyújtott
telekalakítási dokumentációt 10 munkanapon belül meg-
vizsgálja, és amennyiben a változási vázrajz adattartalma
az állami alapadatok közé beilleszthetõ, ennek megfelelõ
záradékkal látja el. A földhivatal a záradékolt változási
vázrajz és a hozzá tartozó terület-kimutatás, valamint a te-
lekalakítási helyszínrajz hiteles másolatának megküldésé-
vel keresi meg a szakhatóságokat állásfoglalásuk
beszerzése céljából, ha elõzetes szakhatósági állásfoglalás
nem áll rendelkezésre.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni,
ha az ingatlan-nyilvántartásban a kérelem tárgyát képezõ
telket vagy telkeket érintõen változtatási vagy telekalakí-
tási tilalom van feljegyezve. Ebben az esetben a telekalakí-
tási kérelmet – a szakhatóságok megkeresése nélkül –
a földhivatalnak el kell utasítani.”

3. §

Az R. e rendelet szerinti 3. és 4. melléklettel egészül ki.

4. §

(1) E rendelet 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az R. e rendelettel módosított rendelkezéseit a ha-

tálybalépést követõen benyújtott kérelmek alapján indult
telekalakítási eljárásokra, valamint a megismételt eljárá-
sokra kell alkalmazni. Megismételt eljárás esetén az épí-
tésügyi hatósági hatáskört átadó, korábban az ügyben eljá-
ró települési önkormányzat jegyzõje köteles az építésügyi
hatósági iratanyagot a földhivatal részére átadni.

(3) Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kije-
lölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló 343/2006. (XII.
23.) Korm. rendelet 1. §-ának (5) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdésben nem említett sajátos építmény-
fajták és a mûemléki védelem alatt álló építmények tekin-
tetében az építésügyi hatósági feladatokat ellátó hatóságot
külön jogszabály jelöli ki. Ilyen jogszabály hiányában
ezen építményfajtákat és építményeket érintõ építésügyi
hatósági ügyekben az (1) és a (3) bekezdés szerinti felada-
tokat ellátó építésügyi hatóság jár el. Külön jogszabály je-
löli ki a telekalakítás tekintetében elsõ és másodfokon
eljáró hatóságot is.”

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A telekalakítási eljárás iránti kérelemhez mellékelt telekalakítási dokumentáció tartalma

1. Az állami alapadatok adatszolgáltatási számlájának száma
2. felhasznált hiteles adatok megjelölése
3. mérési és számítási jegyzõkönyv
4. mérési és számítási vázlat
5. koordinátajegyzék
6. területszámítási jegyzõkönyv
7. digitális változási vázrajz
8. a digitális változási vázrajz legalább 5 kinyomtatott eredeti példánya, aláírásokkal és bélyegzõvel ellátva
9. területkimutatás

10. tervezési és kitûzési (kiosztási) vázlatot
11. ha a változás elõtti és utáni telkek együttes száma 5 db-nál több

a) mûszaki leírás
b) vizsgálati jegyzõkönyv

12. telekalakítási helyszínrajz, az ingatlan-nyilvántartási térképnek megfelelõ méretarányban, amely a következõket
tartalmazza:
a) a telekalakítással érintett telkek, a telekalakítás utáni állapot szerint,
b) a telekalakítással érintett telkeken meglévõ (és nem bontásra szánt) építmények kontúrvonalai,
c) a telekalakítással érintett teleken meglévõ építmények közül a telekalakítással érintett telekhatárhoz 4,0 m-en

belül esõ építmények távolsága,
d) a telekalakítással érintett teleken tervezett, jogerõs és végrehajtható építési engedéllyel rendelkezõ, vagy beje-

lentés alapján nyilvántartásba vett építmények közül a telekalakítással érintett telekhatárhoz 4,0 m-en belül esõ
építmények távolsága a tervezett telekhatártól,

e) a 20%-nál nagyobb átlagos lejtésviszonyok esetén a másfél méterenkénti szintvonalak,
f) utat érintõ telekalakítás esetén az útkategóriának, a közút területváltozásának feltüntetése,
g) a tervezett telekalakítás után létrejövõ telekméretek, beépített telkek esetén megjelölve a telek beépítettsége

mértékének a változását is
13. digitális adatállományok (változási vázrajz, változási állomány, telekalakítási helyszínrajz, egyéb digitális mun-

karész) nem újra írható adathordozón
14. kísérõ bizonylat (a készítõ neve, a munkaszáma, a munka megnevezése, település, fekvés, érintett telek(ek) hely-

rajzi száma(i), változás típusa)
15. a telekalakítási dokumentáció tartalomjegyzéke”
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2. melléklet a 246/2009. (XI. 3.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A földhivatal telekalakítási eljárásában közremûködõ szakhatóságok

10. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3064

Bevonás és közremûködés
feltétele

Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

1. Telekcsoport újraosztása,
telek megosztása, telkek
egyesítése és telekhatár
rendezése esetén

A helyi építési szabályzatnak,
a szabályozási tervnek, ezek
hiányában az általános
érvényû kötelezõ építésügyi
elõírásoknak és az épített
környezet alakításáról és
védelmérõl szóló törvényben
foglalt feltételeknek való
megfelelés.

az egyéb (nem telekalakítási)
építésügyi hatósági ügyekben
elsõ fokon eljáró építésügyi
hatóság

az egyéb (nem telekalakítási)
építésügyi hatósági ügyekben
másodfokon eljáró építésügyi
hatóság

2. Telekosztás és
telekhatár-rendezés esetén, ha
a telekalakítást követõen
keletkezõ telkek közül
a szomszédos telkeken
a közös határvonal felõl az
építési helyen kívül esõ épület
áll.

Az épület helykijelölésére
vonatkozó tûzvédelmi
elõírások betartatása, valamint
a szomszédos telkeken álló
épületek között tartandó
tûztávolság mértékének,
ennek hiányában a kialakítás,
telekalakítás feltételeinek
meghatározása.

elsõ fokon eljáró tûzvédelmi
szakhatóság

másodfokon eljáró tûzvédelmi
szakhatóság

3. Polgári védelmi építmény,
óvóhely telkének kialakítása
esetén.

A jogszabályban elõírt polgári
védelmi követelmények
érvényre juttatása érdekében.

a telekalakítás helye szerint
illetékes megyei
katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fõvárosban
a Fõvárosi Polgári Védelmi
Igazgatóság

Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

4. Ha a telekalakítás
a) bányatelket,
b) szénhidrogén-szállító és
gázelosztó vezeték, valamint
propán-bután töltõtelep
biztonsági övezetét,
c) megszûnt földalatti bányák
nyitva maradó területének
jogszabályban meghatározott
hatásterületét,
d) a nyilvántartott ásványi
nyersanyag-vagyon
elõfordulását vagy
szénhidrogén földalatti
tárolására szolgáló földtani
szerkezetet érint.

Annak elbírálása, hogy
a telekalakítás a mûszaki
biztonság, az ásványvagyon-
gazdálkodás
követelményeinek, valamint
a földtani követelményeknek
a kérelemben foglaltak szerint
vagy további feltételek mellett
megfelel-e.

bányakapitányság Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

5.1. Ha a telekalakításra a vasúti
pálya szélsõ vágányának
tengelyétõl számított 50
méteren belüli övezetben
kerül sor, és engedélyes
a vasúti pályahálózat
mûködtetõje hozzájárulásának
a megtagadását vagy
a hozzájárulásban elõírt
feltételeket sérelmesnek tartja.

Annak elbírálása kérdésében,
hogy a telekalakítás – a vasút
állagára, a vasúti forgalom
biztonságára, a vasúti
pályahálózat mûködtetõje
fenntartási, üzemeltetési
feladatainak ellátására,
fejlesztési terveinek
végrehajtására gyakorolt
hatása alapján –
engedélyezhetõ-e.

Nemzeti Közlekedési Hatóság
illetékes regionális
igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala



Miniszteri rendeletek

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
122/2009. (IX. 17.) FVM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák

LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl

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) pontjában kapott felhatalmazás
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:

A rendelet célja

1. §

Ez a rendelet a helyi igényekhez és sajátosságokhoz iga-
zodó, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatáro-

zott LEADER fejlesztések megvalósításának elõsegítése
érdekében meghirdetésre kerülõ LEADER pályázati felté-
teleket és támogatási célokokat határozza meg, amelyek
hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban:
ÚMVP) IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalma-
zott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenlõség
elveinek figyelembevételével.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
a) LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEA-

DER HACS): az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) ál-
tal az elõzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok
közül az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének kereté-
ben megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével
kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 93/2007. (VIII. 29.)
FVM rendelet alapján kiválasztott, az Európai Mezõgaz-
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Bevonás és közremûködés
feltétele

Szakkérdés Elsõ fokú eljárásban Másodfokú eljárásban

5.2. Ha a telekalakítással új
útterület jön létre.

A tervezett telekalakítási
eljárásban
a közlekedésbiztonsági és
útügyi érdekek érvényre
juttatása.

Nemzeti Közlekedési Hatóság
illetékes regionális
igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala

5.3. Ha a telekalakítás meglévõ út
területében változást
eredményez és az érintett
közútkezelõ hozzájárulásának
megtagadását vagy
a hozzájárulásában foglalt
feltételeket az engedélykérõ
sérelmesnek tartja.

A tervezett telekalakítási
eljárásban
a közlekedésbiztonsági és
útügyi érdekek érvényre
juttatása érdekében
a közútkezelõi hozzájárulás
felülbírálása.

Nemzeti Közlekedési Hatóság
illetékes regionális
igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala

5.4. Állandó, ideiglenes mûködésû
repülõterek, le- és
felszállóhelyek környezetét
érintõ telekalakítás esetében.

A tervezett telekalakítás nem
korlátozza-e indokolatlanul
vagy indokolatlan mértékben
a polgári célú légiközlekedést,
illetve a repülõtéri
létesítmények mûködését.

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatóság

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala

6. A víziutak medrét és
a kikötõk, átkelõk, vízpartok
és vízterületek telkét érintõ
telekalakítás esetén.

A tervezett telekalakítás nem
korlátozza-e indokolatlanul
vagy indokolatlan mértékben
a polgári célú vízi
közlekedést, illetve hajózási
létesítmények mûködését.

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központi Hivatala

7. Erdõ megosztása. A fenntartható
erdõgazdálkodás vizsgálata az
erdõrõl, az erdõ védelmérõl és
az erdõgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény
86. §-a alapján.

Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal területi
szerve

Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Központja



dasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vi-
dékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i
1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1698/2005/EK tanácsi rendelet) 62. cikkének megfelelõ
helyi közösség,

b) LEADER Helyi Akciócsoport tervezési területe
(a továbbiakban: LEADER HACS tervezési terület): az IH
által határozatban elfogadott, a LEADER HACS tagságát
alkotó települések együttes közigazgatási területe,

c) illetékes LEADER HACS: az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támo-
gatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. ten-
gelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elis-
merési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló
93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján elõzetesen elis-
mert helyi közösségek tervezési folyamatával, valamint
a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 147/2007. (XII. 4.) FVM rendeletben
[a továbbiakban: 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet] elis-
mert LEADER HACS, amely az e rendelet szerinti terve-
zési területen látja el a munkaszervezetén keresztül az
ÚMVP III. és IV. tengely intézkedéseinek delegálási szer-
zõdés keretein belüli végrehajtását,

d) munkaszervezet: a LEADER HACS által létrehozott,
jogi személyiségû, ügyviteli és adminisztratív szervezet,
amely a LEADER HACS és az IH között megkötött
együttmûködési szerzõdés alapján látja el tevékenységét
az ÚMVP III. és IV. tengely intézkedéseinek végrehajtása
érdekében,

e) ügyfél: az a természetes személy, mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozás, nonprofit szervezet és egyházi jogi sze-
mély, települési önkormányzat, települési kisebbségi ön-
kormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és
együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény
16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel ren-
delkezõ önkormányzati társulás, valamint a települési ön-
kormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló tör-
vény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás,
amely e rendelet keretében fejlesztést valósít meg vala-
mely LEADER HACS tervezési területen,

f) Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban:
HVS): az elõzetesen elismert vidékfejlesztési akciócso-
portnak az illetékességi területére kidolgozott és az IH ál-
tal jóváhagyott fejlesztési stratégiája,

g) HVS LEADER része (a továbbiakban: LEADER
terv): a HVS azon része, amely az 1698/2005/EK tanácsi
rendelet 61–65. cikkében elõírtaknak, valamint az IH által
meghatározott egyéb feltételeknek megfelelõ fejlesztése-
ket tartalmaz,

h) nonprofit szervezet: a közhasznú szervezetekrõl
szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kht.) 2. §
(1) bekezdés a), b), c), g), valamint k) pontja szerinti szer-
vezet, továbbá az egyesülési jogról szóló törvény alapján
létrehozott egyesület,

i) egyházi jogi személy: a lelkiismereti és
vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló

1990. évi IV. törvény 13. § (2) és (3) bekezdése szerint
megalakult jogi személy,

j) hátrányos helyzetû terület: a kedvezményezett térsé-
gek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rende-
let 2. mellékletében foglalt leghátrányosabb helyzetû kis-
térségek, valamint az ezekkel azonos elbánásban részesü-
lõ, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempont-
ból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen meg-
haladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzéké-
rõl szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet mellékleté-
ben meghatározott települések,

k) LEADER: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cik-
ke szerint ekként meghatározott fogalom,

l) jogcím: az illetékes LEADER HACS tervezési terüle-
tén a LEADER tervben foglaltaknak megfelelõen az azo-
nos fejlesztések, tevékenységek megvalósítása érdekében
az e rendelet keretében meghirdetett célterületek összessé-
ge,

m) célterület: egy jogcímen belül, az illetékes LEADER
HACS HVS-e alapján meghatározott Helyzet-Problé-
ma-Megoldás-Eredmény (a továbbiakban: HPME),
amelynek megvalósítására a pályázat irányul,

n) HPME katalógus: a LEADER tervben szereplõ
HPME struktúra alapján elkészített, az e rendelet alapján
meghirdetett pályázati felhívásban szereplõ, az illetékes
LEADER HACS tervezési területére speciális támogatási
feltételeket, célterületeket tartalmazó katalógus,

o) LEADER forrás: a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet-
ben közzétett forrásallokáció alapján – az IH által – a LE-
ADER HACS lakosságszámával és településszámával ará-
nyosan megállapított forrás, amely magában foglalja a LE-
ADER támogatásra, valamint a LEADER HACS mûködé-
sére fordítható forrást,

p) LEADER támogatás: a LEADER HACS-nak a
147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 1. számú melléklete
alapján rendelkezésre álló LEADER fejlesztési forrás
azon része, amelyet a LEADER HACS a jogcímek alapján
a LEADER tervben foglalt célok megvalósítására fordít-
hat,

q) közhasznú tevékenységek: a Kht. 26. § c) pontja sze-
rint meghatározott, a társadalom és az egyén közös érdeke-
inek kielégítésére irányuló tevékenységek,

r) közösségi célú beruházások: olyan fejlesztések, ame-
lyek a Kht. 26. § c) pontja szerinti célok, tevékenységek
megvalósítását segíti elõ,

s) pályázati felhívás: az e rendelet alapján igénybe ve-
hetõ támogatások részletes feltételeit tartalmazó, legké-
sõbb a pályázat benyújtására rendelkezésre álló benyújtási
idõszak elsõ napját megelõzõ 5. napon, külön IH közle-
ményben közzétett pályázati felhívás, amelynek részét ké-
pezi a HPME katalógus,

t) tradicionális eszköz: a hagyományos népi kultúra,
szellemi örökség ápolásának bemutatásának érdekében
a megismertetni kívánt idõszakban készült gépek, eszkö-
zök, tárgyak.
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(2) Az e rendeletben, valamint a pályázati felhívásban
nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mezõgazda-
sági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatá-
sokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvényben
(a továbbiakban: Törvény), valamint az Európai Mezõgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában meg-
valósuló támogatások igénybevételének általános szabá-
lyairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továb-
biakban: Vhr.) szereplõ, a kérelemre és a kérelmezõre vo-
natkozó szabályokat kell alkalmazni.

A támogatás igénybevételének általános feltételei

3. §

(1) E rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe az ille-
tékes LEADER HACS tervezési területén a LEADER
tervben foglaltaknak megfelelõen az alábbi jogcímek ke-
retében megvalósuló fejlesztésekre:

a) LEADER közösségi célú fejlesztés,
b) LEADER vállalkozási alapú fejlesztés,
c) LEADER rendezvény,
d) LEADER képzés,
e) LEADER térségen belüli együttmûködés,
f) LEADER térségek közötti és nemzetközi együttmû-

ködés,
g) LEADER tervek és tanulmányok.
(2) E rendelet alapján az ügyfél lakóhelye vagy tartóz-

kodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe vagy fiók-
telephelye szerint illetékes LEADER HACS tervezési te-
rületén megvalósuló tevékenységek támogathatóak. Az
ügyfél pályázatában szereplõ fejlesztés vonatkozásában
a beruházás, a fejlesztés csak egy LEADER HACS terve-
zési területén valósulhat meg, kivéve az (1) bekezdés e) és
f) pontja szerinti jogcímek keretében megvalósuló fejlesz-
téseket.

(3) Egy pályázatban kizárólag egy jogcím keretében
megvalósuló tevékenységre igényelhetõ támogatás.

(4) Egy pályázat egy jogcímen belül kizárólag egy célte-
rületre irányulhat.

(5) A pályázat benyújtására nyitva álló idõszakban egy
ügyfél egy célterületre kizárólag egy pályázatot nyújthat
be.

(6) Egy ügyfél a 2007–2013. évi tervezési idõszakban
jogcímenként legfeljebb három pályázatot nyújthat be.

(7) Az ügyfél újabb pályázatot az adott célterületre kizá-
rólag az ezen célterület vonatkozásában korábban benyúj-
tott pályázat utolsó kifizetési kérelmének beadását köve-
tõen nyújthat be.

4. §

(1) E rendelet alapján támogatás kizárólag olyan tevé-
kenységhez vehetõ igénybe, amely a megvalósulás helye

szerint illetékes LEADER HACS HVS-ében meghatáro-
zott LEADER megoldási javaslatokban megfogalmazott
elvárt eredmény elérését segíti elõ, megfelel a LEADER
HACS HPME katalógusban meghatározott feltételeknek.

(2) E rendelet alapján benyújtott pályázatok vonatkozá-
sában a Vhr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat
nem kell alkalmazni.

(3) Induló vállalkozás esetén a Vhr. 7. § (1) bekezdés
c) pontjában meghatározott, a nehéz helyzetben lévõ vál-
lalkozásokra vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni.

(4) A pályázati felhívás alapján támogatható mûködési
kiadások vonatkozásában a Vhr. 20. § (3)–(4) bekezdésé-
ben foglaltakat nem kell alkalmazni.

5. §

(1) Egy pályázat keretében a megítélt támogatás össze-
ge nem haladhatja meg a LEADER HACS részére
a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 1. számú mellékleté-
ben meghatározott teljes LEADER fejlesztési forrás
20%-át és a 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget. A
támogatási összeg nem haladhatja meg a LEADER HACS
HPME katalógusban meghatározott maximális támogatási
összeget. Nem támogatható az a pályázat, amely esetén
a támogatási összeg nem éri el a LEADER HACS HPME
katalógusban meghatározott minimális támogatási
összeget.

(2) Egy pályázat keretében a 3. § (1) bekezdés a) pontjá-
ban meghatározott fejlesztés vonatkozásában mûködési
kiadás igényelhetõ. A kiadás mértéke nem haladhatja meg
a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott
maximális összeget, de legfeljebb

a) az elsõ évben a beruházás megvalósítása érdekében
jóváhagyott elszámolható kiadás 5%-át, legfeljebb bruttó
2 600 000 Ft-ot,

b) a második évben a beruházás megvalósítása érdeké-
ben jóváhagyott elszámolható kiadás 4%-át, legfeljebb
bruttó 2 000 000 Ft-ot,

c) a harmadik évben a beruházás megvalósítása érdeké-
ben jóváhagyott elszámolható kiadás 3%-át, legfeljebb
bruttó 1 600 000 Ft-ot.

(3) Az egyéb elszámolható kiadások tekintetében – ha
a pályázatban eltérõ támogatási intenzitások kerülnek
megállapításra – egységesen a legalacsonyabb intenzitást
kell figyelembe venni.

(4) A jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja
meg a Gépkatalógusban beazonosítható tételek vonatko-
zásában a Gépkatalógus szerinti referenciaárat.

(5) A jóváhagyott elszámolható kiadás nem haladhatja
meg az Építési Normagyûjteményben (a továbbiakban:
ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az ÉNGY
szerinti referenciaárat.

(6) Az e rendelet alapján megítélhetõ támogatási összeg
alapját a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támo-
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gatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
1998/2006/EK bizottsági rendelet) képezi. Ennek értelmé-
ben

a) a támogatás összege az 1998/2006/EK bizottsági ren-
delet hatálya alá tartozó ügyfelek esetén ügyfelenként az
egymást követõ három pénzügyi évben nem haladhatja
meg a 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget,

b) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem
tartozó ügyfelek esetében az e rendelet által támogatott
célterületek vonatkozásában három egymást követõ pénz-
ügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja
meg a 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget,

c) az e rendelet alapján megítélt támogatás
az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó
szervezetek esetében csekély összegû támogatásnak minõ-
sül.

6. §

(1) Nem vehetõ igénybe támogatás a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:
Ötv.) 8. § (1) bekezdése szerinti helyi közszolgáltatások
keretében az önálló települési alapinfrastruktúra-fejlesz-
tésre, így különösen a gázhálózat, az elektromos hálózat,
az ivóvízhálózat, a szennyvízhálózat, a csapadékvíz-elve-
zetõ rendszer, a tûzi-víz vezetékek, a tûzi-víz tárolók, az
utak, a járdák, a vasutak, az átereszek, a vízi létesítmé-
nyek, a hulladékkezelõ, az egyedi szennyvízelhelyezés, a
hírközlési, informatikai hálózat fejlesztésére.

(2) Települési önkormányzat nem vehet igénybe támo-
gatást az Ötv. 8. § (4) bekezdésében meghatározott, köte-
lezõen ellátandó feladatok – kivéve köztemetõ fenntartá-
sa – ellátását szolgáló épület, épületrész, eszköz és techno-
lógia fejlesztésére.

(3) Nem vehetõ igénybe támogatás
a) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támoga-
tások részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM
rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre,

b) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyúj-
tandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 136/2008.
(X. 18) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre,
fejlesztésre,

c) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó tá-
mogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008. (X. 18.)
FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesz-
tésre,

d) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatá-
sok részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM
rendelet alapján támogatható tevékenységre, fejlesztésre,

e) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szol-
gáltató tér kialakítására és mûködtetésére igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló 112/2009. (VIII.
29.) FVM rendelet alapján támogatható tevékenységre,
fejlesztésre,

f) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. in-
tézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet alapján támogatható te-
vékenységre, fejlesztésre,

g) a nemzeti és közösségi jogszabályok alapján tiltott,
illetve nem támogatható célokra, tevékenységre, kiadásra.

(4) Tanácsadást, tanulmánykészítést, oktatást, illetve
képzést az ügyfél a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazá-
sában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoport-
mentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet 1. melléklete szerinti
partnervállalkozásától vagy kapcsolt vállalkozásától nem
vehet igénybe.

7. §

(1) E rendelet alapján kizárólag olyan tevékenységre
igényelhetõ támogatás, amely megfelel a pályázati felhí-
vás horizontális feltételeinek, és szerepel a fejlesztés meg-
valósulási helye szerint illetékes LEADER HACS – legké-
sõbb a pályázat benyújtására nyitva álló idõszak elsõ nap-
ját megelõzõ ötödik napon lezárt – HPME katalógusában.

(2) E rendelet alapján támogatás vehetõ igénybe az ille-
tékes LEADER HACS HPME katalógusában megjelölt tá-
mogatási célterületre a HPME katalógusban meghatáro-
zott alábbi feltételek együttes betartása mellett:

a) támogatás-intenzitás,
b) maximális támogatási összeg,
c) minimális támogatási összeg,
d) egyéb alanyi feltételek,
e) egyéb tárgyi feltételek,
f) támogatható tevékenységek,
g) elszámolható kiadások,
h) megvalósulás helye.
(3) Az egyes célterületek keretében megvalósuló tevé-

kenységek vonatkozásában az e rendelet szerinti elszámol-
ható kiadások körét az illetékes LEADER HACS HPME
katalógusa határozza meg.

(4) A pályázathoz mellékelni kell a Vhr.-ben elõírtak
mellett az e rendeletben meghatározott, valamint az illeté-
kes LEADER HACS HPME katalógusában elõírt mellék-
leteket.

(5) Az e rendelet keretében megvalósuló fejlesztés a pá-
lyázat befogadását követõen kezdhetõ meg.

10. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3068



(6) Az e rendelet keretében benyújtott pályázatok érté-
kelésénél a pályázati felhívásban rögzített horizontális, va-
lamint a fejlesztés megvalósítása helye szerint illetékes
LEADER HACS HPME katalógusában szereplõ jogcím és
speciális pontozási szempontokat kell figyelembe venni.

(7) A LEADER közösségi célú fejlesztés esetében
a) a Vhr. 20. § (3) bekezdésétõl eltérõen, ha az ügyfél

mûködési támogatást is igénybe vesz, az utolsó kifizetési
kérelem benyújtása elõtt kifizethetõ a támogatási döntés-
sel jóváhagyott támogatási összeg 80%-át meghaladó
összeg,

b) a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérõen a tradi-
cionális eszköz beszerzése esetében nem szükséges két ár-
ajánlat becsatolása, a támogatási összeg megállapítása
egyedi elbírálás alapján, szükség esetén szakértõ által
megállapított értéken történik,

c) a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üze-
meltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem be-
nyújtásától számított öt évig tart,

d) a Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérõen az üze-
meltetési kötelezettség idõtartama alatt a beruházás, fej-
lesztés tárgya – a fenntarthatóságának biztosítása érdeké-
ben – az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bér-
be adható,

e) a Vhr. 20. § (4) bekezdésében foglaltakat – ha az ügy-
fél mûködési támogatást is igénybe vesz – az ügyfél külön
köteles teljesíteni a beruházási és a mûködési kiadások vo-
natkozásában.

(8) A LEADER vállalkozás alapú fejlesztés esetében
a) a Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérõen a tradi-

cionális eszköz beszerzése esetében nem szükséges két ár-
ajánlat becsatolása, a támogatási összeg megállapítása
egyedi elbírálás alapján, szükség esetén szakértõ által
megállapított értéken történik,

b) a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérõen az üze-
meltetési kötelezettség az utolsó kifizetési kérelem be-
nyújtásától számított öt évig tart,

c) a Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérõen az üze-
meltetési kötelezettség idõtartama alatt a beruházás, fej-
lesztés tárgya – a fenntarthatóságának biztosítása érdeké-
ben – az üzemeltetési kötelezettség fenntartása mellett bér-
be adható.

A pályázat benyújtása

8. §

(1) E rendelet alapján meghirdetésre kerülõ pályázati
felhívás keretében benyújtott pályázatokat 2009. október
1. és 2009. október 31. között, ezt követõen évente márci-
us 1. és 31., valamint október 1. és 31. között a Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton kell
benyújtani – a Törvény 16. §-a valamint 21. §-a alapján az
MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött dele-

gálási szerzõdés szerint – az illetékes LEADER HACS
munkaszervezeti irodájába.

(2) A pályázathoz mellékelni kell
a) települési önkormányzat, települési kisebbségi ön-

kormányzat, illetve önálló jogi személyiséggel rendelkezõ
önkormányzati társulás ügyfél esetén az érintett önkor-
mányzat képviselõ-testületének vagy társulási tanácsának
a beruházás megvalósításáról szóló határozata kivonatát,

b) nonprofit szervezet ügyfél esetén a bejegyzést igazo-
ló okirat hiteles másolatát,

c) egyházi jogi személy ügyfél esetén a felettes egyházi
szerv vagy az egyházi fõhatóság által kiadott, az egyházi
jogi személyiséget tanúsító okirat hiteles másolatát,

d) a Vhr. 27. § (1) bekezdés h) pontjától eltérõen pénz-
ügyi tervet a LEADER vállalkozási alapú fejlesztés és a
LEADER közösségi célú fejlesztés jogcím keretében be-
nyújtott pályázathoz, ha a kérelmezett támogatás összege
az 5 000 000 forintot nem haladja meg,

e) a Vhr. 27. § (1) bekezdés i) pontjától eltérõen, ha az
ügyfél természetes személy, mikro-, kis- és középvállalko-
zás, pénzügyi és üzleti tervet; ha az ügyfél települési ön-
kormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önálló
jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás,
egyházi jogi személy vagy nonprofit szervezet, pénzügyi,
mûködtetési és fenntarthatósági tervet a LEADER vállal-
kozási alapú és a LEADER közösségi célú fejlesztés kere-
tében benyújtott pályázathoz, ha a kérelmezett támogatás
összege az 5 000 000 forintot meghaladja,

f) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tarto-
zó szervezetek esetében az ügyfél által az adott pénzügyi
évben, valamint az elõzõ két pénzügyi évben igénybe vett
csekély összegû támogatásról szóló nyilatkozatot,

g) természetes személy ügyfél esetében a lakcímet iga-
zoló hatósági igazolvány másolatát,

h) az értékeléshez az e rendelet alapján meghirdetett pá-
lyázati felhívásban meghatározott egyéb igazolásokat,
nyilatkozatokat, dokumentumokat.

(3) Egyházi jogi személy, települési önkormányzat, te-
lepülési kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányza-
tok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi
CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi
személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás, vala-
mint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi tár-
sulásáról szóló törvény alapján létrehozott többcélú kistér-
ségi társulás vonatozásában létesítõ okirattal nem szüksé-
ges igazolni a közhasznú tevékenység ellátását.

A pályázat elbírálása

9. §

(1) Az e rendelet alapján meghirdetett pályázati felhívás
alapján benyújtott pályázatok elbírálása a Törvény III–IV.
fejezete alapján történik.
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(2) A pályázat bírálatát – a Törvény 16. §-a, valamint
21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS
között létrejött delegálási szerzõdés szerint – az illetékes
LEADER HACS a pályázati felhívásban rögzített hori-
zontális, valamint az illetékes LEADER HACS HPME
katalógusában szereplõ, a fejlesztéssel, tevékenységgel
érintett célterületre meghatározott jogcím vagy speciális
pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, továbbá
a Törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor ál-
lításával végzi. A pályázatok rangsorolása után a rendel-
kezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támoga-
tási döntést.

A kifizetési kérelem benyújtása

10. §

(1) A kifizetési kérelmet a 2010. évtõl kezdõdõen éven-
te

a) január 1–31.,
b) április 1–30.,
c) július 1–31.,
d) október 1–31.
között lehet benyújtani – a Törvény 16. §-a, valamint

21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS
között létrejött delegálási szerzõdés szerint – az illetékes
LEADER HACS munkaszervezeti irodájába az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon, postai úton vagy
elektronikus úton ügyfélkapun keresztül.

(2) Egy ügyfél
a) a beruházási, fejlesztési támogatás igénybevétele ér-

dekében évente kettõ,
b) a mûködési kiadás igénybevétele érdekében évente

négy
kifizetési kérelem benyújtására jogosult.
(3) Az elsõ kifizetési kérelemhez csatolni kell az adóbe-

jelentkezési lap másolatát, továbbá induló egyéni vállalko-
zó ügyfél esetén hatósági igazolást az egyéni vállalkozói
igazolvány érvényességérõl és az ügyfél egyéni vállalko-
zói tevékenységi körérõl.

Jogkövetkezmények

11. §

(1) Ha a pályázati felhívásban szereplõ értékelési szem-
pontok ellenõrzése során kiderül, hogy az ügyfél nem
valós adatot szolgáltatott, akkor a kifizetett támogatás jo-
gosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül, és az
ügyfél támogatási jogosultsága megszûnik.

(2) A pályázati felhívás HPME katalógus részében az
illetékes LEADER HACS területére meghatározott jogkö-
vetkezmények alkalmazandóak.

Záró rendelkezés

12. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

13. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támoga-
tásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi
rendelet 61. cikkének végrehajtásához szükséges rendel-
kezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
124/2009. (IX. 24.) FVM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az erdõ-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl

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) pontjában kapott felhatalmazás
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:

I. Fejezet

A TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK
ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja az erdõ-környezetvédelmi célprogra-
mokon keresztül

a) a spontán és agresszíven terjedõ, idegenhonos fa- és
cserjefajok eltávolításával az õshonos fafajok jelenlegi el-
terjedési területének megõrzése, bõvítése,

b) a korábban tarvágással vagy fokozatos felújító vágás-
sal kezelt erdõkben a szálalás feltételeinek megteremtése,
azt követõen a szálalás termõhelyi adottságokhoz igazodó
szakmai elvárások alapján történõ kialakítása, valamint

10. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3070



a természetes állapothoz legközelebb álló szerkezetû és
faji sokféleségû erdõtársulás fenntartása,

c) az adott termõhelynek nem megfelelõ erdõtársulások
(sarj eredet, hiányos állományszerkezet, idegenhonos fa-
fajok) a természetes állapothoz közel álló erdõtársulássá
történõ átalakítása, valamint a termõhelynek megfelelõ õs-
honos erdõállományok további fejlõdését, természetes fel-
újulását biztosító kézimunka igényes ápolása,

d) az élõhely kisebb bolygatásával járó és a helyi szapo-
rítóanyagokat felhasználó erdõfelújítási módszerekre tör-
ténõ áttérés ösztönzése, a tarvágás visszaszorítása,

e) a faji diverzitás fokozása, a természetes folyamatokra
alapozott erdõvédelem, illetve a tájvédelem elõsegítése,

f) az erdõ és a szomszédos mezõgazdasági területek ta-
lajának szél és vízerózió elleni védelmének biztosítása, az
erdõgazdálkodók ösztönzése a folyamatos erdõborítást
biztosító erdõgazdálkodási módszerekre (készletgondo-
zás, szálalás) történõ áttérésre,

g) a közjóléti rendeltetésû erdõkben a fokozott emberi
igénybevétel mellett a jó és balesetveszélytõl mentes kör-
nyezeti állapot fenntartása,

h) az erdei tisztások fenntartásának, az arra alkalmas te-
rületek (vadföld, erdei rakodók) átalakításának, valamint
további tisztások kialakításának elõsegítése,

i) a hagyományos, természetkímélõ anyagmozgatási
módszerek alkalmazásának ösztönzése.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában
1. agresszíven terjedõ, idegenhonos fa- és cserjefaj: fe-

hér akác (Robinia pseudo-acacia), bálványfa (Ailanthus
altissima), amerikai (vörös) kõris (Fraxinus pennsylvani-
ca), zöld juhar (Acer negundo), gyalogakác (Amorpha fru-
ticosa), keskenylevelû ezüstfa (Eleagnus angustifolia), ké-
sei meggy (Padus serotina), nyugati ostorfa (Celtis occi-
dentalis), lepényfa (Gleditsia triacanthos), közönséges or-
gona (Syringa vulgaris), torzsás ecetfa (Rhus typhina),

2. állománykiegészítés: hiányos szerkezetû vagy ele-
gyetlen befejezett erdõállományok kiegészítése,

3. ártér: az Országos Erdõállomány Adattárban
(a továbbiakban: Adattár) ártérként nyilvántartott terület,

4. átalakítás: egyszintû, egyenletes állományszerkezetû
erdõ átalakítása vegyes méret- és korszerkezetû, térben ta-
golt állományszerkezetû erdõvé,

5. átalakító üzemmód: olyan erdõkezelési mód, amely
az állomány kora és homogén térszerkezete alapján szálaló
üzemmódba még nem sorolható, de az alkalmazása során
a fõ szakmai cél a vágásos üzemmódról a szálaló üzem-
módra való áttérés, ezért minden erdõmûvelési tevékeny-
ségnek és fakitermelési módnak az átalakítást, a folyama-
tos erdõborításra való átállást kell szolgálnia,

6. elegyarány: az Adattárban szintenként, illetve állo-
mányrészenként elkülönített fafajsorokban feltüntetett
elegyarányokból számított, az adott fafajnak az erdõrészlet
teljes területére vetített abszolút elegyaránya,

7. erdõ: az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgaz-
dálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továb-
biakban: erdõtörvény) 6. §-a szerint ekként meghatározott
terület,

8. erdõgazdálkodási tevékenység: az erdõtörvény 5. §
9. pontja szerint ekként meghatározott tevékenység,

9. fa- vagy cserjefaj egyévesnél idõsebb egyede: egy ve-
getációs idõszaknál többet megélt, vagy legalább egy ol-
dalhajtással rendelkezõ magról kelt vagy sarjról eredt
egyed,

10. fokozatos felújítóvágás végvágással: az anyaállo-
mány fokozatos, több alkalommal végrehajtott kitermelé-
se legalább 10 évre elnyújtva a természetes felújulás bizto-
sítása mellett,

11. fõfafaj: az Adattárban az elegyedés módja szerint
fõfafajként nyilvántartott fafaj,

12. kézi ápolás: olyan tevékenység, amelyet a természe-
tes újulat vagy a mesterségesen ültetett csemeték megma-
radása, fejlõdése érdekében kézi szerszámmal vagy gépi
hajtású kézi eszközzel végeznek,

13. közjóléti berendezés: a 7. mellékletben meghatáro-
zott, többnyire természetes anyagból készült, a környezet-
hez illeszkedõ eszköz, amely a pihenés, a közlekedés,
a sport, a játék és az ismeretszerzés célját szolgálja,

14. közjóléti létesítmény: erdõben vagy erdõs környe-
zetben közjóléti berendezések elhelyezésével kialakított,
korlátozás nélkül, térítésmentesen használható helyszín,
amely a látogatók rekreációját, szabadidejük eltöltését, is-
mereteik gyarapítását szolgálja,

15. közvetlenül határos erdõrészletek: olyan erdõrészle-
tek, amelyek erdõrészlethatára közös, vagy azokat legfel-
jebb az Adattár térképi adatállományában nyilvántartott
vonalas közlekedési létesítmény, vízfolyás, nyiladék vá-
lasztja el,

16. lék: olyan felújítási kötelezettséggel nem rendelke-
zõ terület, ahol az idõs fák kivágása után a záródáshiányt
mindaddig folyamatosan fenntartják, amíg az újulat a kü-
lön jogszabályban meghatározottak szerint az erdõsítés
befejezésére meghatározott feltételeknek meg nem felel,

17. lék területe: a léket határoló koronapalástok vetülete
által körbezárt terület,

18. mikroélõhely: olyan álló vagy fekvõ holt fákat, fa-
csoportokat tartalmazó élõhelyek, amelyek környezetük-
tõl eltérõ adottságaik miatt a többnyire homogén erdõállo-
mányokból rendszerint hiányzó, a holt fához kötõdõ élõlé-
nyeknek, élõlénycsoportoknak adnak otthont, így az élõ-
hely mozaikosságát gazdagítva biztosítják a biológiai sok-
féleség fenntartását, növelését,

19. pótlás: erdõfelújítás vagy erdõtelepítés elsõ kivitelét
követõen az erdõ területén kialakuló tõszámhiány szárma-
zási bizonyítvánnyal rendelkezõ erdészeti szaporítóanyag-
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gal történõ megszüntetése a 8. mellékletben található álla-
pot elérése érdekében,

20. rõzsefonat: egymástól minimum 50 cm-re, maxi-
mum 60 cm-re levert, legalább 6 cm átmérõjû keményfa
karók közé, minimum 150 cm hosszúságú, vesszõkbõl,
gallyakból készült fonat, amelynek legkisebb magassága
15 cm,

21. szálalás: folyamatos erdõborítás fenntartása mellett
végrehajtott – vegyes korú és szerkezetû erdõ kialakítását,
természetes felújulását és folyamatos fenntartását célzó –
fakitermelés, amelynek mértéke a készletgazdálkodáson
alapul, továbbá a faegyedek kitermelését nem az állomány
vágásérettségi kora, hanem az egyes faegyedek potenciális
kora, illetve egészségi állapota határozza meg, és e tevé-
kenység során felújítási kötelezettség nem keletkezik,

22. szálaló erdõgazdálkodás: olyan erdõgazdálkodási
mód, melynek alkalmazásával az állandó erdõborítást
fenntartva biztosítható az erdõklíma megõrzése, a talaj és
az erdei élõhely védelme, az erdõ folyamatos megújulása
és az állandó fahozam,

23. szálaló üzemmód: olyan üzemmód, amelyben a szá-
laló erdõgazdálkodás feltételeinek kialakítása és fenntartá-
sa érdekében csak szálalás fakitermelési mód alkalmazha-
tó, felújítási kötelezettséget keletkeztetõ véghasználati fa-
kitermelés nem történik, a faállomány fakészlete a szálal-
ási tervben foglaltaknak megfelelõen alakul, valamint a fa-
állomány összetétele, kor- és térbeli szerkezete változatos,
és ezzel a folyamatos erdõborítást szolgálja,

24. tarvágás: a faállománynak olyan egybefüggõ terü-
leten, egy beavatkozással végrehajtott kitermelése, vég-
használata, melyet az erdõterv határozat tarvágásnak ismer
el,

25. tájhonos fafaj: az 1. melléklet szerint az adott erdé-
szeti tájban õshonos fafaj,

26. támogatási idõszak: az elsõ kifizetési kérelem be-
nyújtásától az egyes célprogramok idõtartama által meg-
határozott év végéig terjedõ idõszak,

27. támogatott terület: a jóváhagyó, illetve részben jó-
váhagyó támogatási határozat szerinti erdõrészlet vagy er-
dõrészletek teljes területe, amelyen a támogatott tevékeny-
ség megvalósul,

28. területhatár állandósítás: olyan tevékenység, amely
során a faállománnyal borított terület esetében a terület
megközelítését szolgáló úthoz legközelebb esõ határpon-
tot szabványosított, számozott erdészeti határkaróval,
majd a határ további pontjait az összelátást biztosítva a ha-
táron lévõ fákon az erdõrészletek határának jelzésére hasz-
nált fehér színû festéssel jelölik meg azzal, hogy ha a terü-
let határán a támogatási idõszak alatt jelölésre alkalmas
fák nincsenek, a terület töréspontjain szabványosított er-
dészeti határjeleket kell elhelyezni,

29. visszatérési idõ: egymást követõ, léknyitást vagy a
lék területének a bõvítését eredményezõ erdõgazdálkodási
tevékenység között eltelt idõ,

30. vízmosás: terepfelszíni vízmozgás, lefolyás hatására
kialakult, 3 m-nél mélyebb meder,

31. záródás: olyan területviszonyszám, amely megmu-
tatja, hogy az erdõrészlet felsõ lombkoronaszintjében ta-
lálható fák koronavetülete hány százalékban borítja a rész-
let teljes területét.

Erdõ-környezetvédelmi célprogramok

3. §

E rendelet alapján az alábbi célprogramokhoz nyújtható
támogatás:

a) agresszíven terjedõ, idegenhonos fa- és cserjefajok
visszaszorítása célprogram,

b) szálaló erdõgazdálkodás célprogram,
c) erdõállományok kézimunka-igényes ápolása célprogram,
d) õshonos erdõállományok tarvágásos felújításának

visszaszorítása célprogram,
e) speciális erdei élõhelyek és természetes erdõfelújítás

lehetõségének biztosítása célprogramcsoport:
ea) mikroélõhelyek kialakítása, fenntartása célprogram,
eb) a véghasználat során facsoportok visszahagyása cél-

program,
ec) erdõfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályo-

zás célprogram,
f) véghasználat elhalasztása talaj- és élõhelyvédelem

céljából célprogram,
g) közjóléti célú erdõk fenntartása célprogram,
h) erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram,
i) természetkímélõ anyagmozgatási módszerek alkal-

mazása célprogram.

A támogatás jellege és tárgya

4. §

(1) E rendelet alapján normatív terület-, illetve térfogat-
alapú, vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA)
nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szep-
tember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiak-
ban: tanácsi rendelet) 47. cikkében foglaltak szerint.

(2) A támogatás az Adattárban nyilvántartásba vett er-
dõterületen, illetve a 3. § h) pontja szerinti célprogram ese-
tében az erdõgazdálkodás céljait közvetlenül szolgáló te-
rületen vehetõ igénybe az e rendeletben meghatározott
részletes szakmai feltételek teljesítése esetén.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. §

(1) Támogatásra az ügyfél akkor jogosult, ha
a) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továb-

biakban: erdészeti hatóság) által az erdõtörvény alapján,
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a támogatási kérelem benyújtásakor, nyilvántartásba vett
erdõgazdálkodó,

b) erdõgazdálkodói jogosultsága az adott területre hatá-
rozatlan idõre vagy az adott célprogram teljes támogatási
idõszakára vonatkozóan fennáll,

c) rendelkezik az adott területre vonatkozó, az erdészeti
hatóság által kiadott erdõterv határozattal,

d) a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ két nap-
tári évben e rendelet alapján finanszírozott egyetlen támo-
gatási célprogram esetén sem került kizárásra.

(2) Nem támogatható azon erdõrészlet, amely a Magyar
Állam többségi tulajdonában van.

(3) Támogatásra az adott erdõrészlet vonatkozásában
nem jogosult az ügyfél, ha az adott területen az adott mû-
velet elvégzésére – hivatalból indított eljárás során, az er-
dészeti hatóság által kiadott – jogerõs határozat kötelezi.

(4) Ha a támogatási jogosultság megállapítása során az
Adattárban szereplõ adatok szolgálnak alapul, az Adattár-
nak a támogatási kérelem benyújtási idõszakának utolsó
napja szerint aktuális adatait kell figyelembe venni.

(5) A célprogramok során csak az 1. melléklet szerinti,
az adott erdészeti tájban kiemelten támogatható vagy tá-
mogathatóként feltüntetett célállományok kialakítása,
illetve fenntartása érdekében végzett erdõgazdálkodási te-
vékenység támogatható.

Általános elõírások

6. §

(1) Az ügyfél a támogatott tevékenység végrehajtása so-
rán köteles

a) az erdõfelújítás és a pótlás során az erdészeti szaporí-
tóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.) FVM rendelet sze-
rinti, az adott erdõterületet is magába foglaló származási
körzetekbõl származó szaporítóanyagot alkalmazni,

b) a vágástéri hulladék kivételével a támogatási idõszak
alatt folyamatosan gondoskodni a támogatott területen ta-
lálható hulladék eltávolításáról,

c) a támogatott területet a terepen jól láthatóan, állandó-
sított jelekkel lehatárolni, és a jelölést a támogatási idõ-
szak alatt fenntartani,

d) a szaporítóanyag származását tanúsító származási bi-
zonyítvány másolati példányát a felhasználás utáni elsõ ki-
fizetési kérelem benyújtási idõszakának végéig az erdé-
szeti hatósághoz benyújtani, az eredeti példányt a támoga-
tási idõszak végéig megõrizni,

e) a támogatási határozat közlését követõ második kifi-
zetési kérelem benyújtási idõszakának vége elõtt az Euró-
pai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedés-
csoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 139/2008. (X.
22.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja
szerinti kötelezõ szakmai képzésen részt venni,

f) a támogatási célprogramokhoz tartozó elõírásoknak
való megfelelést a támogatott területenként évenkénti bon-
tásban vezetett munkanaplóban, legkésõbb azok elvégzé-
sétõl számított egy héten belül

fa) az erdõgazdálkodó adatai,
fb) az erdõrészlet adatai,
fc) a szakirányító adatai,
fd) a célprogramonként elvégzett mûveletek idõrendi

bontásban történõ szerepeltetése,
fe) az engedélyköteles mûveletek esetén a bejelentési és

azonosítási adatok,
ff) a vegyszerhasználat esetén a kijuttatott anyag, ter-

mék, hatóanyag megnevezése, valamint azok mennyiségi
adatai,

fg) a felhasznált szaporítóanyag adatai,
fh) a kötelezõen megadandó célprogram-specifikus

adatok, valamint
fi) megjegyzések
feltüntetésével, az Irányító Hatóság által meghatározott

formátumon rögzíteni, és a munkanapló aláírt másolatát
a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak végé-
ig az erdészeti hatósághoz benyújtani,

g) a támogatott teljes területen az egyes célprogramok-
hoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes sza-
bályai szerinti elõírásokat a támogatási idõszak teljes idõ-
tartama alatt betartani,

h) a vegyszeres védekezés végrehajtása esetén az erdé-
szeti hatóságnak a támogatott terület elhelyezkedése sze-
rint illetékes szervét a tervezett védekezés megkezdése
elõtt legalább 10 munkanappal írásban értesíteni a beavat-
kozás tervezett helyének és idõpontjának megjelölésével.

(2) A célprogramok végrehajtása során vegyszer hasz-
nálata csak az alábbi esetekben és feltételekkel engedélye-
zett:

a) a fásszárú fajok közül a fehér akác (Robinia pseu-
do-acacia), a bálványfa (Ailanthus altissima) és a gyalog-
akác (Amorpha fruticosa) visszaszorítása érdekében ké-
regre kenéssel, tuskóecseteléssel, fainjektálással, nem légi
úton történõ permetezéssel, ártéren – a gyalogakác
(Amorpha fruticosa) kivételével – kizárólag fainjektálás-
sal,

b) lágyszárú fajok közül csak a siskanád tippan (Cala-
magrostis epigeios) tömeges megjelenésénél,

c) gyapjaslepke (Lymantria dispar) közepes vagy erõs
fertõzése esetén (petecsomók száma több mint 500 db/0,1
ha) csak Bacillus thuringiensis hatóanyagú, illetve kitin-
szintézis gátló szerekkel, a felújítás alatt álló erdõterülete-
ken, magtermõ állományokban, a lakosság védelme érde-
kében lakó- és üdülõövezetek melletti parkerdõkben,

d) csak erdészeti felhasználásra is engedélyezett készít-
ményeket lehet alkalmazni az engedélyokiratukban foglalt
módon, az egyéb vonatkozó jogszabályi elõírások betartá-
sával, a kijuttatáshoz szükséges hatósági engedélyek birto-
kában.
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(3) A célprogramok közötti váltásra a támogatási idõ-
szak (kötelezettségvállalás idõtartama) alatt nincs lehetõ-
ség.

(4) Az ügyfélnek a teljes támogatási idõszak alatt gaz-
dasága teljes területén be kell tartania

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasá-
gi termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a me-
zõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes támo-
gatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK,
a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helye-
zésérõl szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rende-
letben rögzített irányelvek alapján a külön jogszabályok-
ban meghatározott gazdálkodási követelményeket,
valamint

b) az egységes területalapú támogatások és egyes vidék-
fejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes
Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához
szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategy-
ségre való átváltási arányának meghatározásáról szóló
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott elõírásokat.

Támogatási kérelem benyújtása

7. §

(1) A támogatási kérelmet elektronikus úton, ügyfél-
kapun keresztül minden év október 1. és október 31. között
lehet benyújtani a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.

(2) A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmaz-
za:

a) ügyfél-azonosítási és kapcsolattartási információk,
b) támogatási jogosultságra vonatkozó adatok, úgymint

erdõrészlet azonosító, célprogram, továbbá a 3. § i) pontja
szerinti célprogram esetén a mennyiségi érték,

c) támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok.
(3) Az ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási idõ-

szakban csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(4) Egy támogatási kérelem több célprogramra és azo-

kon belül több erdõrészletre is irányulhat.
(5) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybe-
vételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. § (2) bekezdésé-
tõl eltérõen a támogatási kérelemhez nem kell mellékelni
a blokktérképet.

(6) Egy támogatási idõszak alatt egy erdõrészletre –
a 3. § i) pontja szerinti célprogramon kívül – csak egy cél-
programra vehetõ igénybe támogatás.

(7) A 3. § a)–d) és f) pontja szerinti célprogramok eseté-
ben a vonatkozó elõírások teljesülése érdekében a 3. §
i) pontja szerinti célprogramra is igénybe vehetõ támoga-
tás egyidejûleg.

(8) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõ-
szak lejárta után a (2) bekezdes b) pontja szerinti adatok
vonatkozásában hiánypótlásra nincs lehetõség.

Támogatási kérelem elbírálása

8. §

A támogatási kérelmek bírálata az Adattárnak a benyúj-
tás évének október 31-i állapota alapján, erdõrészlet szin-
ten, a 3. melléklet pontrendszere szerint, a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdé-
seirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés
c) pontja alapján elvégzett, a támogatási kérelemben sze-
replõ támogatható területekre vonatkozóan összeállított
rangsorral történik. A rangsorolás után a támogatási kére-
lemrõl a rendelkezésre álló keret alapján a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal Központja (a továbbiakban:
MVH) dönt.

A támogatás folyósítása

9. §

(1) A támogatás folyósítása az évente egyszer benyújt-
ható kifizetési kérelem alapján történik.

(2) A kifizetési kérelmet minden évben az Európai Me-
zõgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Me-
zõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes
támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljá-
rási szabályokról szóló 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet
szerinti egységes kérelem részeként lehet elektronikusan
benyújtani.

(3) Az 5. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak a kifizetési
kérelmek esetében is ellenõrzésre kerülnek.

(4) A kifizetési kérelmek vizsgálata az Adattárnak a ki-
fizetési kérelem benyújtási évének június 9-i állapota alap-
ján történik.

(5) A Vhr. 13. § (2) bekezdésétõl eltérõen a kifizetési
kérelemhez nem kell mellékelni a blokktérképet.

(6) Az ügyfél a célprogramban vállalt tevékenységet
a támogatási határozat közléséig csak saját felelõsségére
kezdheti meg.

(7) Az ügyfél a vállalt kötelezettségek elvégzését köve-
tõ elsõ kifizetési kérelmének benyújtására a támogatási ha-
tározat közlésétõl számított második kifizetési kérelem be-
nyújtására nyitva álló idõszak végéig jogosult.

(8) Ha az ügyfél a támogatási idõszak alatt egynél több
alkalommal

a) nem nyújt be kifizetési kérelmet – a (7) bekezdésben
meghatározott eset kivételével – az adott támogatott terü-
letre, vagy
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b) kifizetési kérelme a támogatott területre vonatkozóan
elutasításra kerül,

a támogatott terület az intézkedésbõl a támogatási idõ-
szak lejáratáig kizárásra kerül, és a támogatott területre vo-
natkozóan már igénybe vett teljes támogatási összeget
a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó
szabályok szerint vissza kell fizetni.

Ellenõrzés

10. §

(1) Az ellenõrzés a támogatási, illetve a kifizetési kére-
lemre vonatkozóan a külön jogszabályokban meghatáro-
zottak szerint

a) adminisztratív ellenõrzést,
b) keresztellenõrzést,
c) helyszíni ellenõrzést
foglal magában.
(2) A jogosultsági feltételek, valamint az erdõ-környe-

zetvédelmi elõírások teljesítését az (1) bekezdésben fog-
laltak szerint az MVH évente ellenõrzi. Az MVH az ellen-
õrzésbe külön megállapodás alapján az erdészeti hatóságot
bevonhatja.

Az elháríthatatlan külsõ okokra vonatkozó szabályok

11. §

(1) Az elháríthatatlan külsõ okokra (a továbbiakban: vis
maior) vonatkozó bejelentést az erdészeti hatóságnak a vis
maiorral érintett terület szerint illetékes szervéhez kell be-
nyújtani az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén al-
kalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tár-
gyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007.
(VI. 8.) FVM rendeletben és a Vhr.-ben foglaltak alapján.

(2) Vis maior fennállása esetén az ügyfél (1) bekezdés-
ben foglalt bejelentése alapján – az erdészeti hatóság véle-
ményét figyelembe véve – az MVH dönt arról, hogy a vis
maior a kötelezettségeknek

a) az adott évre vonatkozó, vagy
b) a támogatási idõszak fennmaradó részére vonatkozó
teljesítését teszi lehetetlenné.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az ügyfél

részére a vis maiorral érintett erdõrészletre vagy annak tá-
mogatott részére az adott évben járó támogatási összeg ki-
fizetésre kerül.

(4) Ha a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a vis ma-
ior valamely célprogramba bevitt erdõrészlet vagy annak
egy részét érintõen áll fenn, az adott erdõrészlet vagy an-
nak része a támogatási idõszak fennmaradó részére kivo-
násra kerül a támogatott területek közül.

(5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell
az ügyfél aláírt nyilatkozatát, amelyben a program folyta-

tását vagy a kötelezettség alóli mentesítését kéri a vis mai-
orral érintett területekre.

(6) Ha a vis maiorral érintett terület visszavonása után
maradó terület nem éri el a jogosultsági feltételként sze-
replõ minimális területnagyságot, a fennmaradó terület tá-
mogatási jogosultsága megszûnik az addig felvett támoga-
tási összeg visszafizetési kötelezettsége nélkül.

(7) Ha az adott erdõterület vonatkozásában legalább há-
rom alkalommal vis maior következtében vis maior beje-
lentést jóváhagyó döntés születik, akkor az adott célprog-
ramból az érintett terület a támogatási idõszak végéig kizá-
rásra kerül az addig felvett támogatási összeg visszafizeté-
si kötelezettsége nélkül.

Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok

12. §

(1) A támogatási idõszak alatt az ügyfél az erre rendsze-
resített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatvá-
nyon kérelmezheti az MVH-nál a célprogramba bevitt te-
rület kötelezettségeinek átadását.

(2) Az ügyfél a választott célprogram keretében vállalt
kötelezettségét kizárólag a támogatásra való jogosultság-
gal együtt ruházhatja át.

(3) Kötelezettségátadás után az átvevõnek a célprogram
teljes területe vonatkozásában meg kell felelnie az általá-
nos és a célprogramra vonatkozó részletes jogosultsági fel-
tételeknek.

(4) A kötelezettségátadás során célprogram váltására
nincs lehetõség.

(5) Kötelezettségátadásra – a vis maior kivételével –
a támogatási idõszak elsõ évében nincs lehetõség.

(6) Egy adott erdõgazdálkodó a kötelezettségét a támo-
gatási idõszakban (a kötelezettségvállalás idõtartama
alatt) – a vis maior kivételével – legfeljebb kétszer ruház-
hatja át. A kötelezettség átvevõje az átvételt követõen,
a támogatási idõszak alatt, az átadásban érintett erdõrész-
letet újból nem ruházhatja át.

(7) Kötelezettségátadás esetén az átruházó összes joga
és kötelezettsége, valamint az alkalmazott jogkövetkez-
mények, amely az MVH és az átruházó között a támogatási
határozat eredményeképpen létrejött jogviszonyból szár-
mazik, az átvevõre szállnak át.

(8) A kötelezettségátadás az adott évi kifizetési kérelem
vonatkozásában csak akkor vehetõ figyelembe, ha a köte-
lezettségátadásra vonatkozó kérelem az adott évi kifizetési
kérelem benyújtására rendelkezésre álló idõszakot meg-
elõzõ év utolsó napjáig benyújtásra került.

(9) Az átruházónak a kötelezettség átvállalásához szük-
séges dokumentumok másolati példányát, így többek kö-
zött a munkanaplót, a szaporítóanyag származását tanúsító
származási bizonyítványt az átvevõ részére biztosítania
kell.
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(10) A kötelezettség átvállalója nem lehet olyan erdõ-
gazdálkodó, aki az intézkedésben támogatott, de vala-
mely adminisztratív vagy helyszíni ellenõrzés megállapí-
tásai alapján a teljes támogatási idõszakra vonatkozóan
jogerõs határozattal kizárásra került az átvállalni kívánt
vagy más, e rendelet alapján igénybe vehetõ célprogram-
ból.

(11) Ha a kötelezettséget átvállaló és az intézkedésben
támogatott erdõgazdálkodóval szemben valamely admi-
nisztratív vagy helyszíni ellenõrzés megállapításai alap-
ján az átvállalni kívánt, vagy egyéb, e rendelet alapján
igénybe vehetõ célprogramból való kizárására irányuló
eljárás van folyamatban, akkor a kötelezettségátadásról
a kizárásra irányuló eljárás befejezését követõen lehet
dönteni.

(12) Ha a kötelezettség átadásáról szóló határozat a kifi-
zetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak végéig
nem válik jogerõssé, a kifizetési kérelmet a kötelezettség
átadásáról szóló kérelem benyújtása elõtti területadatok-
nak megfelelõen kell kitölteni.

A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás
szabályai

13. §

(1) A támogatási idõszak alatt az ügyfél az erre rendsze-
resített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatvá-
nyon kérelmezheti az MVH-nál

a) a teljes kérelem visszavonást,
b) a teljes célprogram visszavonást, valamint
c) egy adott célprogramba bevitt terület részleges

visszavonását.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a vissza-

vont terület – a vis maior kivételével – csak támogatott
egész erdõrészlet lehet.

(3) Az (1) bekezdés alapján visszavont területre kifize-
tett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül, továbbá a visszavonással érintett területre vo-
natkozóan az ügyfél támogatási jogosultsága megszûnik.

(4) Az (1) bekezdés szerinti visszavonás a következõ ki-
fizetési kérelem, valamint az ellenõrzés vonatkozásában
csak akkor vehetõ figyelembe, ha az (1) bekezdés szerinti
visszavonás iránti kérelmet a következõ kifizetési kérelem
benyújtására rendelkezésre álló idõszakot megelõzõ év
utolsó napjáig benyújtották.

(5) Ha az ügyfél az (1) bekezdés szerinti visszavonás
iránti kérelmet a helyszíni ellenõrzésrõl történõ értesítés
napján (ennek hiányában a helyszíni ellenõrzés elsõ nap-
ján) vagy ezt követõen nyújtotta be, akkor a kérelem csak
a következõ évre vonatkozóan fogadható el.

(6) Ha a támogatott terület visszavonása után maradó te-
rület nem éri el a jogosultsági feltételként szereplõ mini-
mális területnagyságot, a fennmaradó terület a célprog-
ramból kizárásra kerül.

Jogkövetkezmények

14. §

(1) Ha a támogatási idõszakban a támogatási jogosult-
ság az 5. § (1) bekezdés b), c) pontjában vagy az 5. § (2),
(3) bekezdésében foglaltaknak való meg nem felelés miatt
szûnik meg, a támogatott területre vonatkozóan már igény-
be vett teljes támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe
vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint vissza kell
fizetni.

(2) A 6. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek
való meg nem felelés esetén a tanácsi rendelet 51. cikké-
ben foglaltakat kell alkalmazni.

(3) Az egyes elõírásoknak való meg nem felelés esetén
a meg nem felelés súlyosságának, mértékének, valamint
folytonosságának alapján meghatározott jogkövetkezmé-
nyeket a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Ha egy adott célprogram keretében vállalt kötele-
zettségeknek való meg nem felelés esetén a támogatott te-
rületen több kötelezettségszegés is megállapításra kerül,
akkor a súlyosabb szankciót kell alkalmazni.

(5) Ha egy adott célprogram keretében vállalt kötele-
zettségeknek való meg nem felelés esetén a célprogramra
és az azon belüli támogatott területre is kötelezettségsze-
gés kerül megállapításra, akkor mindkét szankciót alkal-
mazni kell.

(6) A szankciók sorrendjére vonatkozóan a vidékfej-
lesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenõrzési
eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása
tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtá-
sára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló,
2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági rendelet
24. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

II. Fejezet

AZ EGYES CÉLPROGRAMOKHOZ KAPCSOLÓDÓ
TÁMOGATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK

RÉSZLETES SZABÁLYAI

1. Cím

AGRESSZÍVEN TERJEDÕ, IDEGENHONOS FA- ÉS
CSERJEFAJOK VISSZASZORÍTÁSA CÉLPROGRAM

15. §

(1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alap-
ján az erdõrészlet

a) minimum 30%-ban tájhonos fafajokból áll,
b) felsõ koronaszintjében maximum 20%, ártéren maxi-

mum 10% elegyarányban lehet jelen agresszíven terjedõ,
idegenhonos fafaj,
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c) minimum 5% elegyarányban agresszíven terjedõ,
idegenhonos fafajokat tartalmaz,

d) nem határos közvetlenül olyan erdõrészletekkel, ahol
a felsõ szint vagy – erdõtelepítés esetén – a felújítási szint
fafajainak elegyarányát 50%-nál nagyobb mértékben ag-
resszívan terjedõ, idegenhonos fafaj alkotja, illetve olyan
termõfölddel, ahol ilyen fafajjal végzett erdõtelepítés vagy
fásszárú energiaültetvény van,

e) területén a fõfafaj vágásérettségi mutatója 10 évnél
nagyobb,

f) nem minõsül folyamatban lévõ erdõfelújításnak, és
g) záródása ártéren kívüli területen több mint 60%, árté-

ren fekvõ területen több mint 80%.
(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes

erdõrészlet.
(3) A célprogram elõírásai:
a) a támogatási idõszak alatt az erdõrészletben egy éves-

nél idõsebb, agresszíven terjedõ, idegenhonos fa- és cser-
jefaj egyede nem maradhat,

b) a fahasználatok során a záródás ártéren kívüli terüle-
ten nem csökkenhet 50% alá, ártéren fekvõ területen 80%
alá.

(4) A célprogram idõtartama 7 év.
(5) A támogatás mértéke 196 euró/ha/év.

2. Cím

SZÁLALÓ ERDÕGAZDÁLKODÁS CÉLPROGRAM

16. §

(1) Jogosultsági feltételek:
a) az erdõrészlet az Adattárban átalakító vagy szálaló

üzemmódban szerepel,
b) átalakító üzemmódban az erdõrészletre tisztítás,

törzskiválasztó gyérítés, növedékfokozó gyérítés, készlet-
gondozó használat vagy szálalóvágás elõírás szerepel.

(2) A legkisebb támogatható terület 2 ha, támogatás
csak teljes erdõrészletre adható.

(3) A célprogram elõírásai:
a) az erdészeti hatóság által engedélyezett fahasználatot

– annak során hektáronként legalább 1 lék nyitását vagy
meglévõ lék bõvítését – az elsõ kifizetési kérelem benyúj-
tásáig el kell végezni,

b) az átalakító üzemmódban a nevelõvágások (tisztítás,
törzskiválasztó gyérítés) és a készletgondozó használat so-
rán a támogatási idõszak alatt az erdõrészlet területének
legfeljebb 5%-án nyitható vagy bõvíthetõ lék, ahol az
egyes lékek mérete nem haladhatja meg a 250 m2-t,

c) az átalakító üzemmódban a támogatási idõszak alatt
növedékfokozó gyérítés során az erdõrészlet területének
legfeljebb 10%-án, szálalóvágás során legfeljebb 20%-án
nyitható vagy bõvíthetõ lék, ahol az egyes lékek mérete
nem haladhatja meg az 500 m2-t,

d) az átalakító üzemmódú erdõrészletben a támogatási
idõszak alatt legfeljebb kétszer lehet csoportos szerkezet
kialakulását elõsegítõ módon nevelõvágást végezni,

e) a szálaló üzemmódban kezelt erdõrészletek esetében
az ügyfél köteles a természetbeni állapotról az 5. melléklet
szerinti állapotfelvételi lapot készíteni, valamint annak
aláírt másolati példányát legkésõbb az 5. kifizetési kére-
lem benyújtására nyitva álló idõszak végéig az erdészeti
hatóság területileg illetékes szervéhez eljuttatni,

f) a szálaló üzemmódban a visszatérési idõ legfeljebb
5 év,

g) szálaló üzemmódban a támogatási idõszak alatt az er-
dõrészlet területének legfeljebb 10%-án nyitható vagy bõ-
víthetõ lék, ahol az egyes lékek mérete nem haladhatja
meg az 500 m2-t,

h) a támogatási idõszak alatt nyitott vagy bõvített lékek
középpontját karóval jól azonosíthatóan ki kell jelölni; he-
lyét, az egységes országos vetületi rendszerben legalább
20 m-es pontossággal felvett koordinátáját, valamint a lék
méretét a munkanaplóban a léknyitáskor vagy a lék bõvíté-
sekor rögzíteni kell,

i) a támogatási idõszakot megelõzõen, illetve a támoga-
tási idõszak alatt nyitott vagy bõvített lékek területei határ-
vonalának egymástól mért távolsága nem lehet kevesebb,
mint 40 méter,

j) fakitermelés tervezése esetén a kitermelésre szánt
egyedeket azok törzsén jól láthatóan meg kell jelölni, a je-
lölés idõpontját a munkanaplóban rögzíteni kell,

k) a támogatási idõszak ötödik évében, valamint az utol-
só kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak vé-
gén a támogatási idõszak alatt nyitott vagy bõvített lékek-
ben az 1. melléklet szerinti, az állománytípusra jellemzõ
fafajokból álló újulat nélküli összes terület nagysága nem
haladhatja meg a lékek összterületének 10%-át,

l) a lékben található újulati szint elegyességének az utol-
só kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak vé-
gén a 2. mellékletben meghatározott mellékfafajok tekin-
tetében az ott megjelölt mértéket el kell érni,

m) a lékben található újulati szintben a támogatási idõ-
szak alatt 1 évesnél idõsebb agresszíven terjedõ, idegenho-
nos fa- és cserjefaj egyede nem lehet,

n) a lékben található újulat szabad fejlõdését kézi
ápolással a 6. melléklet szerint folyamatosan biztosítani
kell,

o) a támogatási idõszak alatt a lékekben lévõ újulati
szintben, a lékek együttes területének 30%-át meghaladó
területen a célállománytípus 2. melléklet szerinti fafajain
a csúcshajtás lerágásával okozott vadkárosítás nem halad-
hatja meg az összes vadkárosítás 30%-át,

p) a 4. melléklet szerinti tartalommal, az aktuális termé-
szetbeni állapot alapján az erdészeti hatóság által vélemé-
nyezett törzslapokat az elsõ és az utolsó kifizetési kérelem
benyújtásáig el kell készíteni.

(4) A célprogram idõtartama 10 év.
(5) A támogatás mértéke 164 euró/ha/év.
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3. Cím

ERDÕÁLLOMÁNYOK KÉZIMUNKA-IGÉNYES
ÁPOLÁSA CÉLPROGRAM

17. §

(1) A jogosultság feltétele, hogy az adott erdõrészletben
az ügyfél

a) részére a tanácsi rendelet 49. cikke szerinti nem ter-
melõ beruházások szerkezetátalakítás alintézkedésébe tar-
tozó erdõállomány alatti erdõsítés, állománykiegészítés
vagy tarvágás után történõ szerkezetátalakítás célú támo-
gatás esetében megtörtént a kifizetés,

b) a természetes mageredetû erdõfelújítás végvágását
elvégezte, vagy

c) hazai nyáras vagy égeres faállománytípus-csoportba
tartozó erdõk esetében a végvágást elvégezte, és sarjról
történõ felújítást hajt végre.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes
erdõrészlet.

(3) A célprogram elõírásai:
a) az újulat szabad fejlõdését kézi ápolással folyamato-

san biztosítani kell a 6. melléklet szerint,
b) az elsõ kifizetési kérelem benyújtásának idõpontjától

az újulati szintben 1 évesnél idõsebb agresszíven terjedõ,
idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet,

c) a támogatási idõszak utolsó kifizetési kérelem be-
nyújtására nyitva álló idõszak végére a felújítási szintben
a fõfafaj többéves csemetéinek a 8. mellékletnek megfele-
lõ darabszámban, valamint a 2. mellékletben megadott
elegyarányban és fafajösszetételben jelen kell lenni,

d) a támogatási idõszak utolsó kifizetési kérelem be-
nyújtására nyitva álló idõszak végére az elegyfafajok kö-
zül a 2. mellékletben az adott faállománytípusba tartozóan
megadott legalább 5 fafajnak kell elõfordulnia, és elegy-
arányuknak el kell érni legalább az 5%-ot.

(4) Ha az ügyfél a támogatási kérelem benyújtását meg-
elõzõen részt vett az (1) bekezdés a) pontjában meghatáro-
zott szerkezetátalakítási alintézkedésbe tartozó erdõállo-
mány alatti erdõsítéssel történõ szerkezetátalakítás célprog-
ramban, akkor az ügyfélnek a (3) bekezdésben meghatáro-
zottak mellett az alábbi elõírásokat is teljesítenie kell:

a) az idõs faállomány véghasználatát az 5. évi kifizetési
kérelem benyújtásáig el kell végezni,

b) a fakitermeléseket úgy kell elvégezni, hogy a felújítá-
si célállománynak megfelelõ újulat kevesebb mint 20%-a
sérülhet meg a fahasználat során,

c) a sérült újulat tõrevágását vagy pótlását a fakiterme-
lést követõ május 1-jéig el kell végezni,

d) a fakitermelés és anyagmozgatás során nem keletkez-
het 20 cm-nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom.

(5) A célprogram idõtartama 10 év.
(6) A támogatás mértéke
a) az elsõ évben 196 euró/ha,
b) a második évtõl kezdõdõen 76 euró/ha/év.

4. Cím

ÕSHONOS ERDÕÁLLOMÁNYOK TARVÁGÁSOS
FELÚJÍTÁSÁNAK VISSZASZORÍTÁSA

CÉLPROGRAM

18. §

(1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alap-
ján az erdõrészletben

a) az adott erdészeti tájban az 1. melléklet szerinti, vala-
mely támogatható faállománytípus található,

b) legfeljebb 10% elegyarányban van jelen agresszíven
terjedõ, idegenhonos fafaj,

c) véghasználati elõírásként tarvágás szerepel,
d) a záródás mértéke az 1. melléklet 010–150. erdészeti

tájaiban a faállomány esetén legalább 50%, egyéb erdésze-
ti tájakban a faállomány esetén legalább 80%, és

e) a fõfafaj esetében az erdõtervezéskor fennálló állapot
szerinti csúcsszáradás mértéke nem haladhatja meg
a 30%-ot.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes
erdõrészlet.

(3) A célprogram elõírásai:
a) az elsõ kifizetési kérelem benyújtásának idõpontjáig

a fakitermelést úgy kell végrehajtani, hogy az erdõrészlet
területének legalább 25%-áról, legfeljebb 50%-áról lehet
a fákat eltávolítani,

b) az összefüggõ véghasználati terület nagysága legfel-
jebb 0,5 ha lehet,

c) a szomszédos véghasználati területek a határoló fák
törzsétõl mérve nem kevesebb, mint 30 méteres távolság-
ban találhatóak,

d) a visszamaradó faállomány egyedei között a fahasz-
nálatot követõ 1 éven belül a csúcsszáradt egyedek elegy-
aránya nem haladhatja meg a 10%-ot,

e) az 1000 m2-t meghaladó összefüggõ véghasználattal
érintett területen azt legalább 5%-ban elfoglaló, de mini-
mum 2 db életképes, tájhonos fafajú magszóró fát kell
meghagyni a fõfafajból,

f) fakitermelés csak október 1. és március 31. között vé-
gezhetõ,

g) az elsõ kifizetési kérelem benyújtását követõen faki-
termelés csak egészségügyi termelésként végezhetõ,

h) géppel végzett talaj-elõkészítés során maximum 80
cm pásztaszélességû talaj-elõkészítés végezhetõ,

i) a támogatási kérelem benyújtásától számított 5. évtõl
a felújítási szintben biztosítani kell, hogy az életképes,
többéves csemetékbõl álló újulat a 2. melléklet szerinti, az
adott termõhelynek megfelelõ természetes erdõtársulásra
jellemzõ fafaj-összetételben, a 8. mellékletben meghatáro-
zott természetes felújítások szerinti egyedszámban, vala-
mint megfelelõ záródásban legyen jelen a területen,

j) az újulat szabad fejlõdését ápolással folyamatosan
biztosítani kell a 6. melléklet szerint,
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k) az újulati szintben egyévesnél idõsebb agresszíven
terjedõ, idegenhonos fa- és cserjefaj egyede nem lehet,

l) az elsõ kifizetési kérelem benyújtását követõen
5 m3/ha mennyiségû, az egyes törzsek legvastagabb részén
20 cm átmérõt meghaladó méretû, lábon álló vagy fekvõ
holtfa jelenlétét kell biztosítani,

m) ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a ki-
termelt fák tõrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb
egymáshoz,

n) a földön fekvõ holtfát darabolni nem lehet.
(4) A célprogram idõtartama 7 év.
(5) A támogatás mértéke 160 euró/ha/év.

5. Cím

SPECIÁLIS ERDEI ÉLÕHELYEK ÉS TERMÉSZETES
ERDÕFELÚJÍTÁS LEHETÕSÉGÉNEK

BIZTOSÍTÁSA CÉLPROGRAMCSOPORT

MIKROÉLÕHELYEK KIALAKÍTÁSA,
FENNTARTÁSA CÉLPROGRAM

19. §

(1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alap-
ján az erdõrészlet

a) kora nagyobb, mint 60 év, hazai füzesek, hazai nyára-
sok, égeresek esetében nagyobb, mint 30 év,

b) vágásérettség mutatója nagyobb, mint 15 év, és
c) faállománytípusa az adott erdészeti tájban az 1. mel-

léklet szerinti, valamely támogatható faállománytípusba
sorolható.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes
erdõrészlet.

(3) A célprogram elõírásai:
a) a támogatott erdõrészletben az elsõ kifizetési kére-

lem benyújtásától legalább 10 m3/ha mennyiségû, az
egyes törzsek legvastagabb részén 20 cm átmérõt megha-
ladó méretû, lábon álló vagy fekvõ holtfa jelenlétét kell
biztosítani,

b) ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel történik, a ki-
termelt fák tõrészei nem lehetnek 10 méternél közelebb
egymáshoz,

c) a földön fekvõ holtfát darabolni nem lehet,
d) a mikroélõhelyen meghagyott lábon álló és fekvõ

holt fáról fakészletfelvételt kell készíteni, és annak az ügy-
fél által aláírt kivonatát az elsõ kifizetési kérelemmel
együtt kell benyújtani,

e) a támogatási idõszak utolsó kifizetési kérelem be-
nyújtására nyitva álló idõszak végét követõen a támogatás
tárgyát képezõ, minimálisan 10 m3/ha faanyag meglétét to-
vábbra is biztosítani kell.

(4) A célprogram idõtartama 7 év.
(5) A támogatás mértéke 88 euró/ha/év.

A VÉGHASZNÁLAT SORÁN FACSOPORTOK
VISSZAHAGYÁSA CÉLPROGRAM

20. §

(1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alap-
ján az erdõrészlet

a) vágásos üzemmódban szerepel, és vágásérettségi mu-
tatója nem több, mint 9 év,

b) fafajai között – az újulati szintet nem számítva – leg-
alább 10% elegyarányban vannak jelen tájhonos fafajok,
és

c) faállományában az agresszíven terjedõ, idegenhonos
fa- és cserjefajok egyedeinek elegyaránya a felsõ korona-
szintben legfeljebb 70%.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes
erdõrészlet.

(3) A célprogram elõírásai:
a) az elsõ kifizetési kérelem benyújtásáig a véghaszná-

lat elvégzése kötelezõ,
b) legalább 90%-ban tájhonos fafajokból álló állékony

csoportokat kell kijelölni és meghagyni a támogatásra jo-
gosult terület minimum 5%-án,

c) agresszíven terjedõ, idegenhonos fafajt a korona
szintben a facsoport nem tartalmazhat,

d) egy facsoport határvonalait alkotó egyedek törzsei ál-
tal körbezárt terület legalább 500 m2, legfeljebb 2500 m2

lehet,
e) a facsoport záródása legalább 60% legyen,
f) a facsoportot alkotó 20 cm-t meghaladó mellmagassá-

gi átmérõjû egyedek számát az elsõ kifizetési kérelem be-
nyújtásáig a munkanaplóban rögzíteni kell,

g) a fakitermelés során a kijelölt facsoport nem károsod-
hat,

h) a kijelölt facsoport területén fakitermelés és közelítés
nem történhet, kivéve az idegenhonos fafaj egyedeinek el-
távolítása esetén,

i) a visszamaradó facsoport egyedei között a fahasznála-
tot követõ 1 éven belül a csúcsszáradt egyedek elegyará-
nya nem haladhatja meg a 10%-ot.

(4) A célprogram idõtartama 7 év.
(5) A támogatás mértéke 92 euró/ha/év.

ERDÕFELÚJÍTÁS SIKERESSÉGÉT BIZTOSÍTÓ
CSERJESZABÁLYOZÁS CÉLPROGRAM

21. §

(1) A jogosultság feltétele, hogy az Adattár adatai alap-
ján az erdõrészletben

a) elõírásként mageredetû természetes erdõfelújítás
vagy mageredetû természetes felújítás mesterséges kiegé-
szítéssel szerepel,

b) a tájhonos fafajok elegyaránya a felújítási szint kivé-
telével meghaladja az 50%-ot,
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c) a cserjeborítás legalább 30%-os és nem haladja meg
a 70%-ot, és

d) a záródás mértéke legalább 80%.
(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes

erdõrészlet.
(3) A célprogram elõírásai:
a) az elsõ kifizetési kérelem benyújtásától a cserjeborí-

tást az erdõrészlet teljes területén egyenletes eloszlásban
10% és 20% között kell tartani,

b) az erdõrészlet területén csak a 2. mellékletben foglalt,
az adott termõhelynek megfelelõ természetes erdõtársulás-
ra jellemzõ fajokat lehet hagyni,

c) a támogatási idõszak alatt az idõs állomány és az úju-
lat együttes záródása nem csökkenhet 80% alá.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott elõírás
a védett cserjefajokra nem vonatkozik, védett cserjék ki-
termelése tilos.

(5) A célprogram idõtartama 5 év.
(6) A támogatás mértéke
a) az elsõ évben 196 euró/ha,
b) a második évtõl 76 euró/ha/év.

6. Cím

VÉGHASZNÁLAT ELHALASZTÁSA TALAJ- ÉS
ÉLÕHELYVÉDELEM CÉLJÁBÓL CÉLPROGRAM

22. §

(1) Jogosultsági feltételek:
a) az Adattár alapján az erdõrészlet
aa) legalább 70%-os záródású,
ab) a vágásérettségi mutatója 0 vagy annál kisebb,
ac) az erdõtervezéskor fennálló állapot szerinti csúcs-

száradásának mértéke – a fõfaj esetében – nem haladja
meg az 50%-ot, valamint

ad) megfelel az alább megjelölt feltételek közül valame-
lyiknek:
1. mezõvédõ erdõ rendeltetésû,
2. lejtése 10 foknál nagyobb,
3. talajvédelmi rendeltetésû, vagy
4. forrást, erdei tavat, lápot, mocsarat foglal magában, il-
letve láppal, erdei vízfolyással, erdei tóval, mocsárral köz-
vetlenül határos vagy

b) az erdõrészlet az Adattár alapján az 1. mellékletben
szereplõ 010–150. erdészeti tájak valamelyikében helyez-
kedik el, azon a kiemelten támogatható kategóriába tarto-
zó faállománytípus található, valamint

ba) az erdõállományban az agresszíven terjedõ, idegen-
honos fafaj elegyaránya az újulati szinten kívül maximum
10%,

bb) legalább 30%-os záródású,
bc) fõfafajának átlagéletkora nagyobb, mint 80 év, ha-

zai füzesek, hazai nyárasok, égeresek esetében nagyobb,
mint 40 év, és

bd) a vágásérettségi mutató 0 vagy annál kisebb.
(2) A támogatott terület 1 ha területet meghaladó teljes

erdõrészlet.
(3) A célprogram elõírásai:
a) csak az erdészeti hatóság által engedélyezett egész-

ségügyi termelést lehet végezni,
b) a 10 fok feletti lejtésû területek esetében az elsõ kifi-

zetési kérelem benyújtásáig az eróziós, illetve talajpusztu-
lást okozó folyamatok akadályozásával a természetes úju-
lat megtelepedését elõ kell segíteni részleges talaj-elõké-
szítéssel, magfogó pászta készítésével, padkázással, rõzse-
fonat készítéssel vagy rétegvonalra fektetett fatörzsek hát-
rahagyásával; az így létrehozott létesítményeket a támoga-
tási idõszak alatt úgy kell fenntartani, hogy az a természe-
tes újulat megfelelõ fejlõdését biztosítsa.

(4) A célprogram idõtartama 7 év.
(5) A támogatás mértéke 200 euró/ha/év.

7. Cím

KÖZJÓLÉTI CÉLÚ ERDÕK FENNTARTÁSA
CÉLPROGRAM

23. §

(1) Jogosultsági feltételek:
a) az Adattár alapján:
aa) a kérelmezett terület rendeltetése parkerdõ, gyógy-

erdõ vagy „park” egyéb részletként van nyilvántartásba
véve, és

ab) a kérelemben szereplõ, a parkerdõ területén találha-
tó erdõrészletre 9 éven belül véghasználati elõírás nincs,

b) az ügyfél nyilatkozik arról, hogy a parkerdõ az ingat-
lan-nyilvántartásban legalább alrészletként szerepel, vagy
az Adattárban egyéb részletként elkülönített úton 500 mé-
teres távolságon belül megközelíthetõ, valamint abban
hektáronként átlagosan legalább 1-1 közjóléti berendezés
található,

c) támogatás azon közjóléti létesítményekre és berende-
zésekre igényelhetõ, amelyek az erdészeti hatóságnál ve-
zetett közjóléti nyilvántartásban szerepelnek.

(2) A támogatható terület legalább 1 ha nagyságú teljes
erdõrészlet.

(3) A célprogram elõírásai:
a) a támogatott terület korlátozás nélküli, térítésmentes

látogathatóságát folyamatosan biztosítani kell,
b) a közjóléti berendezések és sétautak 30 méteres kör-

nyezetében folyamatosan gondoskodni kell a balesetve-
szélyes (megdõlt, korhadt, törött, hasadt stb.) fák, illetve
a 10 cm-nél vastagabb, letört vagy korhadó ágak eltávolí-
tásáról, amelynek megtörténtét a munkanaplóban rögzíte-
ni kell,

c) a közjóléti berendezések és sétautak 30 méteres kör-
nyezetében a balesetveszély elhárítása miatt kitermelt fa-
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egyedeket M=1:10 000 méretarányú térképen ábrázolni
kell, és azt a munkanaplóhoz csatolni kell,

d) a kitermelt faegyedeket legkésõbb a kitermelést kö-
vetõ kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak
végéig a gyökfõtõl a csúcsrügyig mért távolságban leg-
alább 1 méter magasságú célállománytípusra jellemzõ fa-
fajú ültetési anyaggal pótolni kell akkor, ha a kitermelt fa-
egyed tuskójának 10 méteres körzetében nincs ilyen tulaj-
donságokkal rendelkezõ természetes újulatból származó
fa,

e) a kiültetett anyag egyedi védelmét védõkaróval,
illetve minden év április 1. és szeptember 30. közötti idõ-
ben tányérozással folyamatosan biztosítani kell,

f) a sétautakat, turistautakat akadályoktól (például ki-
dõlt fa, keréknyomvályú, kátyú, vízátfolyás) mentes álla-
potban kell fenntartani, és mindkét oldalán minimum 1-1
méter szélességben a cserjék visszaszorításáról kell gon-
doskodni,

g) gondoskodni kell a támogatott területen a hulladék-
gyûjtõk ürítésérõl, megtelt hulladékgyûjtõ a támogatott te-
rületen nem lehet,

h) a szemétszállítás, a szemétgyûjtés idõpontját a mun-
kanaplóban rögzíteni kell.

(4) A célprogram idõtartama 7 év.
(5) A támogatás mértéke a támogatott terület után 200

euró/ha/év.

8. Cím

ERDEI TISZTÁSOK KIALAKÍTÁSA ÉS
FENNTARTÁSA CÉLPROGRAM

24. §

(1) A jogosultság feltétele, hogy a kérelmezett terület az
Adattárban tisztásként nyilvántartott részletként szerepel-
jen.

(2) A célprogramban csak a meglévõ vagy a kialakításra
kerülõ tisztás teljes területével lehet részt venni, melynek
legkisebb támogatható területe 0,5 ha.

(3) A célprogram elõírásai:
a) a támogatási kérelem benyújtását követõ elsõ évben

kétszeri szárzúzást vagy kaszálást kell végrehajtani szep-
tember 30-ig,

b) a támogatási kérelem benyújtását követõ elsõ év ok-
tóber 1-jét követõen a támogatott területen a (3) bekezdés
f) pontja szerinti egyedek kivételével egyévesnél idõsebb
fa- és cserjefaj nem lehet,

c) természetvédelmi terület esetén a szárzúzást 15 nap-
pal annak megkezdése elõtt a mûködési terület szerinti ter-
mészetvédelmi kezelésért felelõs szervnek írásban be kell
jelenteni,

d) a támogatási kérelem beadását követõ második évtõl
kezdõdõen a kaszáláson és lehordáson kívül egyéb beavat-

kozás nem végezhetõ, a közlekedés és a munkák során
nem keletkezhet 20 cm-nél mélyebb keréknyom,

e) a területen szóró, vadetetõ, sózó egész évben, április
1. és október 15. közötti idõszakban az erdõtörvény 13. §
(1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti erdei farakodó lé-
tesítése, fenntartása tilos,

f) védett cserje- és fafajok kivételével hektáronként leg-
feljebb 20 db fa vagy cserje hagyható a tájhonos fa- és
cserjefajokból,

g) védett cserje- és fafajok kivágása tilos,
h) a többlet fák és cserjék eltávolítását a támogatási ké-

relem benyújtását követõ elsõ év október 1-jétõl a támoga-
tási kérelem benyújtását követõ második év március 31-ig
lehet elvégezni,

i) a támogatási kérelem benyújtását követõ második év-
tõl kezdõdõen évente legalább egyszer, szeptember 1. és
október 10. között egy õszi tisztító kaszálást kell elvégez-
ni,

j) természetvédelmi terület esetén a tisztító kaszálást 15
nappal annak megkezdése elõtt a mûködési terület szerinti
természetvédelmi kezelésért felelõs szervnek írásban be
kell jelenteni,

k) a kaszálást követõ harminc napon belül el kell távolí-
tani a szénát a területrõl,

l) a szárzúzások, kaszálások, lehordások idõpontjait
a munkanaplóban rögzíteni kell.

(4) A célprogram idõtartama 7 év.
(5) A támogatás mértéke
a) elsõ évben 196 euró/ha,
b) második évtõl 36 euró/ha/év.

9. Cím

TERMÉSZETKÍMÉLÕ ANYAGMOZGATÁSI
MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA CÉLPROGRAM

25. §

(1) A jogosultság feltétele olyan gyérítés, készletgondo-
zó használat, szálalás, egészségügyi termelés vagy – a tar-
vágást és az egyéb termelést kivéve – véghasználati faki-
termelés, amelyre vonatkozó bejelentést az erdészeti ható-
ság tudomásul vett vagy engedélyezett.

(2) A célprogram elõírásai:
a) a fakitermelés és anyagmozgatás során az erdõrészle-

ten belül csak kötélpálya, vasló, erdészeti csúszda, állati
erõvel vont fogat, közelítõ kerékpár, szán vagy a kitermelt
faanyag emelve történõ közelítésére alkalmas önjáró kere-
kes eszköz használható,

b) a fakitermelés és anyagmozgatás megkezdését és vár-
ható befejezését, az alkalmazott fakitermelés eszközét és
módját 15 nappal korábban be kell jelenteni az erdészeti
hatóságnak,

c) a fakitermelés és anyagmozgatás során nem keletkez-
het 20 cm-nél mélyebb közelítési, illetve vonszolási nyom,
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d) a kitermelt fatömeg és a megmaradó faállományon
keletkezett tõ- és törzssérülések viszonyszáma nem halad-
hatja meg az 5 m3/darab mértéket.

(3) A célprogram idõtartama 1 év.
(4) A támogatás mértéke a kiközelített faanyag után

12,45 euró/m3, de legfeljebb 50 m3-nek megfelelõ euró
hektáronként.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

27. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához

a 2009. évtõl nyújtandó támogatások részletes feltétele-
irõl szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet (a továb-
biakban: R.) 1. számú melléklete a 10. melléklet szerint
módosul.

(2) Az R. 6. számú melléklete a 11. melléklet szerint
módosul.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

28. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támoga-
tásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi
rendelet 47. cikkének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

Az egyes erdészeti tájakon és tájrészleteken az erdõ-környezetvédelmi program szempontjából kiemelten
támogatható, illetve még támogatható állománytípusok, valamint az ott tájhonos fafajok

Erdészeti táj
Kiemelten támogatható állomány-

típusok
Támogatható állománytípusok Tájhonos fafajok*

10. Szatmár–Beregi-síkság 013, 015, 029, 054, 066, 070,
073, 074

017, 019, 023, 025, 027, 028,
049, 050, 051, 052, 053, 069,
075, 076, 077, 078, 079

KST, KTT, B, GY, HJ, KJ, MJ,
TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK,
CSNY, ZSM, AL, KT, HBE,
BABE, FRNY, RNY, FTNY,
FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH,
EH, NYI, SNYI

20. Bodrogköz–Rétköz 013, 015, 025, 029, 054, 066,
070, 073, 074

017, 019, 023, 027, 028, 049,
050, 051, 052, 053, 069, 075,
076, 077, 078

KST, B, GY, HJ, MJ, TJ, HSZ,
MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM,
AL, KT, FRNY, RNY, FTNY,
FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI

30. Nyírség 013, 015, 025, 029, 054, 066,
070, 073, 074, 075, 076

019, 023, 027, 028, 049, 050,
051, 052, 053, 069, 077, 078,
079

KST, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ,
MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM,
AL, KT, FRNY, RNY, FTNY,
FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, EH,
NYI, SNYI

40. Hajdúság 025, 029, 054, 066 027, 051, 052, 053, 069, 070,
073, 074, 077, 078

KST, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK,
ZSM, AL, KT, FRNY, RNY,
FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ,
KH, NYI

50. Berettyó–Körös-vidék 025, 029, 054, 066, 070, 073,
074

013, 026, 027, 028, 034, 036,
049, 050, 051, 052, 053, 069,
077, 078

KST, CS, GY, HJ, MJ, TJ, HSZ,
MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM,
AL, KT, FRNY, RNY, FTNY,
FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, EH

60. Hortobágy 025, 027, 029, 053, 054, 066 026, 028, 034, 051, 052, 069,
070, 073, 074, 075, 076

KST, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK,
ZSM, AL, KT, FRNY, FTNY,
FFÜ, TFÜ, MÉ
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Erdészeti táj
Kiemelten támogatható állomány-

típusok
Támogatható állománytípusok Tájhonos fafajok*

70. Nagykunság 025, 029, 053, 054, 066 026, 027, 028, 034, 051, 052,
069, 070, 073, 074, 075, 076

KST, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK,
ZSM, AL, KT, FRNY, FTNY,
FFÜ, TFÜ, MÉ

80. Körös–Maros köze 025, 029, 053, 054, 066 026, 027, 028, 034, 051, 052,
069, 070, 073, 074, 075, 076

KST, MOT, CS, MJ, TJ, MSZ,
VSZ, MAK, ZSM, AL, KT,
FRNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, MÉ

90. Közép-Tiszai-ártér 025, 027, 029, 053, 054, 066,
070, 073, 074

013, 028, 049, 050, 051, 052,
069, 075, 076, 077, 078

KST, GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ,
VSZ, MAK, CSNY, AL, KT,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI

100. Alsó-Tiszai-ártér 025, 027, 029, 053, 054, 066,
070, 073, 074

028, 051, 052, 069, 075, 076,
077, 078

KST, GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ,
VSZ, MAK, CSNY, AL, KT,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, MÉ, KH, NYI

110. Jász-Heves-Borsodi síkság 025, 029, 053, 054, 066 017, 018, 023, 026, 027, 028,
032, 033, 034, 035, 036, 051,
052, 069, 070, 073, 074, 075,
076

KST, KTT, MOT, CS, GY, HJ,
MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK,
MAK, CSNY, ZSM, AL, KT,
BABE, FRNY, RNY, FTNY,
FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH,
KBO

120. Duna–Tisza közi hátság 025, 027, 029, 066, 069, 070,
075, 076

013, 015, 019, 023, 028, 049,
050, 051, 052, 053, 071, 073,
074, 077, 078, 079

KST, MOT, GY, MJ, TJ, HSZ,
MSZ, VSZ, MAK, CSNY, ZSM,
AL, KT, FRNY, RNY, FTNY,
FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI,
SNYI, KBO

130. Bácskai-löszhát 025, 027, 066, 069, 070 029, 051, 052, 053, 054, 071,
073, 074, 077, 078

KST, MOT, MJ, TJ, MSZ, VSZ,
MAK, AL, KT, FRNY, FTNY,
FFÜ, TFÜ, MÉ, EH, KBO

140. Dunamenti-síkság 013, 015, 025, 027, 029, 053,
054, 066, 070, 073, 074, 075,
076

013, 015, 028, 049, 050, 051,
052, 069, 075, 076, 077, 078,
079

KST, GY, HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ,
MSZ, VSZ, MK, MAK, CSNY,
ZSM, AL, KT, FRNY, RNY,
FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ,
HÉ, KH, EH

150. Mezõföld 025, 026, 027, 029, 053, 054,
066, 069, 070, 075, 076

013, 014, 015, 017, 018, 019,
020, 026, 027, 028, 029, 033,
034, 035, 037, 040, 041, 042,
049, 050, 051, 052, 053, 054,
073, 074, 075, 076, 079

KST, KTT, MOT, CS, GY, MJ,
TJ, MSZ, VSZ, ASZ, MK,
MAK, VK, CSNY, ZSM, AL,
KT, BABE, FRNY, RNY,
FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ,
KH, EH, NYI, KBO

160. Dráva menti síkság 013, 015, 029, 054, 066, 070,
073, 074, 075, 076

017, 018, 019, 023, 025, 026,
027, 028, 032, 034, 049, 050,
051, 052, 053, 069, 077, 078

KST, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ,
TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK,
MAK, CSNY, ZSM, AL, KT,
BABE, FRNY, RNY, FTNY,
FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH,
NH, EH, NYI

170. Eperjes-
Tokaji-hegyvidék

001, 002, 003, 004, 005, 006,
008, 009, 011, 017, 018, 019,
023, 025, 075, 076, 077, 078

007, 008, 010, 011, 012, 013,
014, 015, 022, 025, 027, 028,
029, 049, 050, 051, 052, 053,
054, 069, 070, 073, 074, 077,
078, 079

KST, KTT, MOT, B, GY, HJ,
KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ,
MÉ, KH, NH, ASZ, MK,
CSNY, SM, ZSM, AL, KT,
MBE, HBE, LBE, BABE,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, NYI, SNYI, KBO

180. Sajó-Hernád közötti
dombság

008, 009, 010, 011, 013, 017,
018, 033, 036, 075, 076, 079

001, 002, 003, 004, 005, 006,
012, 014, 015, 019, 022, 023,
025, 026, 027, 028, 029, 032,
034, 035, 037, 040, 041, 042,
049, 050, 051, 052, 053, 054,
066, 069, 070, 073, 074, 077,
078

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ,
VSZ, MÉ, HÉ, KH, NH, ASZ,
MK, MAK, CSNY, SM, ZSM,
AL, KT, MBE, HBE, LBE,
BABE, FRNY, RNY, FTNY,
KFÜ, FFÜ, TFÜ, NYI, SNYI,
KBO



10. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3084

Erdészeti táj
Kiemelten támogatható állomány-

típusok
Támogatható állománytípusok Tájhonos fafajok*

190. Aggtelek-
Rudabányai-hegyvidék

001, 002, 003, 004, 006, 008,
009, 011, 017, 018, 019, 023,
033, 034, 035, 041, 042, 052,
077, 078

005, 010, 013, 014, 015, 020,
025, 027, 028, 029, 032, 033,
034, 035, 036, 041, 042, 049,
050, 051, 053, 054, 070, 073,
074, 075, 076, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH,
HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK,
CSNY, SM, ZSM, AL, KT,
MBE, HBE, LBE, BABE, NYI,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, KBO

200. Heves–
Borsodi-dombság

001, 002, 003, 004, 006, 008,
009, 011, 017, 018, 019, 023,
075, 076

005, 007, 010, 012, 013, 014,
015, 020, 022, 025, 026, 027,
028, 029, 032, 033, 034, 035,
036, 037, 041, 042, 049, 050,
051, 052, 053, 054, 069, 070,
073, 074, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, KH, NH, HSZ,
MSZ, VSZ, ASZ, MK, CSNY,
SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE,
LBE, BABE, NYI, FRNY,
RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ,
KBO

210. Bükk 001, 002, 003, 004, 005, 006,
008, 009, 011, 017, 018, 019,
023, 033, 035, 051, 052, 075,
076, 077, 078

001, 002, 003, 004, 006, 007,
009, 010, 012, 013, 014, 015,
019, 020, 022, 025, 026, 027,
028, 029, 032, 033, 034, 036,
037, 041, 042, 049, 050, 051,
052, 053, 054, 066, 069, 070,
073, 074, 075, 076, 077, 078,
079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, HÉ, KH,
NH, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ,
MK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT,
MBE, HBE, LBE, BABE, NYI,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, KBO, TF

220. Mátra 001, 002, 003, 004, 005, 006,
008, 009, 011, 017, 018, 019,
023, 033, 035, 051, 052, 075,
076, 077, 078

007, 010, 012, 013, 014, 015,
020, 022, 025, 027, 028, 029,
032, 034, 036, 041, 042, 049,
050, 053, 054, 066, 069, 070,
073, 074, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, HSZ,
MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK,
CSNY, SM, ZSM, AL, KT,
MBE, HBE, LBE, BABE, NYI,
NH, FRNY, RNY, FTNY, KFÜ,
FFÜ, TFÜ, KBO

230. Gödöllõi-dombság 008, 011, 017, 018, 019, 023,
033, 035, 078

009, 010, 012, 013, 014, 015,
020, 022, 025, 026, 027, 028,
029, 032, 034, 036, 037, 040,
041, 042, 049, 050, 051, 052,
053, 054, 066, 069, 070, 073,
074, 075, 076, 077, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH,
HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK,
MAK, VK, CSNY, SM, ZSM,
AL, KT, HBE, BABE, NYI,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, KBO

240. Cserhát-vidék 001, 002, 003, 008, 009, 011,
017, 018, 019, 025, 032, 033,
034, 035, 036, 069, 075, 076,
077, 078

001, 002, 003, 004, 005, 006,
007, 008, 009, 010, 011, 012,
013, 014, 015, 017, 018, 019,
020, 022, 023, 025, 026, 027,
028, 029, 032, 037, 040, 041,
042, 049, 050, 051, 052, 053,
054, 066, 069, 070, 073, 074,
075, 076, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH,
HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK,
VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT,
MBE, HBE, LBE, BABE, NYI,
FRNY, RNY, FTNY, KFÜ,
FFÜ, TFÜ, KBO

250. Börzsöny 001, 002, 003, 004, 005, 006,
008, 009, 011, 017, 018, 019,
023, 033, 035, 040, 041, 042,
051, 052, 075, 076, 077, 078

007, 010, 012, 013, 014, 015,
020, 022, 025, 027, 028, 029,
032, 034, 036, 037, 049, 050,
053, 054, 066, 069, 070, 073,
074, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH,
HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK,
VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT,
MBE, HBE, LBE, BABE, NYI,
FRNY, RNY, FTNY, KFÜ,
FFÜ, TFÜ, KBO

260. Visegrádi-hegység 001, 002, 003, 004, 005, 006,
008, 009, 011, 017, 018, 019,
020, 023, 033, 035, 040, 041,
042, 051, 052, 077, 078

007, 010, 012, 013, 014, 015,
022, 025, 027, 028, 029, 032,
034, 036, 037, 049, 050, 053,
054, 066, 069, 070, 073, 074,
075, 076, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH,
HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK,
VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT,
MBE, HBE, LBE, NYI, BABE,
FRNY, RNY, FTNY, KFÜ,
FFÜ, TFÜ, KBO
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Erdészeti táj
Kiemelten támogatható állomány-

típusok
Támogatható állománytípusok Tájhonos fafajok*

270. Pilis–Budai-hegység 001, 002, 003, 004, 005, 006,
008, 009, 011, 017, 018, 019,
020, 023, 033, 035, 040, 041,
042, 077, 078

007, 010, 012, 013, 014, 015,
022, 025, 027, 028, 029, 032,
034, 036, 037, 049, 050, 051,
052, 053, 054, 066, 069, 070,
073, 074, 075, 076, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH,
HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK,
VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT,
MBE, HBE, LBE, NYI, BABE,
FRNY, RNY, FTNY, KFÜ,
FFÜ, TFÜ, KBO

280. Gerecse 001, 002, 003, 004, 005, 006,
008, 009, 011, 017, 018, 019,
020, 023, 033, 035, 040, 041,
042, 051, 052, 077, 078

007, 010, 012, 013, 014, 015,
022, 025, 027, 028, 029, 032,
034, 036, 037, 049, 050, 053,
054, 066, 069, 070, 073, 074,
075, 076, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH,
HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK,
VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT,
HBE, LBE, BABE, NYI,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, KBO

290. Vértes 001, 002, 003, 004, 005, 006,
008, 009, 011, 017, 018, 019,
020, 023, 033, 035, 040, 041,
042, 051, 052, 077, 078

007, 010, 012, 013, 014, 015,
022, 025, 027, 028, 029, 032,
034, 036, 037, 049, 050, 053,
054, 066, 069, 070, 073, 074,
075, 076, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
KGY, HJ, KJ, MJ, KH, NH,
HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK,
VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT,
HBE, LBE, BABE, NYI,
FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ,
MÉ, KBO

300. Dunazugi-medencék és
Velence vidék

017, 018, 019, 020, 023, 033,
035, 040, 041, 042, 077, 078

008, 009, 011, 010, 012, 013,
014, 015, 022, 025, 027, 028,
029, 032, 034, 036, 037, 040,
041, 042, 049, 050, 051, 052,
053, 054, 066, 069, 070, 073,
074, 075, 076, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH,
HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK,
VK, CSNY, SM, ZSM, AL, KT,
HBE, LBE, NYI, BABE,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, KBO

310. Vértes- és Bakonyalja 001, 002, 003, 008, 009, 010,
013, 014, 017, 018, 019, 025,
026, 033, 034, 037, 066, 069,
070, 075, 076

001, 002, 003, 004, 005, 006,
008, 009, 010, 011, 012, 013,
014, 015, 016, 017, 018, 022,
027, 028, 029, 032, 033, 034,
035, 036, 037, 049, 050, 053,
054, 062, 066, 069, 070, 073,
074, 075, 076, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, MÉ, KH, NH,
HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK,
MAK, VK, CSNY, SM, ZSM,
AL, KT, HBE, BABE, NYI, EF,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, KBO

320. Magas-Bakony 001, 002, 003, 004, 005, 006,
008, 009, 013, 014, 018, 033,
051, 052, 075, 076

007, 010, 011, 012, 015, 017,
019, 020, 022, 023, 025, 026,
027, 028, 029, 032, 034, 035,
036, 037, 040, 041, 042, 049,
050, 053, 054, 066, 069, 070,
073, 074, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ,
MÉ, KH, NH, ASZ, MK, VK,
CSNY, SM, ZSM, AL, KT,
MBE, HBE, LBE, BABE, NYI,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, KBO

330. Keleti-Bakony 001, 002, 003, 004, 005, 006,
008, 009, 018, 019, 020, 033,
035, 040, 041, 042, 051, 052,
077, 078

007, 010, 011, 012, 013, 014,
015, 017, 022, 023, 025, 026,
027, 028, 029, 032, 034, 036,
037, 049, 050, 053, 054, 066,
069, 070, 073, 074, 075, 076,
079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, ASZ,
MK, VK, CSNY, SM, AL, KT,
HBE, LBE, BABE, RNY, FFÜ,
TFÜ, MÉ, KH, NH, NYI, KBO

340. Déli-Bakony 001, 002, 003, 004, 005, 006,
008, 009, 013, 014, 018, 019,
020, 033, 035, 040, 041, 042,
051, 052, 077, 078

007, 010, 011, 012, 015, 017,
022, 023, 025, 026, 027, 028,
029, 032, 034, 036, 037, 049,
050, 053, 054, 066, 069, 070,
073, 074, 075, 076, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, KH, NH, HSZ,
MSZ, VSZ, ASZ, MK, VK,
CSNY, SM, ZSM, AL, KT,
HBE, LBE, BABE, NYI,
FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ,
MÉ, HÉ, KBO, TF



10. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3086

Erdészeti táj
Kiemelten támogatható állomány-

típusok
Támogatható állománytípusok Tájhonos fafajok*

350. Balaton-felvidék 001, 002, 003, 008, 009, 013,
014, 018, 019, 020, 033, 035,
040, 041, 042, 051, 052, 077,
078

004, 005, 006, 010, 011, 012,
015, 017, 022, 023, 025, 026,
027, 028, 029, 032, 034, 036,
037, 049, 050, 053, 054, 066,
069, 070, 073, 074, 075, 076,
079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, ASZ,
MK, VK, NH, CSNY, SM,
ZSM, AL, KT, HBE, LBE,
BABE, NYI, FRNY, RNY,
FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ,
KH, KBO

360. Keszthelyi-hegység 001, 002, 003, 008, 009, 013,
014, 018, 019, 020, 033, 035,
040, 041, 042, 051, 052, 077,
078

004, 005, 006, 010, 011, 012,
015, 017, 022, 023, 025, 026,
027, 028, 029, 032, 034, 036,
037, 049, 050, 053, 054, 066,
069, 070, 073, 074, 075, 076,
079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ,
ASZ, MK, VK, CSNY, SM,
ZSM, HBE, LBE, BABE,
FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ,
MÉ, KH, NH, NYI, KBO

370. Gyõr–
Tatai-teraszvidék

025, 026, 029, 053, 054, 066,
073, 074

013, 014, 015, 027, 028, 032,
034, 035, 036, 037, 042, 049,
050, 051, 052, 069, 070, 075,
076

KST, KTT, MOT, CS, GY, HJ,
MJ, TJ, MSZ, VSZ, ASZ, MK,
CSNY, ZSM, AL, KT, BABE,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI, KBO

380. Szigetköz-Rábaköz 013, 025, 029, 032, 034, 053,
054, 066, 073, 074

013, 014, 015, 018, 026, 027,
028, 032, 033, 034, 035, 036,
037, 042, 049, 050, 051, 052,
053, 054, 069, 070, 073, 074,
075, 076, 077, 078

KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ,
MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MK,
MAK, CSNY, ZSM, AL, KT,
BABE, FRNY, RNY, FTNY,
FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH,
NH, NYI, KBO

390. Fertõ–
Hanság-medence

025, 027, 029, 053, 054, 066,
070, 073, 074, 075, 076

028, 049, 050, 051, 052, 069,
077, 078, 079

KST, GY, MJ, MSZ, VSZ, MK,
MAK, CSNY, ZSM, AL, KT,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NYI,
SNYI

400. Marcal-medence 013, 025, 026, 029, 033, 034,
053, 054, 066, 073, 074, 075

014, 015, 016, 018, 022, 027,
028, 032, 035, 036, 037, 042,
049, 050, 051, 052, 066, 069,
073, 074, 075, 070, 076, 077,
078

KST, KTT, CS, GY, HJ, KJ,
MJ, MSZ, VSZ, MK, MAK,
CSNY, ZSM, AL, KT, BABE,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI, KBO

410. Soproni-hegység 001, 002, 003, 004, 007, 008,
009, 017, 019, 022, 023, 075,
076

005, 006, 010, 011, 012, 013,
015, 018, 020, 025, 029, 033,
035, 036, 037, 049, 050, 051,
052, 053, 054, 066, 073, 074,
077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ,
ASZ, MK, CSNY, ZSM, AL,
KT, MBE, HBE, BABE, SZG,
FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ,
EF, LF, JF, MÉ, KH, NYI,
SNYI, KBO

420. Soproni-dombság 008, 009, 010, 017, 018, 019,
033, 035, 041, 042, 066

001, 002, 003, 004, 005, 006,
011, 012, 013, 014, 015, 020,
022, 023, 025, 027, 029, 032,
036, 037, 049, 050, 051, 052,
053, 054, 069, 070, 075, 076,
077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ,
ASZ, MK, CSNY, ZSM, AL,
KT, HBE, LBE, BABE, FRNY,
RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ,
MÉ, KH, NH, NYI, KBO

430. Kõszegi-hegység 001, 002, 003, 004, 007, 008,
017, 019, 022, 023, 075, 076,
078

005, 006, 009, 010, 011, 012,
013, 015, 018, 020, 029, 033,
035, 036, 049, 050, 051, 052,
053, 054, 069, 070, 073, 074,
077, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, ASZ,
MK, CSNY, ZSM, AL, KT,
MBE, HBE, LBE, BABE, SZG,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NH,
NYI, EF, EF, JF, KBO



3087 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 10. szám

Erdészeti táj
Kiemelten támogatható állomány-

típusok
Támogatható állománytípusok Tájhonos fafajok*

440. Alpokalji-dombság 002, 003, 008, 009, 012, 017,
018, 019, 022, 075, 076

001, 004, 005, 006, 007, 010,
011, 013, 014, 015, 016, 020,
023, 025, 026, 027, 029, 033,
034, 035, 036, 037, 049, 050,
051, 052, 053, 054, 066, 069,
070, 073, 074, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ,
ASZ, CSNY, ZSM, AL, KT,
MBE, HBE, BABE, SZG,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NYI,
EF, KBO

450. Sopron–Vasi-síkság 008, 010, 013, 015, 017, 018,
019, 022, 025, 026, 029, 033,
034, 054, 066, 073, 075

001, 002, 003, 004, 005, 006,
007, 008, 009, 010, 011, 012,
014, 015, 016, 020, 023, 025,
027, 028, 032, 034, 035, 036,
037, 049, 050, 051, 052, 053,
054, 066, 069, 070, 073, 074,
075, 076, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ,
ASZ, MK, MAK, CSNY, ZSM,
AL, KT, HBE, BABE, SZG,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, MÉ, HÉ, KH, NH,
NYI, KBO

460. Kemeneshát 001, 002, 003, 008, 009, 012,
013, 018, 019, 022, 025, 026,
032, 033, 034, 035, 037, 075

004, 005, 006, 007, 010, 011,
012, 013, 014, 015, 016, 017,
019, 020, 022, 023, 027, 028,
029, 032, 033, 034, 035, 036,
037, 042, 049, 050, 051, 052,
053, 054, 066, 069, 070, 073,
074, 075, 076, 077, 078, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ, VSZ,
ASZ, MK, MAK, CSNY, AL,
KT, BABE, SZG, FRNY, RNY,
FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ,
KH, NYI, EF, KBO

470. Õrség 001, 002, 003, 007, 008, 009,
012, 013, 016, 075, 076

004, 005, 006, 011, 015, 017,
019, 022, 023, 025, 027, 028,
029, 049, 050, 051, 052, 053,
054, 066, 069, 070, 073, 074,
077, 078, 079

KST, KTT, B, GY, HJ, KJ, MJ,
HSZ, MSZ, VSZ, ASZ, MK,
CSNY, ZSM, AL, KT, MBE,
HBE, BABE, SZG, FRNY,
RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ,
MÉ, KH, NYI, SNYI, EF, LF,
KBO

480. Göcsej 001, 002, 003, 004, 006, 007,
008, 009, 012, 013, 015, 029,
053, 054, 075, 076

001, 004, 005, 006, 011, 015,
016, 017, 019, 022, 023, 025,
027, 028, 029, 049, 050, 051,
052, 053, 054, 066, 069, 070,
073, 074, 077, 078, 079

KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ,
MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ,
MK, MAK, CSNY, ZSM, AL,
KT, HBE, BABE, SZG, FRNY,
RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ,
MÉ, HÉ, KH, NH, NYI, EF,
KBO

490. Balatoni-medence 029, 054, 066, 075, 076 013, 015, 025, 027, 028, 049,
050, 051, 052, 053, 069, 070,
073, 074, 077, 078

KST, GY, MJ, TJ, MSZ, VSZ,
MK, MAK, CSNY, ZSM, AL,
KT, FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NYI

500. Külsõ-Somogy 001, 002, 003, 008, 013, 015,
018, 019, 033, 034, 066, 075,
076, 077

004, 005, 006, 009, 010, 011,
014, 017, 020, 022, 023, 025,
026, 027, 028, 029, 032, 035,
036, 037, 040, 041, 042, 049,
050, 051, 052, 053, 054, 069,
070, 073, 074, 078

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ,
VSZ, ASZ, MK, MAK, VK,
CSNY, ZSM, AL, KT, HBE,
BABE, FRNY, RNY, FTNY,
FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH,
EH, NYI, KBO

510. Belsõ-Somogy 013, 015, 019, 025, 026, 029,
053, 054, 066, 070, 073, 074,
075, 076

001, 002, 003, 004, 006, 007,
008, 009, 010, 011, 012, 014,
016, 017, 018, 019, 022, 023,
025, 027, 028, 032, 033, 034,
036, 037, 049, 050, 051, 052,
053, 054, 069, 070, 073, 074,
077, 078, 079

KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ,
MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ,
MK, MAK, CSNY, ZSM, AL,
KT, BABE, FRNY, RNY,
FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ,
HÉ, KH, NH, EH, NYI, SNYI,
KBO

520. Kelet-Zalai-dombság 001, 002, 003, 004, 008, 009,
013, 015, 018, 025, 029, 033,
054, 075, 076

001, 004, 005, 006, 007, 008,
009, 010, 011, 012, 014, 015,
016, 017, 018, 019, 020, 022,
023, 025, 026, 027, 028, 032,
033, 034, 035, 036, 037, 049,
050, 051, 052, 053, 054, 066,
069, 070, 073, 074, 077, 078,
079

KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ,
MJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ,
MK, MAK, CSNY, ZSM, AL,
KT, HBE, BABE, SZG, FRNY,
RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ,
MÉ, KH, NH, NYI, KBO



10. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3088

Erdészeti táj
Kiemelten támogatható állomány-

típusok
Támogatható állománytípusok Tájhonos fafajok*

530. Zselic 001, 002, 003, 004, 005, 006,
008, 009, 013, 017, 018, 019,
023, 029, 033, 075, 076, 078

004, 005, 007, 010, 011, 012,
014, 015, 017, 019, 020, 022,
023, 025, 026, 027, 028, 029,
032, 033, 034, 035, 036, 037,
049, 050, 051, 052, 053, 054,
066, 069, 070, 073, 074, 075,
076, 077, 079

KST, KTT, CS, B, GY, HJ, KJ,
MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ASZ,
MK, MAK, VK, CSNY, ZSM,
AL, KT, HBE, BABE, FRNY,
RNY, FTNY, FFÜ, TFÜ, KFÜ,
MÉ, KH, NH, EH, NYI, KBO

540. Tolnai-dombság 001, 002, 003, 008, 010, 017,
018, 019, 032, 033, 036, 040,
041, 042, 075, 076, 078

001, 002, 003, 004, 005, 006,
009, 011, 012, 013, 014, 015,
020, 022, 023, 025, 026, 027,
028, 029, 032, 034, 035, 037,
040, 041, 042, 049, 050, 051,
052, 053, 054, 066, 069, 070,
073, 074, 075, 076, 077

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ,
VSZ, ASZ, MK, MAK, VK,
CSNY, ZSM, AL, KT, HBE,
BABE, FRNY, RNY, FTNY,
FFÜ, TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH,
EH, NYI, KBO

550. Mecsek 001, 002, 003, 004, 005, 006,
008, 009, 010, 011, 017, 018,
019, 033, 035, 040, 041, 042,
052, 075, 076, 078

007, 012, 013, 014, 015, 020,
022, 025, 026, 027, 028, 029,
032, 034, 036, 037, 049, 050,
051, 053, 054, 066, 069, 070,
073, 074, 077, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ,
VSZ, ASZ, MK, VK, CSNY,
SM, ZSM, AL, KT, MBE, HBE,
BABE, SZG, FRNY, RNY,
FFÜ, TFÜ, MÉ, KH, NH, EH,
NYI, KBO

560. Baranyai-dombság 001, 002, 003, 008, 009, 010,
017, 018, 019, 032, 033, 035,
036, 041, 042, 066, 078

001, 002, 003, 004, 005, 006,
007, 011, 012, 013, 014, 015,
020, 022, 023, 025, 026, 027,
028, 029, 032, 034, 037, 040,
049, 050, 051, 052, 053, 054,
066, 069, 070, 073, 074, 075,
076, 077, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, MSZ, VSZ,
ASZ, MK, MAK, VK, CSNY,
ZSM, AL, KT, HBE, BABE,
FRNY, RNY, FTNY, FFÜ,
TFÜ, KFÜ, MÉ, KH, NH, EH,
NYI, KBO

570. Villányi-hegység 008, 009, 010, 011, 017, 018,
019, 033, 035, 040, 041, 042,
052, 078

001, 002, 003, 004, 005, 006,
007, 012, 013, 014, 015, 020,
022, 025, 026, 027, 028, 029,
032, 034, 036, 037, 049, 050,
051, 053, 054, 066, 069, 070,
073, 074, 075, 076, 077, 079

KST, KTT, MOT, CS, B, GY,
HJ, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ,
ASZ, MK, VK, CSNY, AL, KT,
HBE, BABE, RNY, FFÜ, TFÜ,
KFÜ, MÉ, KH, NH, EH, KBO

* Az Erdõrendezési szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet alapján kiadott Erdõtervezési útmutató kódjegyzéke alapján



2. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

Természetszerû (õshonos fafajú) célállománytípusok*

Ssz. Rövidítés Megnevezés Fõfafaj(ok) Elegyfafajok Cserjefajok

Kemény lombos faállománytípusok
BÜKKÖSÖK

001 B Bükkös B>=70% KTT, GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH,
HSZ, MK, CSNY, MBE, RNY,
KFÜ, NYI

CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5–20%

002 B-KTT Kocsánytalan tölgyes-bükkös B 50–70%; KTT 20–30% GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ,
MK, CSNY, MBE, RNY, KFÜ, NYI

CSGG, FÜBD, MO, VAK,
VGY Cserjeborítás: 5–20%

003 B-GY-KTT Gyertyános-kocsánytalan
tölgyes-bükkös

B 50-60%; KTT 20–30%;
GY 10–20%

HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH, HSZ, MK,
CSNY, MBE, RNY, KFÜ, NYI

CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5–20%

004 B-GY Gyertyános-bükkös B 50–70%; GY 20–30% KTT, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH,
HSZ, MK, CSNY, MBE, RNY,
KFÜ, NYI

CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5–20%

005 B-K Kõrises-bükkös B 50–70%; K 20–30%
(K = MK és/vagy VK)

KTT, CS, GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH,
EH, HSZ, CSNY, BABE, LBE, TF

CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 10–30%

006 B-EL Egyéb lomb elegyes-bükkös B 50–70%; EL 20–30% KTT, CS, GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH,
EH, HSZ, MK, VK, CSNY, MBE,
BABE, LBE, RNY, KFÜ, NYI

CSGG, FÜBD, MO, VAK, VGY
Cserjeborítás: 5–20%

007 B-F Fenyõ elegyes-bükkös B 50–70%; F 20–30%
(F = LF és/vagy JF és/vagy EF)

KTT, GY, HJ, KJ, MJ, NH, KH,
HSZ, MK, CSNY, MBE, RNY,
KFÜ, NYI

FÜBD, MO, VAK
Cserjeborítás: 0–10%

* Az Erdõrendezési szabályzatról szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet alapján kiadott Erdõtervezési útmutató kódjegyzéke alapján.
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GYERTYÁNOS-KOCSÁNYTALAN TÖLGYESEK

Ssz. Rövidítés Megnevezés Fõfafaj(ok) Elegyfafajok Cserjefajok

008 GY-KTT Gyertyános-kocsánytalan tölgyes KTT 50–70%; GY 20–30% KST, CS, B, KJ, MJ, KH, EH, HSZ,
MSZ, MK, CSNY, MBE, AL, KT,
SZG, RNY, KFÜ, NYI

CSGG, CSKR, EGG, FA, MO,
MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%

009 GY-KTT-B Bükkös-gyertyános-kocsánytalan
tölgyes

KTT 50–60%; GY 10–20%;
B 20–30%

KST, HJ, KJ, MJ, NH, KH, EH,
HSZ, MSZ, MK, CSNY, MBE, AL,
KT, SZG, RNY, KFÜ, NYI

CSGG, CSKR, EGG, FA, MO,
MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%

010 GY-KTT-CS Cseres-gyertyános-kocsánytalan
tölgyes

KTT 50–60%; GY 10–20%;
CS 20–30%

KST, KJ, MJ, KH, EH, MSZ, MK,
CSNY, BABE, AL, KT, SZG, RNY,
KFÜ, NYI

CSGG, CSKR, EGG, FA, MO,
MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%

011 GY-KTT-EL Egyéb lomb
elegyes-gyertyános-kocsánytalan
tölgyes

KTT 50–60%; GY 10–20%;
EL 20–30%

B, KST, CS, HJ, KJ, MJ, NH, KH,
EH, HSZ, MSZ, MK, VK CSNY,
MBE, BABE, AL, KT, SZG, RNY,
KFÜ, NYI

CSGG, CSKR, EGG, FA, MO,
MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%

012 GY-KTT-F Fenyõ
elegyes-gyertyános-kocsánytalan
tölgyes

KTT 50–60%; GY 10–20%;
EF 20–30%

KST, B, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ,
MK, CSNY, AL, KT, SZG, KH,
RNY, KFÜ, MÉ, NYI

CSGG, CSKR, EGG, FA, KBN,
MO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 5–20%

GYERTYÁNOS-KOCSÁNYOS TÖLGYESEK

013 GY-KST Gyertyános-kocsányos tölgyes KST 50–70%; GY 20–30% KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, MAK,
CSNY, ZSM, AL, KT, KH, EH,
FRNY, RNY

CSGG, CSKR, EGG, FA, KBN,
MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%

014 GY-KST-CS Cseres-gyertyános-kocsányos
tölgyes

KST 50–60%; GY 10–20%;
CS 20–30%

KTT, KJ, MJ, TJ, MSZ, CSNY, AL,
KT, KH, EH, FRNY, RNY

CSGG, CSKR, EGG, FA, MO,
MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%

015 GY-KST-EL Egyéb lomb
elegyes-gyertyános-kocsányos
tölgyes

KST 50–60%; GY 10–20%;
EL 20–30%

KTT, CS, B, KJ, MJ, TJ, HSZ, MSZ,
VSZ, MAK, CSNY, ZSM, AL, KT,
KH, EH, FRNY, RNY

CSGG, CSKR, EGG, FA, KBN,
MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%

016 GY-KST-F Fenyõ elegyes-gyertyános-kocsányos
tölgyes

KST 50–60%; GY 10–20%;
EF 20–30%

KTT, B, HJ, KJ, MJ, HSZ, MSZ,
MK, CSNY, AL, KT, SZG, KH,
RNY, KFÜ, MÉ, NYI

CSGG, CSKR, EGG, FA, KBN,
MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 5–20%
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KOCSÁNYTALAN TÖLGYESEK

Ssz. Rövidítés Megnevezés Fõfafaj(ok) Elegyfafajok Cserjefajok

017 KTT Kocsánytalan tölgyes KTT>=70% B, GY, MBE, SZG, KH, RNY, KFÜ,
NYI, BO, MOT, CS, KJ, MJ, TJ,
MSZ, MK, VK, KT, LBE, BABE,
EH

KBN
Cserjeborítás: 0–10%
BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG,
FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO,
OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%

018 KTT-CS Cseres-kocsánytalan tölgyes KTT 50–70%; CS 20–40% MOT, GY, KJ, MJ, TJ, MSZ, MK,
VK, CSNY, KT, HB, BABE, KH,
EH

BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG,
FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO,
OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%

019 KTT-H Hársas-kocsánytalan tölgyes KTT 50–70%; H 20–30%
H = NH és/vagy KH és/vagy EH

CS, MOT, GY, KJ, MJ, TJ, MSZ,
MK, VK, KT, HB, BABE

BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA,
HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG,
PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%

020 KTT-MOT Molyhos tölgyes-kocsánytalan
tölgyes

KTT 40–60%; MOT 20–30% CS, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT,
HB, LBE, BABE, EH

BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG,
FA, HUSO, KÖK, MOHO, OBG,
PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%

022 KTT-EF Erdeifenyves-kocsánytalan tölgyes KTT 50–70%; EF 20–30% B, GY, MBE, SZG, RNY, KFÜ,
NYI, SNYI

CSGG, EGG, FA, KBN, MO, VBN,
VGY
Cserjeborítás: 0–20%

023 KTT-EL Egyéb lomb elegyes-kocsánytalan
tölgyes

KTT 50–70%; EL 20–30% CS, MOT, B, GY, KJ, MJ, TJ, MSZ,
MK, VK, CSNY, KT, HB, BABE,
KH, EH

BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG,
FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO,
OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%
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KOCSÁNYOS TÖLGYESEK

Ssz. Rövidítés Megnevezés Fõfafaj(ok) Elegyfafajok Cserjefajok

025 KST Kocsányos tölgyes KST>=70% CS, MOT, GY, MJ, TJ, MSZ,
CSNY, AL, KT, FRNY, RNY, KH,
EH, NYI, VSZ, MAK

CSKR, CSM, EGG, FA, KÖK, MO,
OBG, SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%
CSGG, KBG, KBN, MOHO
Cserjeborítás: 20–50%

026 KST-CS Cseres-kocsányos tölgyes KST 50–70%; CS 20–30% KTT, GY, MJ, TJ, MSZ, KT, KH,
EH, RNY, NYI

CSGG, CSKR, EGG, FA, KÖK,
MO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%

027 KST-HNY Hazai nyáras-kocsányos tölgyes KST 50–70%; HNY 20–30%
HNY = FRNY és/vagy RNY

GY, MJ, TJ, MSZ, VSZ, MAK,
CSNY, AL, KT, HÉ, CS, MOT, KH,
EH NYI

CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN,
MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%
CSM, FA, KÖK

028 KST-MÉ Mézgás égeres-kocsányos tölgyes KST 50–70%; MÉ 20–30% GY, MJ, TJ, MSZ, VSZ, ZSM, AL,
FRNY, RNY

CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN,
MO, RFÜ, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%

029 KST-K Kõrises-kocsányos tölgyes KST 50–70%; K 20–30%
= MAK, MK

B, GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ,
ZSM, AL, FRNY, RNY

CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN,
MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%
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CSERESEK

Ssz. Rövidítés Megnevezés Fõfafaj(ok) Elegyfafajok Cserjefajok

032 CS Cseres CS>=70% KST, KTT, MOT, MJ, TJ, MSZ,
MK, VK, KT, HB, LBE, BABE, EH

BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG,
FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO,
OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–70%

033 CS-KTT Kocsánytalan tölgyes-cseres CS 50–70%; KTT 20–30% MOT, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT,
HB, LBE, BABE, EH

BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG,
FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO,
OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–70%

034 CS-KST Kocsányos tölgyes-cseres CS 50–70%; KST 20–30% KTT, MJ, TJ, MSZ, KT, RNY, KH,
EH, NYI

CSGG, CSKR, EGG, FA, KÖK,
MO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 20–50%

035 CS-MOT Molyhos tölgyes-cseres CS 50–70%; MOT 20–30% KTT, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT,
HBE, LBE, BABE, EH

BKR, CSGG, CSKR, EGG, CSM,
FA, HUSO, KÖK, OBG, PDF, SBO,
ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%

036 CS-EL Egyéb lomb elegyes-cseres CS 50–70%; EL 20–30% MOT, MJ, TJ, MSZ, MK, VK, KT,
HB, LBE, BABE, EH

BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG,
FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO,
OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–70%

037 CS-EF Erdeifenyves-cseres CS 50–70%; EF 20–30% KST, KTT, MOT, MJ, MSZ, MK,
VK, KT, BABE

BKR, CSGG, CSKR, CSM, EGG,
FA, HUSO, KÖK, MO, OBG, PDF,
SBO, ÜL, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–70%
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MOLYHOS TÖLGYESEK

Ssz. Rövidítés Megnevezés Fõfafaj(ok) Elegyfafajok Cserjefajok

040 MOT-VK Virágos kõrises-molyhos tölgyes MOT 40–60%; VK>=30% KTT, CS, MK, SM, HBE, LBE BKR, CSSZ, EGG, FA, HUSO,
KÖK, OBG, PDF, SBO, ÜL, VBN
Cserjeborítás: 50–100%

041 MOT-KTT Kocsánytalan tölgyes-molyhos
tölgyes

MOT 40–50%; KTT 20–30% CS, MJ, MSZ, MK, VK, KT, HBE,
LBE, BABE

BKR, CSKR, EGG, CSM, FA,
HUSO, KÖK, OBG, PDF, SBO, ÜL,
VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%

042 MOT-CS Cseres-molyhos tölgyes MOT 40–50%; CS 20–30% KTT, MJ, MSZ, MK, VK, KT, HBE,
LBE, BABE

BKR, CSKR, EGG, CSM, FA,
HUSO, KÖK, OBG, PDF, SBO, ÜL,
VBN
Cserjeborítás: 30–100%

GYERTYÁNOSOK

49 GY Gyertyános GY>=70% KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ,
MSZ, MK, CSNY, KT, LBE, BABE,
MBE, RNY, NH, KH, EH

CSGG, CSKR, EGG, FA, MO,
MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 0–50%

50 GY-E Elegyes-gyertyános GY 50–70%; EL, EGYF 30–50% KTT, CS, B, GY, HJ, KJ, MJ, HSZ,
MSZ, MK, CSNY, KT, LBE, BABE,
MBE, RNY, NH, KH, EH, EF

CSGG, CSKR, EGG, FA, MO,
MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 0–50%

JUHAROSOK

051 J Juharos J>=70%
J = HJ és/vagy KJ

B, GY, KTT, MOT, MJ, HSZ, MSZ,
MK, VK, KT, CSNY, LBE, BABE,
NH, KH, EH

BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA,
FBD, FÜBD, MO, MOHO, VAK,
VBN, VGY
Cserjeborítás: 5–70%

052 J-E Elegyes-juharos J 50–70%; EL 30–50%
J = HJ és/vagy KJ

B, GY, KTT, MOT, MJ, HSZ, MSZ,
MK, VK, KT, CSNY, LBE, BABE,
NH, KH, EH

BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA,
FBD, FÜBD, MO, MOHO, VAK,
VBN, VGY
Cserjeborítás: 5–70%
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KÕRISESEK

Ssz. Rövidítés Megnevezés Fõfafaj(ok) Elegyfafajok Cserjefajok

053 K Kõrises K>=70%
K = MK és/vagy VK, MAK

B, GY, KTT, MOT, HJ, KJ, MJ,
HSZ, MSZ, KT, CSNY, LBE,
BABE, NH, KH, EH, KST, GY, MJ,
TJ, VSZ, ZSM, AL, FRNY, RNY,
FFÜ, TFÜ, MÉ

BKR, CSGG, CSKR, CSSZ, EGG,
FA, HUSO, KÖK, MO, MOHO,
OBG, PDF, SBO, ÜL, VAK, VBN,
VGY
Cserjeborítás: 30–100%
KBG, KBN, RFÜ

054 K-T Tölgyes-kõrises K 50–70%; KST 20–30%
K = MAK, MK

GY, MJ, TJ, HSZ, MSZ, VSZ, ZSM,
AL, FRNY, RNY, FFÜ, TFÜ

CSGG, CSKR, EGG, KBG, KBN,
MO, MOHO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%

Lágy lombos faállománytípusok
HAZAI NYÁRASOK

066 HNY Hazai nyáras HNY>=70%
HNY = FRNY, RNY, FTNY

KST, MOT, MJ, KT, NYI, BO,
MAK, MSZ, VSZ, MJ, TJ, KT, AL,
ZSM, FFÜ, TFÜ, KTT, B, GY, HJ,
KJ, HSZ, MK, CSNY, MBE, KFÜ,
KH, NH, NYI

CSKR, EGG, FA, KÖK, MO, OBG,
SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%
CSGG, KBG, KBN, MO,
Cserjeborítás: 30–100%
CSGG, MOHO

069 HNY-KST Kocsányos tölgyes-hazai nyáras HNY 50–70%; KST 20–30%
HNY = FRNY, RNY

MOT, MJ, KT, NYI, BO, MAK,
MSZ, VSZ, TJ, AL, ZSM

CSKR, EGG, FA, KÖK, MO, OBG,
SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30-100%
CSGG, KBG, KBN
Cserjeborítás: 30–100%

070 HNY-EL Egyéb lomb elegyes-hazai nyáras HNY 50–70%; EL 20–30%
HNY = FRNY, RNY, FTNY

KST, MOT, MJ, KT, NYI, BO,
MAK, MSZ, VSZ, TJ, AL, ZSM,
FFÜ, TFÜ, KTT, B, GY, HJ, KJ,
HSZ, MK, CSNY, MBE, KFÜ, KH,
NH, NYI

CSKR, EGG, FA, KÖK, MO, OBG,
SBO, VBN, VGY
Cserjeborítás: 30–100%
CSGG, KBG, KBN, MOHO

071 HNY-BO Borókás-hazai nyáras FRNY 60–80%; BO 10–30% KST, MOT, MJ, KT EGG, FA, KÖK, SBO, VBG
Cserjeborítás: 0–30%

FÜZESEK (a nem nemes füzesek)

073 FÜ Füzes FFÛ>=70% VSZ, ZSM, FRNY, FTNY, TFÜ, HÉ KBG, KBN, VGY
Cserjeborítás: 10–30%

074 FÜ-E Elegyes-füzes FFÛ 50–70%; EL 30–50% MAK, VSZ, ZSM, FRNY, FTNY,
TFÜ, HÉ

CSKR, KBG, KBN, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–50%
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Ssz. Rövidítés Megnevezés Fõfafaj(ok) Elegyfafajok Cserjefajok

ÉGERESEK

075 MÉ Mézgás égeres MÉ>=70% GY, MJ, HSZ, MK, ZSM, AL, RNY,
TFÜ, MAK, BAFÜ, SNYI

FBD, KBG, KBN, VGY
Cserjeborítás: 5–30%
RFÜ

076 MÉ-E Elegyes-mézgás égeres MÉ 50–70%; EL 30–50% BAFÜ FBD, KBG, KBN, MO, VGY
Cserjeborítás: 5–30%
RFÜ

HÁRSASOK

077 H Hársas H>=70%
(H = NH, KH, EH)

KTT, CS, MOT, B, GY, HJ, KJ, MJ,
HSZ, MSZ, MK, VK, CSNY, KT,
LBE, BABE

BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA,
HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG,
SBO, ÜL, VAK, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–50%

078 H-E Elegyes-hársas H 50–70%; EL 30–50%
(H = NH, KH, EH)

KTT, CS, MOT, B, GY, HJ, KJ, MJ,
HSZ, MSZ, MK, VK, CSNY, KT,
LBE, BABE

BKR, CSGG, CSKR, EGG, FA,
HUSO, KÖK, MO, MOHO, OBG,
SBO, ÜL, VAK, VBN, VGY
Cserjeborítás: 10–50%

NYÍRESEK

079 NYI Nyíres NYI>=70% FRNY, RNY, BO, MBE, KFÜ, EF Sík vidéken:
EGG, FA, SBO, KÖK, VBN, MO
Cserjeborítás: 0–50%
Hegy- és dombvidéken:
CSGG, MO, KBN
Cserjeborítás: 0–30%

Alkalmazott fogalmak
Fõfafaj – Az adott célállománytípus jellemzõ és névadó õshonos fafajai.
Elegyfafaj – A fõfaj(ok) növekedését nem akadályozó, a természetszerû faállománytípusra jellemzõ õshonos fafaj. Ökológiai értéke nem kisebb, mint a fõfafajé.
Cserjefaj – Az adott természetszerû faállománytípusra jellemzõ õshonos cserjefaj. Nem kerültek be a táblázatba a liánok, epifitonok, törpecserjék, rózsafajok

(Rosa spp.), szedrek és málna (Rubus spp.), ártéri bokorfûz fajok, továbbá a védett cserjefajok.
Megjegyzések
– Néhány célállománytípus (pl. kocsánytalan tölgyes, kocsányos tölgyes, kõrises, hazai nyáras, mézgás égeres) sokféle termõhelyi szituációban jelenhet meg,

ezért itt megbontás alkalmazandó.
– Más célállománytípusok (pl. juharos, hársas, tölgyes-kõrises) csak bizonyos termõhelyi szituációban fogadhatók el természetszerû célállománytípusoknak,

más termõhelyeken konszociációk, azaz nem erdõsítési célállománytípusok.
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3. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

Támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere

Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Horizontális szempontok
Elmaradott és munkanélküliséggel sújtott te-
rület [240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
alapján]

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempont-
ból elmaradott település községhatárában tervezett
erdõrészlet

7

Elmaradott és munkanélküliséggel sújtott te-
rület [240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet
alapján]

Az országos átlagot legalább 1,75-szörösen megha-
ladó munkanélküliségû település községhatárában
elhelyezkedõ erdõrészlet

7

Térségi fenntarthatóság vizsgálata
(helybenlakás)

A kérelmezett terület a lakhely, illetve székhely sze-
rinti községhatárban található

6

A kérelmezett terület a lakhely, illetve székhely szerin-
ti településsel szomszédos községhatárban található

4

Erdõsültség vizsgálata 10% alatti erdõsültséggel rendelkezõ községhatár-
ban helyezkedik el

6

10–20% közötti erdõsültséggel rendelkezõ község-
határban helyezkedik el

3

20% feletti erdõsültséggel rendelkezõ községhatár-
ban helyezkedik el

2

Kiemelt területen tervezett beruházás Balaton Kiemelt Üdülõkörzet (2000. évi CXII. tör-
vény)

4

Velencei-tó–Vértes Kiemelt Üdülõkörzet
[1117/2003. (XI. 28.) Korm. határozat]

4

Budapesti Agglomeráció (2005. évi LXIV. törvény) 4
Horizontális szempontok összesen: 30
Szakmai szempontok
Kérelmezett terület mérete 5,00 ha felett 8
Jelenlegi/tervezett faállomány: az e rendelet 1. melléklete alapján kiemelten támogatható 12
Elegyességének vizsgálata Az elegyesség mértéke >30% 10

Az elegyesség mértéke 20–30% 7
Az elegyesség mértéke 10–19,9% 4

Erdõrészleten található jelenlegi faállomány
õshonosságának vizsgálata

100–70%-ban õshonos fafajokból álló állomány 10
69,9–50%-ban õshonos fafajokból álló állomány 7
Kevesebb mint 50%-ban õshonos fafajokból álló
állomány

3

Az Adattárban védett vagy Natura 2000 területként nyilvántartott terület 10
Szakmai szempontok összesen 50
Az egyes célprogramokban jelentkezõ speciális szempontok (lásd a táblázat alatt részletezve) 20
Összesen: 100 pont

Speciális szakmai pontozási szempontok:
1. Agresszíven terjedõ, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása

1. A kérelmezett erdõrészletben az e rendelet 2. mellékletében szereplõ, adott termõhelynek megfelelõ
természetes erdõtársulásra jellemzõ célállomány található (8 pont).

2. Az erdõrészlet az Adattárban ártérként nyilvántartott terület (6 pont).
3. Az erdõrészlet elsõdleges rendeltetése közjóléti vagy védelmi rendeltetés (6 pont).

2. Szálaló erdõgazdálkodás célprogram
1. Az erdõgazdálkodó igazoltan részt vett a Pro Silva szövetség által szervezett tanfolyamon (8 pont).
2. Az erdõrészlet elsõdleges rendeltetése közjóléti vagy védelmi (6 pont).
3. Az erdõrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (6 pont).
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3. Erdõállományok kézimunka-igényes ápolása célprogram
1. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplõ 010–150. erdészeti tájak valamelyikében

helyezkedik el, és ott az adott termõhelynek megfelelõ természetes erdõtársulásra jellemzõ célállomány
található a területen (8 pont).

2. Az erdõrészlet nem érintkezik olyan erdõrészlettel, ahol agresszíven terjedõ, idegenhonos fafaj van,
illetve olyan termõfölddel, ahol ilyen fafajjal tervezett erdõtelepítésre vagy fás szárú energiaültetvény
létesítésére hatályos engedély van kiadva (6 pont).

3. Az erdõrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (6 pont).
4. Õshonos erdõállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása

1. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplõ 010–150. erdészeti tájak valamelyikében
helyezkedik el, és ott az adott termõhelynek megfelelõ természetes erdõtársulásra jellemzõ célállomány
található a területen (8 pont).

2. Az erdõrészlet elsõdleges rendeltetése közjóléti vagy védelmi rendeltetés (6 pont).
3. Az erdõrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (6 pont).

5. A. Mikroélõhelyek kialakítása, fenntartása
1. Az erdõrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (8 pont).
2. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplõ 010–150. erdészeti tájak valamelyikében

helyezkedik el, és ott az adott termõhelynek megfelelõ természetes erdõtársulásra jellemzõ célállomány
található a területen (6 pont).

3. Az erdõrészletben maximum 10% elegyarányban van jelen agresszíven terjedõ, idegenhonos fafaj (6 pont).
5. B. A véghasználat során facsoportok visszahagyása

1. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplõ 010–150. erdészeti tájak valamelyikében
helyezkedik el, és ott az adott termõhelynek megfelelõ természetes erdõtársulásra jellemzõ célállomány
található a területen (8 pont).

2. Az erdõrészlet elsõdleges rendeltetése közjóléti rendeltetés (6 pont).
3. Az erdõrészlet átlagos lejtése az Adattár adatai alapján 10 foknál nagyobb (6 pont).

5. C. Erdõfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás
1. Az Adattár alapján az e rendelet 1. mellékletében szereplõ 010–150. erdészeti tájak valamelyikében

helyezkedik el, és ott az adott termõhelynek megfelelõ természetes erdõtársulásra jellemzõ célállomány
található a területen (8 pont).

2. Az erdõrészlet állománytípusa az e rendelet 2. melléklete szerinti 001–029 vagy 040–042 sorszámú
célállománytípusba sorolható (6 pont).

3. Az erdõrészlet az Adattárban védett, illetve fokozottan védett területként van nyilvántartva (6 pont).
6. Véghasználat elhalasztása talaj- és élõhelyvédelem céljából

1. Az erdõrészlet az Adattárban védett, illetve fokozottan védett területként van nyilvántartva (8 pont).
2. Az erdõrészlet elsõdleges rendeltetése közjóléti rendeltetés (6 pont).
3. Az Adattár adatai alapján az erdõrészlet átlagos lejtése 10 foknál nagyobb vagy talajvédelmi rendeltetésû

(6 pont).
7. Közjóléti rendeltetésû erdõk fenntartása

1. A kérelmezett területen legalább 3 különbözõ típusú és minimálisan 20 darabszámú közjóléti berendezés
található (8 pont).

2. Az ügyfél a támogatási kérelem beadásának évét megelõzõ két éven belül saját vagy önkormányzati
forrásból a kérelmezett területen közjóléti beruházást hajtott végre (6 pont).

3. A kérelmezett terület KSH adatok alapján nagyobb mint 20 000 lakosú település községhatárán belül
található (6 pont).

8. Erdei tisztások kialakítása és fenntartása
1. Az erdõrészlet az Adattárban védett, illetve fokozottan védett területként van nyilvántartva (12 pont).
2. A tisztás területe 0,5–1 ha (8 pont).

9. Természetkímélõ anyagmozgatási módszerek alkalmazása
1. Az erdõrészlet az Adattárban védett, illetve fokozottan védett területként van nyilvántartva (8 pont).
2. Az erdõrészlet lejtése 10 foknál nagyobb (6 pont).
3. A 2–4. számú erdõ-környezetvédelmi célprogramokkal együtt történõ alkalmazás (6 pont).
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4. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

TÖRZSLAP

a ................. erdõrészlet átalakító/szálaló üzemmódú kezeléséhez és a gazdálkodás nyilvántartásához
I.

(Általános adatok)

Az átalakító/szálaló üzemmód megkezdésének idõpontja ............ év .............. hó
Az üzemmód váltás célja:

vegyes választékú, egyenletes hozamú faanyagtermelés – folyamatos erdõborítás mellett
a ............ védelmi rendeltetés biztosítása és faanyagtermelés, egyenletes hozam és folyamatos erdõborítás mellett
meghatározott minõségû vastagfa (célátmérõ) termelése egyenletes hozammal a folyamatos erdõborítás mellett
más különleges: .............. cél elérése meghatározott fahozam biztosítása mellett, folyamatos erdõborítással

A faállomány jelenlegi állapota (az erdõleírás értékelése alapján):
Egészségi állapot: jó megfelelõ rossz
Szükséges-e (külön) beavatkozás az EÜ állapot javítása érdekében?

igen nem
Indoklás:..............................................................................................................................................................................

Elegyarány: megfelelõ; nem megfelelõ
Szükséges beavatkozás: ......................................................................................................................................................

Korszerkezet: egykorú kétkorú vegyes korú
Átmérõ szerkezet az átlagadatokhoz képest:

átlagméret körüli változatos
Záródás-borítás (újulat szint) %: jelenleg: Z: ....... /B: .......

kívánatos: Z: ....... /B: ........
Megjegyzések: ....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Az üzemmód váltásra vonatkozó megállapítások
Átvezetés: szükséges nem szükséges
Az anyaállomány kitermelésének várható idõtartama: ............... év
Az átvezetés tervezett folyamata

TRV – utódállomány nevelése – SZ
FVV – utódállomány nevelése – SZ
SZV – SZ
SZ
Állomány nevelése – SZ

Az üzemmód igényel-e további feltárást?
igen nem

Megjegyzések: ....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Dátum:

.................................................... ...................................................... .....................................................
tulajdonos erdõgazdálkodó, ügyfél erdészeti hatóság
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TÖRZSLAP
II.

(A szálaló üzemmódba sorolt erdõrészletekre!)

A szálalásra vonatkozó megállapítások
Tervezett átszálalási idõ: ........... év Tervezett célátmérõ: ....... cm
A szálalásra tervezett fatömeg mértékének indoklása, ha az a 10 évi folyónövedéket meghaladja (pl. átvezetés, kor-

szerkezet, élõfakészlet viszonya stb.): ............................................................................................................................
A végrehajtás tervezett módja:

egyenletes csoportos más: ..........
A visszatérés ideje: 1–3; 5; 10 év
A szálalás végrehajtása után kívánatos erdõmûvelési feladatok
(pl. visszavágás, újulat csoportok ápolása, ágelhelyezés stb.): ......................................................................................

A szálalás végrehajtásának tervezett idõszaka (évszak): ..................................................................................................
Védelmi és különleges rendeltetés esetén a rendeltetés biztosítása érdekében betartandó, a feladat- és hatáskörrel ren-

delkezõ hatóságokkal egyeztetett korlátozó intézkedések
(pl. – közelítési nyomok meghatározott iránya, vezetése, meredek terület esetén

– idõszak egyeztetése parkerdõ esetén/lehetõleg a kevésbé látogatott idõszakban
– természetvédelem esetén a védendõ objektum érdekében):

............................................................................................................................................................................................

Dátum:

.................................................... ...................................................... .....................................................
tulajdonos erdõgazdálkodó, ügyfél erdészeti hatóság

5. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

* ÁLLAPOTFELVÉTEL SZÁLALÁSI TERV VÉGREHAJTÁS
............. év
(megfelelõ aláhúzandó)
Helység, ..................................... tag: .................................... részlet: ...................................., terület: ......... ha

Vastagsági cso-
portok

Átlag
mag.

Fatömeg összesen
A szálalásra tervezett fafajok

T B CS

cm m brm3 db brm3 db brm3 db brm3 db brm3 db brm3 db

~

II

III

IV

Összesen:
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Szöveges indoklás:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Dátum:
..................................................... .................................................................

gazdálkodó erdészeti hatóság

Szálaló erdõrészletek mûszaki átvételi jegyzõkönyve
Év: .........
Igazgatóság .................................................

Erdõfelügyelõ: .................................................
Erdõgazdálkodó kódja, neve, címe:

............................................................................................................................................................................................
Helység, ..................................... tag: .................................... részlet: ...................................., terület: ......... ha
Els. rend: .................................... Eng. faáll. típ.: ..................................................................

1. A termõhelynek megfelelõ állománytípusra jellemzõ újulat megtelepedésének üteme:
megfelelõ nem megfelelõ beavatkozást igényel

Szükséges beavatkozás: ........ (mesterséges erdõsítés, intenzív ápolás, védelem stb.)
(Az erdõrészletben a legutóbbi fakitermelés során keletkezett üres területnél nagyobb – az állománytípusra jellemzõ –

újulat nélküli terület nem fogadható el!)

2. Az újulati szint fafaj soros leírása, záródása .... %

Fafaj Eredet Elegyarány Elegyedés módja Kor

3. Az utánpótlás állományrészek állapota

Mérete: Megfelelõ Nem megfelelõ Beavatkozást igényel
Elegyaránya: Megfelelõ Nem megfelelõ Beavatkozást igényel
Minõsége: Megfelelõ Nem megfelelõ Beavatkozást igényel

Szükséges beavatkozás: .......... (a fakitermelés szüneteltetése, elegyarány-szabályozás, egészségügyi termelés stb.)

4. A legutóbbi fakitermelés mértéke meghaladta a 10 évi folyónövedék mértékét?
igen nem

(a korábbi terv – tény adatokból származtatott adat)

5. A végrehajtott beavatkozások a vastagsági csoportok törzsszám és fatérfogat szerinti egyensúlyi állapotának kiala-
kulását szolgálták, illetve a kialakított egyensúlyi állapot fenntartását biztosították?

igen nem beavatkozást igényel
Szükséges beavatkozás: ..... (fakitermelés szüneteltetése, az egyes átmérõcsoportokba tartozó élõfakészlet arányá-

nak megváltoztatása stb.)
(Az erdõrészletben a nem újulatszintbe tartozó állomány záródása nem csökkenhet 60% alá)
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6. Az állomány minõsége szemrevételezés alapján
javult romlott

7. Ellenõrzõ mérés szükséges?
igen nem

8. Megjegyzések:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

9. A jegyzõkönyvben szereplõ megállapításokkal a gazdálkodó egyetért?
igen nem

Ellenvélemény:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Dátum:
..................................................... .................................................................

erdõgazdálkodó erdõfelügyelõ

6. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

Az erdõfelújításokban a támogatás szempontjából az ápolások eredményeként még elfogadható állapot
meghatározása

Mesterséges erdõfelújítások ápolása
Gyom: Minden, nem az erdõsítési célállománynak és módnak megfelelõ, nem védett növényfaj, de különösen az ide-

genhonos, agresszíven terjedõ fafajok, cserjék és lágyszárúak, amelyek a célállomány fejlõdését gátolják

A vegetációs idõszakban szeptember 15-ig:
A sor 50 cm-es pásztájában ha a
csemete magassága 0–10 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 40 cm,
csemete magassága 11–30 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 60 cm,
csemete magassága 31–60 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 70 cm,
csemete magassága 61–80 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 90 cm lehet.
A sorközben, azaz a sor 50 cm-es pásztáján kívül ha a
csemete magassága 0–10 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 40 cm,
csemete magassága 11–80 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 60 cm,
csemete magassága 80 cm feletti, a gyom magassága legfeljebb a csemete magassága lehet.

Szeptember 15. után:
A sor 50 cm-es pásztájában ha a
csemete magassága 90 cm, a gyom magassága legfeljebb a csemete magassága +10 cm, de legfeljebb 90 cm,
csemete magassága 90 cm feletti, a gyom magassága legfeljebb a csemete magassága lehet.
A sorközben, azaz a sor 50 cm-es pásztáján kívül ha a
csemete magassága 0–10 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 20 cm,
csemete magassága 11–80 cm közötti, a gyom magassága legfeljebb 40 cm,
csemete magassága 80 cm feletti, a gyom magassága legfeljebb a csemete magassága lehet.
Az ápolások után a csemeték legfeljebb 20%-ának vezérhajtását takarhatja levágott gyomnövényzet, illetve a cseme-

ték legfeljebb 5%-ának vezérhajtását takarhatják kúszónövények.
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Természetes erdõfelújítások ápolása
A felújítás alatt álló területen az elfogadott célállománynak megfelelõ fafajok vezérhajtásának magasságát a lágyszárú

gyomnövényzet magassága 40 cm-nél nagyobb mértékben nem haladhatja meg.
A felújítás alatt álló területen az elfogadott célállománynak megfelelõ fõfafajok vezérhajtása magasságának 2/3-át

a gyomnak minõsülõ fa- és cserjefajok, valamint az elfogadható mértéket meghaladó elegyfafajok egy évesnél idõsebb
befásodott hajtásai nem haladhatják meg.

A befejezésre tervezett erdõsítésekben az elfogadott célállománynak megfelelõ fafajok vezérhajtását más – kivéve vé-
dett – növény nem nõheti túl.

Az ápolások után a csemeték legfeljebb 20%-ának vezérhajtását takarhatja levágott gyomnövényzet, illetve a cseme-
ték legfeljebb 5%-ának vezérhajtását takarhatják kúszónövények.

7. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

Közjóléti berendezések meghatározása

SÉTAÚT
Minimum 1,2 m széles, stabilizálatlan vagy stabilizált járófelületû út.
ERDEI BÚTOR GARNITÚRA
Felületkezelt fából készült, helyhez rögzített berendezés, amely legalább egy asztalból és egy padból áll.
TÁMLÁS PAD
Felületkezelt fából készült, támlával ellátott, helyhez rögzített ülõpad.
HULLADÉKGYÛJTÕ
Felületkezelt fából vagy fémbõl készült, cserélhetõ mûanyag zsákkal felszerelt, rögzített berendezés.
VÉDÕHÁZ
Fedett, oldalt nyitott kialakítású felületkezelt faépület legalább 6 m 2 alapterülettel, kialakított ülõhelyekkel.
ILLEMHELY
Zárt ûrgödrös, fedett és oldalt zárt felületkezelt fa felépítményû építmény.
TÁBLA
Felületkezelt favázra rögzített, színes térképes információs vagy haladási irányt jelzõ, felirattal vagy ábrával ellátott

tájékoztató tábla.
TÛZRAKÓHELY
Terméskõbõl vagy vasalt betonból épített tûzgödör, amely körül legalább 6 fõ számára ülõhely biztosított.
ERDEI JÁTSZÓSZER
Rögzített, felületkezelt fából készült, egy- vagy többfunkciós játékszer.
ERDEI TORNASZER
Rögzített, testmozgást szolgáló különféle felületkezelt fa sporteszköz.
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8. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

AZ EGYES FAÁLLOMÁNYTÍPUS-CSOPORTOK ELVÁRT JELLEMZÕI AZ
ERDÕ-KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLPROGRAMOK ÉRTÉKELÉSE SZEMPONTJÁBÓL

Faállománytípus-
csoport

Fõfafaj

Mesterséges erdõsítés Természetes felújítás

Elsõ kiviteli
minimális tõszám

hektáronként
fõfafajból

Fõfafaj/
célállományba

tartozó összes fafaj
minimális tõszáma

a célprogram
befejezésekor*

Fõfafaj/
célállományba

tartozó összes fafaj
egymáshoz mért

maximális
távolsága a

célprogram**
befejezésekor

Fõfafaj minimális
tõszáma a

célprogram
befejezésekor*

Átlagos
záródás/borítás %

a célprogram
befejezésekor

Bükkösök B 8 000 4 500
(7 500)

1,5
(1,2)

8 000
(15 000)

90

Gyertyános-
kocsánytalan
tölgyesek

KTT 8 000 KTT 4 500
GY 1 500

(7 500)

KTT 1,5
GY 2,6

(1,2)

8 000
(15 000)

90

Gyertyános-
kocsányos
tölgyesek

KST 8 000 KST 4 000
GY 1 500

(7 500)

1,6
2,6

(1,2)

8 000
(15 000)

90

Kocsánytalan
tölgyesek

KTT 8 000 4 500
(7 500)

1,5
(1,2)

8 000
(15 000)

90

Kocsányos
tölgyesek

KST 8 000 4 000
(7 500)

1,6
(1,2)

8 000
(15 000)

90

Cseresek CS 8 000 4 500
(7 500)

1,5
(1,2)

8 000
(15 000)

90

Molyhos
tölgyesek

MOT 8 000 3 000
(5 000)

1,8
(1,4)

3 000
(6 000)

80

Juharosok J 8 000 4 000
(6 000)

1,6
(1,3)

8 000
(15 000)

90

Kõrisesek K 8 000 4 000
(6 000)

1,6
(1,3)

8 000
(15 000)

90

Hazai nyárasok HNY 4 500 2 000
(3 000)

2,2
(1,8)

gyökérsarj
4 000

(6 000)

80

Füzesek FÜ 4 500 3 000
(5 000)

1,8
(1,4)

4 000
(8 000)

90

Égeresek MÉ 4 500 2 000
(3 000)

2,2
(1,8)

sarj 4 000
(6 000)

80

Hársasok H 8 000 4 500
(7 500)

1,5
(1,2)

4 000
(8 000)

90

Nyíresek NYI 4 500 2 000
(3 000)

2,2
(1,8)

4 000
(8 000)

90

* A zárójelben szereplõ értékek az értékelés során figyelembe vehetõ összes fafajra, a felette lévõ érték a fõfafajra vonatkozó elvárt minimális tõszámot
mutatják.

** A maximális tõtávolság értelmezése: egy tetszõleges felállási ponthoz legközelebb esõ három értékelhetõ fafajú egyed egymástól mért távolságainak
számtani átlaga.

– A fõfafaj vagy az elõzõek szerint számba vehetõ további fafajok egyedei közül csak azok a megfelelõ eredetû, fejlõdésû
és maradandó károsítástól mentes egyedek vehetõk figyelembe, amelyek további jelenléte kívánatos és biztosítható.

– Ha a fõ- és értékelésbe bevonható mellékfafajok együttes tõszáma a fenti táblázat szerint ugyan elegendõ a vizsgált
területen, de azok egymáshoz viszonyított eloszlása nem egyenletes az erdõrészletben, akkor még sikeresnek
minõsíthetõ az erdõsítés, ha

= a heterogén állományösszetétel a termõhelyi viszonyokkal vagy természetes felújítások esetén az anyaállomány
eredeti változatosságával összhangban van,

= a fõfafaj egyedszáma az erdõrészlet 20%-ánál, de maximum 2,00 ha-nál nagyobb összterületen nem eshet a fenti
táblázatban átlagos minimális elvárásként megadott érték 30%-a alá,

= az erdõrészlet teljes faállománya az erdõsítés befejezésétõl a következõ véghasználatig egyébként egységesen
kezelhetõ.
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– Az V–VI. fatermési osztályba sorolt erdõrészletekben végzett erdõsítések sikeresnek minõsülnek a program befeje-
zésének évében, ha azok a táblázatban megadott tõszám és borítottsági elvárásoknak átlagosan 50%-ban (erdõssztyepp
erdõkben 30%-ban) megfelelnek. Az ilyen kedvezõtlen termõhelyi viszonyú erdõsítésekben ugyancsak elfogadható
még, ha abban legfeljebb 0,5 ha-os, egymással nem érintkezõ üres foltok találhatóak, amelyek összes területe azonban
nem haladja meg az erdõrészlet területének 20%-át.

9. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

AZ EGYES ELÕÍRÁSOKNAK VALÓ MEG NEM FELELÉS ESETÉN, A MEG NEM FELELÉS
SÚLYOSSÁGÁNAK, MÉRTÉKÉNEK, VALAMINT FOLYTONOSSÁGÁNAK ALAPJÁN

MEGHATÁROZOTT JOGKÖVETKEZMÉNYEK

Magyarázat:
Súlyosság: be nem tartott elõírás célkitûzése
Mérték: a kötelezettségszegés területi kiterjedése a támogatott terület vonatkozásában
Tartósság: a kötelezettségszegés megszüntethetõségének idõtartama

Jelmagyarázat:
E-10%: Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jo-

gosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell
fizetni.

E-30%: Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell. Az adott évben jo-
gosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell
fizetni.

E-100%: Az adott támogatási egységre jutó adott évi támogatási összeget 100%-kal csökkenteni kell. Az adott évben
jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell
fizetni.

E-Kizár: Az adott támogatási egység támogatási jogosultsága megszûnik. Az adott évben jogosulatlanul felvett támo-
gatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.

C-10%: Az adott célprogramban az adott évi teljes támogatási egységre jutó támogatási összeget 10%-kal csökkenteni
kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok
szerint vissza kell fizetni.

C-30%: Az adott célprogramban az adott évi teljes támogatási egységre jutó támogatási összeget 30%-kal csökkenteni
kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok
szerint vissza kell fizetni.

C-100%: Az adott célprogramban az adott évi teljes támogatási egységre jutó támogatási összeget 100%-kal csökken-
teni kell. Az adott évben jogosulatlanul felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó
szabályok szerint vissza kell fizetni.

C-Kizár: Az adott célprogramban a teljes terület támogatási jogosultsága megszûnik. Az adott évben jogosulatlanul
felvett támogatást a jogosulatlanul igénybevett támogatásokra vonatkozó szabályok szerint vissza kell fizetni.
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Hivatkozás Kötelezettség/egyéb elõírás Szabályszegés leírása Súlyosság Mérték Tartósság E-10% E-30% E-100% E-Kizár C-10 % C-30 % C-100% C-Kizár

Általános kötelezettségeknek való meg nem felelés jogkövetkezményei

6. § (1)
bekezdés
a) pont

Az erdõfelújítás és a pótlás során az
erdészeti szaporítóanyagokról szóló
110/2003. (X. 21.) FVM rendelet
szerinti, az adott erdõterületet is
magába foglaló származási körzetekbõl
származó szaporítóanyagot alkalmazni.

Az ügyfél nem megfelelõ szaporító
anyagot használt fel.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

6. § (1)
bekezdés
b) pont

A vágástéri hulladék kivételével a
támogatási idõszak alatt folyamatosan
gondoskodni a támogatott területen
található hulladék eltávolításáról.

Az adott támogatási egység területén a
hulladék eltávolítása elsõ alkalommal
nem történt meg a támogatási idõszak
alatt.

enyhe erdõ-
részlet
szintû

ismét-
lõdõ
jellegû
lehet

Az adott támogatási egység területén a
hulladék eltávolítása második
alkalommal nem történt meg a
támogatási idõszak alatt.

közepes

Az adott támogatási egység területén a
hulladék eltávolítása harmadik
alkalommal nem történt meg a
támogatási idõszak alatt.

súlyos

6. § (1)
bekezdés
c) pont

A támogatott területet a terepen jól
láthatóan, állandósított jelekkel
lehatárolni, és a jelölést a támogatási
idõszak alatt fenntartani.

A támogatott terület lehatárolása
egyáltalán nem, vagy nem
megfelelõen, illetve hiányosan történt
meg, de ez nem befolyásolta az
objektív ellenõrzési eljárás
lefolytatását, ide értve az esetleges
mérések végrehajtását.

enyhe erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

A támogatott terület lehatárolása
egyáltalán nem, vagy nem
megfelelõen, illetve hiányosan történt
meg és ez meghiúsította az objektív
ellenõrzési eljárás teljeskörû
lefolytatását, ide értve az esetleges
mérések végrehajtását.

súlyos rövid-
távú
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Hivatkozás Kötelezettség/egyéb elõírás Szabályszegés leírása Súlyosság Mérték Tartósság E-10% E-30% E-100% E-Kizár C-10 % C-30 % C-100% C-Kizár

6. § (1)
bekezdés
d) pont

A szaporítóanyag származását tanúsító
származási bizonyítvány másolati
példányát a felhasználás utáni elsõ
kifizetési kérelem benyújtási
idõszakának végéig az erdészeti
hatósághoz benyújtani, az eredeti
példányt a támogatási idõszak végéig
megõrizni.

A származási igazolások az ellenõrzési
eljárás idõpontjáig egyáltalán nem
vagy nem teljes körûen kerültek
megküldésre, ezért az ügyfelet az
ellenõrzés lefolytatását követõen
hiánypótoltani kellett, de az igazolások
alátámasztják a támogatási
jogosultságot.

enyhe erdõ-
részlet
szintû

eseti

A származási igazolások az ellenõrzési
eljárás idõpontjáig egyáltalán nem
vagy nem teljes körûen kerültek
megküldésre, ezért az ügyfelet az
ellenõrzés lefolytatását követõen
hiánypótoltani kellett, aminek
egyáltalán nem vagy nem teljeskörûen
tett eleget, illetve a beküldött
igazolások nem vagy nem teljes körûen
támasztják alá az elvégzett
munkamûveletet.

súlyos

6. § (1)
bekezdés
e) pont

A támogatási határozat közlését követõ
második kifizetési kérelem benyújtási
idõszakának vége elõtt az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program I. és II.
intézkedéscsoportjához kapcsolódó
képzések tárgyában nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl
szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet
3. § (1) bekezdés b) pont bf) alpontja
szerinti kötelezõ szakmai képzésen
részt venni.

Az ügyfél az elõírt határidõn belül nem
vett részt a képzésen.

súlyos kérelem
szintû

mara-
dandó

6. § (1)
bekezdés
f) pont

A támogatási célprogramokhoz tartozó
elõírások, munkamûveletek elvégzését
az évenkénti bontásban vezetett
munkanaplóban, legkésõbb azok
elvégzésétõl számított egy héten belül
rögzíteni, amelynek aláírt másolatát a
kifizetési kérelem benyújtására nyitva
álló idõszak végéig az erdészeti
hatósághoz benyújtani.

A munkanaplóban található adatok
alapján a támogatási jogosultság
egyértelmûen eldönthetõ, de a
dokumentálás nem az elõírásoknak
megfelelõ.

enyhe erdõ-
részlet
szintû

egyedi,
rövid-
távú

A munkanaplóban található adatokból
a támogatási jogosultság nem
egyértelmûen megítélhetõ, illetve
valamely támogatási egységre
vonatkozóan a munkanapló határidõre
nem került benyújtásra.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

egyedi,
mara-
dandó

6. § (1)
bekezdés
h) pontja

A vegyszeres védekezés végrehajtása
esetén az erdészeti hatóságnak a
támogatott terület elhelyezkedése
szerint illetékes szervét a tervezett
védekezés megkezdése elõtt legalább
10 munkanappal írásban értesíteni, a
beavatkozás tervezett helyének és
idõpontjának megjelölésével.

A bejelentésnek az ügyfél nem vagy
nem határidõben tett eleget.

közepes erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú
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Hivatkozás Kötelezettség/egyéb elõírás Szabályszegés leírása Súlyosság Mérték Tartósság E-10% E-30% E-100% E-Kizár C-10 % C-30 % C-100% C-Kizár

6. § (2)
bekezdés

A célprogramok végrehajtása során
vegyszer használata csak az alábbi
esetekben és feltételekkel
engedélyezett.

Nem megfelelõ vegyszerhasználat
történt.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

Agresszíven terjedõ, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása célprogram

15. §
(3)
bekezdés
a) pont

A támogatási idõszak alatt az
erdõrészletben egy évesnél idõsebb,
agresszíven terjedõ idegenhonos fa- és
cserjefaj egyede nem maradhat.

A területen megtalálható néhány
1 évesnél idõsebb egyed szálanként
elkülönül, közvetlen környezetükben
az irtás elvégzése egyértelmûen
megállapítható.

közepes erdõ-
részlet
szintû

egyedi,
rövid-
távú

A területen megtalálható 1 évesnél
idõsebb egyedek csoportosan jelennek
meg a területen, utalva az irtási
munkálatok szakszerûtlen, illetve nem
kellõ gondossággal történõ
végrehajtására.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

egyedi,
rövid-
távú

Az elõzõ meg nem felelés ismétlõdése
esetén.

súlyos kérelem
szintû

hosszú-
távú

A területen található agresszíven
terjedõ, idegenhonos fa- és cserjefajok
miatt kizárt erdõrészletek száma eléri
az adott célprogram vonatkozásában az
adott évi kifizetési kérelemben
szereplõ összes erdõrészlet 50%-át.

súlyos kérelem
szintû

mara-
dandó

15. §
(3)
bekezdés
b) pont

A fahasználatok során a záródás
ártéren kívüli területen nem
csökkenhet 50% alá.

A fahasználatok során a záródás a
megengedett érték alá csökkent az
ártéren kívüli területen.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

egyedi,
mara-
dandó

A fahasználatok során a záródás
ártéren nem csökkenhet 80% alá.

A záródás a megengedett érték alá
csökkent az ártéri területen.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

egyedi,
marada
ndó

Szálaló erdõgazdálkodás célprogram

16. §
(3)
bekezdés
a) pont

Az erdészeti hatóság által
engedélyezett fahasználatot – annak
során hektáronként legalább 1 lék
nyitását vagy meglévõ lék bõvítését –
az elsõ kifizetési kérelem benyújtásáig
el kell végezni.

Az engedélyezett fahasználat
határidõre nem lett teljes egészében
elvégezve.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó
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Hivatkozás Kötelezettség/egyéb elõírás Szabályszegés leírása Súlyosság Mérték Tartósság E-10% E-30% E-100% E-Kizár C-10 % C-30 % C-100% C-Kizár

16. §
(3)
bekezdés
b) pont

Az átalakító üzemmódban a
nevelõvágások (tisztítás,
törzskiválasztó gyérítés) és a
készletgondozó használat során a
támogatási idõszak alatt az erdõrészlet
területének legfeljebb 5%-án nyitható
vagy bõvíthetõ lék, ahol az egyes lékek
mérete nem haladhatja meg a 250 m2-t.

Az erdõrészlet területének több mint
5%-án nyitottak vagy bõvítettek léket.
(Az 5%-os limit meghatározásakor a
lékek összterületére vonatkozóan
10%-os abszolút területi tolerancia
alkalmazandó négyzetméterben
kifejezve. Ha a toleranciával
csökkentett érték megfelel az 5%-os
kritériumnak, azt elfogadhatónak kell
tekinteni.)

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

Az adott erdõrészlet területén található
valamely lék területe meghaladja a 250
m2-t. (Az egyes lékek területének
meghatározásakor 10%-os abszolút
területi toleranciát kell alkalmazni.)

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

A lék területi határérték átlépése miatt
kizárt erdõrészletek száma eléri az
adott célprogram vonatkozásában az
adott támogatási kérelemben szereplõ
összes erdõrészlet 50%-át.

súlyos kérelem
szintû

mara-
dandó

16. §
(3)
bekezdés
c) pont

A átalakító üzemmódban a támogatási
idõszak alatt növedékfokozó gyérítés
során az erdõrészlet területének
legfeljebb 10%-án, szálalóvágás során
legfeljebb 20%-án nyitható vagy
bõvíthetõ lék.

Az erdõrészletben a meghatározott
értékeknél nagyobb területen nyitottak
vagy bõvítettek léket. (A %-os limit
meghatározásakor a lékek
összterületére vonatkozóan 10%-os
abszolút területi tolerancia
alkalmazandó négyzetméterben
kifejezve. Ha a toleranciával
csökkentett érték megfelel a
kritériumnak, azt elfogadhatónak kell
tekinteni.)

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

Az egyes lékek mérete nem haladhatja
meg az 500 m2-t.

Az adott erdõrészlet területén található
valamely lék területe meghaladja a 500
m2-t. (Az egyes lékek területének
meghatározásakor 10%-os abszolút
területi toleranciát kell alkalmazni.)

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

A lék területi határérték átlépése miatt
kizárt erdõrészletek száma eléri az
adott célprogram vonatkozásában az
adott támogatási kérelemben szereplõ
összes erdõrészlet 50%-át.

súlyos kérelem
szintû

mara-
dandó

16. §
(3)
bekezdés
d) pont

Az átalakító üzemmódú erdõrészletben
a támogatási idõszak alatt legfeljebb
kétszer lehet csoportos szerkezet
kialakulását elõsegítõ módon
nevelõvágást végezni.

A támogatási idõszak alatt kettõnél
több alkalommal végeztek
nevelõvágást az erdõrészletben.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

A nevelõvágási határérték megsértése
miatt kizárt erdõrészletek száma eléri
az adott célprogram vonatkozásában az
adott támogatási kérelemben szereplõ
összes erdõrészlet 50%-át.

súlyos kérelem
szintû

mara-
dandó
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Hivatkozás Kötelezettség/egyéb elõírás Szabályszegés leírása Súlyosság Mérték Tartósság E-10% E-30% E-100% E-Kizár C-10 % C-30 % C-100% C-Kizár

16. §
(3)
bekezdés
e) pont

A szálaló üzemmódban kezelt
erdõrészletek esetében az ügyfél
köteles a természetbeni állapotról az e
rendelet 5. melléklete szerinti
állapotfelvételi lapot készíteni,
valamint annak aláírt másolati
példányát legkésõbb az 5. kifizetési
kérelem benyújtására nyitva álló
idõszak végéig az erdészeti hatósághoz
eljuttatni.

Az ügyfél az állapot felvételi lapját az
5. kifizetési kérelem benyújtására
nyitva álló idõszak végéig az erdészeti
hatósághoz nem juttatta el.

közepes erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

16. §
(3)
bekezdés
f) pont

A szálaló üzemmódban a visszatérési
idõ legfeljebb 5 év.

Az adott erdõrészletben a visszatérési
idõ meghaladta az 5 évet.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

16. §
(3)
bekezdés
g) pont

Szálaló üzemmódban a támogatási
idõszak alatt az erdõrészlet területének
legfeljebb 10%-án nyitható vagy
bõvíthetõ lék, ahol az egyes lékek
mérete nem haladhatja meg az 500
m2-t.

Az erdõrészlet területének több mint
10%-án nyitottak vagy bõvítettek
léket. (A 10%-os limit
meghatározásakor a lékek
összterületére vonatkozóan 10%-os
abszolút területi tolerancia
alkalmazandó négyzetméterben
kifejezve. Ha a toleranciával
csökkentett érték megfelel a 10%-os
kritériumnak, azt elfogadhatónak kell
tekinteni.)

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

16. §
(3)
bekezdés
h) pont

A támogatási idõszak alatt nyitott vagy
bõvített lékek középpontját karóval jól
azonosíthatóan ki kell jelölni.

Az adott erdõrészletben a program
ideje alatt nyitott valamely lékbõl
hiányzik az azonosítást szolgáló karó.

enyhe erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

A karó helyét, az egységes országos
vetületi rendszerben legalább 20 m-es
pontossággal felvett koordinátáját,
valamint a lék méretét a
munkanaplóban a léknyitáskor vagy a
lék bõvítésekor rögzíteni kell.

Az erdõrészletben a program ideje alatt
nyitott, de a munkanaplóban nem
rögzített lék található.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

16. §
(3)
bekezdés
i) pont

A támogatási idõszakot megelõzõen,
illetve a támogatási idõszak alatt
nyitott vagy bõvített lékek területei
határvonalának egymástól mért
távolsága nem lehet kevesebb, mint 40
méter.

Az adott erdõrészletben legalább egy
esetben két lék határvonala közötti
távolság kevesebb mint 50 méter.

közepes erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

A lékek közötti minimális távolság
megsértése miatt kizárt erdõrészletek
száma eléri az adott célprogram
vonatkozásában az adott támogatási
kérelemben szereplõ összes erdõrészlet
50%-át.

súlyos kérelem
szintû

mara-
dandó

16. §
(3)
bekezdés
j) pont

Fakitermelés tervezése esetén a
kitermelésre szánt egyedeket azok
törzsén jól láthatóan meg kell jelölni, a
jelölés idõpontját a munkanaplóban
rögzíteni kell.

A munkanaplóba történõ bejegyzés
nem, illetve nem teljeskörûen történt
meg.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú
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Hivatkozás Kötelezettség/egyéb elõírás Szabályszegés leírása Súlyosság Mérték Tartósság E-10% E-30% E-100% E-Kizár C-10 % C-30 % C-100% C-Kizár

16. §
(3)
bekezdés
k) pont

A támogatási idõszak ötödik évében,
valamint az utolsó kifizetési kérelem
benyújtására nyitva álló idõszak végén
a támogatási idõszak alatt nyitott vagy
bõvített lékekben az e rendelet 1.
melléklete szerinti, az állománytípusra
jellemzõ fafajokból álló újulat nélküli
összes terület nagysága nem haladhatja
meg a lékek összterületének 10%-át.

Az erdõrészlet területén található, a
program ideje alatt nyitott valamely
lékben az újulat nélküli terület
meghaladja a 10%-ot, de nem éri el a
15%-ot.

enyhe erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

Az erdõrészlet területén található, a
program ideje alatt nyitott valamely
lékben az újulat nélküli terület 15 és
20% közé esik.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

Az erdõrészlet területén található, a
program ideje alatt nyitott valamely
lékben az újulat nélküli terület
meghaladja a 20%-ot.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

Az újulat nélküli terület miatt kizárt
erdõrészletek száma eléri az adott
célprogram vonatkozásában az adott
támogatási kérelemben szereplõ összes
erdõrészlet 50%-át.

súlyos kérelem
szintû

mara-
dandó

16. §
(3)
bekezdés
l) pont

A lékben található újulati szint
elegyességének az utolsó kifizetési
kérelem benyújtására nyitva álló
idõszak végén az e rendelet
2. mellékletében szereplõ
mellékfafajok tekintetében az ott
megjelölt mértéket el kell érni.

Az újulati szint elegyessége nem
megfelelõ.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

16. §
(3)
bekezdés
m) pont

A lékben található újulati szintben a
támogatási idõszak alatt 1 évesnél
idõsebb agresszíven terjedõ,
idegenhonos fa- és cserjefaj egyede
nem lehet.

Az erdõrészletben a program ideje alatt
nyitott valamely lékben, az adott évben
1 évesnél idõsebb agresszíven terjedõ,
idegenhonos fa- és cserjefaj egyede
található.

közepes erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

A fenti szankció ismétlõdése esetén. súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

Az 1 évesnél idõsebb agresszíven
terjedõ, idegenhonos fa- és cserjefaj
egyede miatt kizárt erdõrészletek
száma eléri az adott célprogram
vonatkozásában az adott támogatási
kérelemben szereplõ összes erdõrészlet
50%-át.

súlyos kérelem
szintû

mara-
dandó

16. §
(3)
bekezdés
n) pont

A lékben található újulat szabad
fejlõdését kézi ápolással az e rendelet
6. melléklete szerint folyamatosan
biztosítani kell.

Az újulat szabad fejlõdése nem
biztosított.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

Az ápolási hiányosság miatt
szankcionált erdõrészletek száma eléri
az adott célprogram vonatkozásában az
adott támogatási kérelemben szereplõ
összes erdõrészlet 50%-át.

súlyos kérelem
szintû

mara-
dandó
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Hivatkozás Kötelezettség/egyéb elõírás Szabályszegés leírása Súlyosság Mérték Tartósság E-10% E-30% E-100% E-Kizár C-10 % C-30 % C-100% C-Kizár

16. §
(3)
bekezdés
o) pont

A támogatási idõszak alatt a lékekben
lévõ újulati szintben, a lékek együttes
területének 30%-át meghaladó
területen a célállománytípus e rendelet
2. melléklete szerinti fafajain a
csúcshajtás lerágásával okozott
vadkárosítás nem haladhatja meg az
összes vadkárosítás 30%-át.

A program ideje alatt nyitott lékek
30%-át meghaladó területen a
csúcshajtás lerágásával okozott
vadkárosítás nagyobb, mint 30%.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

A program ideje alatt nyitott lékek
30%-át meghaladó területen a
csúcshajtás lerágásával okozott
ismétlõdõ vadkárosítás nagyobb, mint
30%.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

16. §
(3)
bekezdés
p) pont

Az e rendelet 4. melléklete szerinti
tartalommal, az aktuális természetbeni
állapot alapján elkészített és az
erdészeti hatóság által véleményezett
törzslapokat az elsõ és az utolsó
kifizetési kérelem benyújtásáig el kell
végezni.

Az ügyfél az ellenõrzés során a
törzslapokat nem tudja bemutatni.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

Erdõállományok kézimunka-igényes ápolása

17. §
(3)
bekezdés
a) pont

Az újulat szabad fejlõdését kézi
ápolással folyamatosan biztosítani kell
az e rendelet 6. melléklete szerint.

Az újulat szabad fejlõdése nem
biztosított.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

Az ápolási hiányosság miatt
szankcionált erdõrészletek száma eléri
az adott célprogram vonatkozásában az
adott támogatási kérelemben szereplõ
összes erdõrészlet 50%-át.

súlyos kérelem
szintû

mara-
dandó

17. §
(3)
bekezdés
b) pont

Az elsõ kifizetési kérelem
benyújtásának idõpontjától az újulati
szintben 1 évesnél idõsebb agresszíven
terjedõ, idegenhonos fa- és cserjefaj
egyede nem lehet.

A területen megtalálható néhány
1 évesnél idõsebb egyed szálanként
elkülönül, közvetlen környezetükben
az irtás elvégzése egyértelmûen
megállapítható.

közepes erdõ-
részlet
szintû

egyedi,
rövid-
távú

A területen megtalálható 1 évesnél
idõsebb egyedek csoportosan jelennek
meg a területen, utalva az irtási
munkálatok szakszerûtlen, illetve nem
kellõ gondossággal történõ
végrehajtására.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

egyedi,
rövid-
távú

Ha a program idõszakában az adott
erdõrészlet vonatkozásában a fenti
szankció ismételt kiszabása lenne
szükséges, akkor az itt meghatározott
szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

A területen található agresszíven
terjedõ, idegenhonos fa- és cserjefajok
miatt adott évben ki nem fizethetõ
(E-100%) erdõrészletek száma eléri az
adott célprogram vonatkozásában az
adott évi kifizetési kérelemben
szereplõ összes erdõrészlet 50%-át.

súlyos kérelem
szintû

mara-
dandó
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Hivatkozás Kötelezettség/egyéb elõírás Szabályszegés leírása Súlyosság Mérték Tartósság E-10% E-30% E-100% E-Kizár C-10 % C-30 % C-100% C-Kizár

17. §
(3)
bekezdés
c) pont

A támogatási idõszak utolsó kifizetési
kérelem benyújtására nyitva álló
idõszak végére a felújítási szintben a
fõfafaj többéves csemetéinek az e
rendelet 8. mellékletének megfelelõ
darabszámban, és az e rendelet
2. mellékletében megadott
elegyarányban és fafajösszetételben
jelen kell lenni.

A felújítási szint nem megfelelõ. súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

17. §
(3)
bekezdés
d) pont

A támogatási idõszak utolsó kifizetési
kérelem benyújtására nyitva álló
idõszak végére az elegyfafajok közül
az e rendelet 2. mellékletében az adott
faállománytípusba tartozóan megadott
legalább 5 fafajnak kell elõfordulnia,
és elegyarányuknak el kell érni
legalább az 5%-ot.

Az elegyfafajok állománya, illetve
elegyaránya nem megfelelõ.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

17. §
(4)
bekezdés
a) pont

Az idõs faállomány véghasználatát az
5. évi kifizetési kérelem benyújtásáig
el kell végezni.

A véghasználat nem történt meg
határidõre.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

17. §
(4)
bekezdés
b) pont

A fakitermeléseket úgy kell elvégezni,
hogy a felújítási célállománynak
megfelelõ újulat kevesebb mint 20%-a
sérülhet meg a fahasználat során.

Az újulat több, mint 20%-a sérült meg
a fahasználat során.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

17. §
(4)
bekezdés
c) pont

A sérült újulat tõrevágását vagy
pótlását a fakitermelést követõ május
1-ig el kell végezni.

A sérült újulat tõrevágása határidõre
nem történt meg.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

17. §
(4)
bekezdés
d) pont

A fakitermelés és anyagmozgatás
során nem keletkezhet 20 cm-nél
mélyebb közelítési, illetve vonszolási
nyom.

Nem megfelelõ fakitermelés, illetve
anyagmozgatás történt az
erdõrészletben.

enyhe erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

Õshonos erdõállományok tarvágásos felújításának visszaszorítása célprogram

18. §
(3)
bekezdés
a) pont

Az elsõ kifizetési kérelem
benyújtásának idõpontjáig a
fakitermelést úgy kell végrehajtani,
hogy az erdõrészlet területének
legalább 25%-áról, legfeljebb
50%-áról lehet a fákat eltávolítani.

Az adott erdõrészletben fahasználati
munka nem vagy nem az elõírt
minimális mértékben történt meg.

közepes erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

Az adott erdõrészletben az
engedélyezetnél nagyobb mértékû
fahasználat történt.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

18. §
(3)
bekezdés
b) pont

Az összefüggõ véghasználati terület
nagysága legfeljebb 0,5 ha lehet.

Az erdõrészletben található valamely
összefüggõ véghasználati terület
mérete meghaladja a határértéket.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

18. §
(3)
bekezdés
c) pont

A szomszédos véghasználati területek
a határoló fák törzsétõl mérve nem
kevesebb mint 30 méteres távolságban
találhatóak.

Két szomszédos véghasználati terület
közötti távolság kevesebb mint
30 méter.

közepes erdõrés
zlet
szintû

mara-
dandó
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Hivatkozás Kötelezettség/egyéb elõírás Szabályszegés leírása Súlyosság Mérték Tartósság E-10% E-30% E-100% E-Kizár C-10 % C-30 % C-100% C-Kizár

18. §
(3)
bekezdés
d) pont

A visszamaradó faállomány egyedei
között a fahasználatot követõ 1 éven
belül a csúcsszáradt egyedek
elegyaránya nem haladhatja meg a
10%-ot.

A csúcsszáradt egyedek elegyaránya
meghaladja az elõírt határértéket

közepes erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

18. §
(3)
bekezdés
e) pont

Az 1000 m2-t meghaladó összefüggõ
véghasználattal érintett területen azt
legalább 5%-ban elfoglaló, de
minimum 2 db életképes, tájhonos
fafajú magszóró fát kell meghagyni a
fõfafajból.

A vágásterületen nem vagy nem
megfelelõ számban, illetve nem az
erdõtársulásra jellemzõ fõfafajokból
található életképes, tájhonos magszóró
fa.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

18. §
(3)
bekezdés
f) pont

Fakitermelés csak október 1. és
március 31. között végezhetõ.

Fakitermelés nem az elõírt idõszakban
történt.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

18. §
(3)
bekezdés
g) pont

Az elsõ kifizetési kérelem benyújtását
követõen fakitermelés csak
egészségügyi termelésként végezhetõ.

Az erdõrészletben fakitermelés történt,
az ügyfél nem jelentett falopást, nem
rendelkezik egészségügyi fakitermelést
lehetõvé tevõ engedéllyel.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

18. §
(3)
bekezdés
h) pont

Géppel végzett talajelõkészítés során
géppel csak maximum 80 cm
pásztaszélességû talajelõkészítés
végezhetõ.

Az erdõrészlet részén vagy egészén a
pászta szélessége meghaladja a
80 cm-t, de nem haladja meg a
100 cm-t.

közepes erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

Az erdõrészlet részén vagy egészén a
pászta szélessége meghaladja a
100 cm-t.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

18. §
(3)
bekezdés
i) pont

A támogatási kérelem benyújtásától
számított 5. évtõl a felújítási szintben
biztosítani kell, hogy az életképes
többéves csemetékbõl álló újulat az
e rendelet 2. melléklete szerinti, az
adott termõhelynek megfelelõ
természetes erdõtársulásra jellemzõ
fafajösszetételben az e rendelet
8. mellékletében meghatározott
természetes felújítások szerinti
egyedszámban, és megfelelõ
záródásban legyen jelen a területen.

Az adott erdõrészletben található
valamely vágásterületen az elõírt
fafajösszetétel nem megfelelõ.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

Az adott erdõrészletben található
valamely vágásterületen az újulat nem
éri el az elõírt egyedszámot.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

18. §
(3)
bekezdés
j) pont

Az újulat szabad fejlõdését ápolással
folyamatosan biztosítani kell az e
rendelet 6. melléklete szerint.

Az újulat szabad fejlõdése nem
biztosított.

közepes erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

Az ápolási hiányosság miatt
szankcionált erdõrészletek száma eléri
az adott célprogram vonatkozásában az
adott támogatási kérelemben szereplõ
összes erdõrészlet 50%-át.

súlyos kérelem
szintû

mara-
dandó
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Hivatkozás Kötelezettség/egyéb elõírás Szabályszegés leírása Súlyosság Mérték Tartósság E-10% E-30% E-100% E-Kizár C-10 % C-30 % C-100% C-Kizár

18. §
(3)
bekezdés
k) pont

Az újulati szintben egyévesnél idõsebb
agresszíven terjedõ, idegenhonos fa- és
cserjefaj egyede nem lehet.

A területen megtalálható néhány
1 évesnél idõsebb egyed szálanként
elkülönül, közvetlen környezetükben
az irtás elvégzése egyértelmûen
megállapítható.

közepes erdõ-
részlet
szintû

egyedi,
rövid-
távú

A területen megtalálható 1 évesnél
idõsebb egyedek csoportosan jelennek
meg a területen, utalva az irtási
munkálatok szakszerûtlen, illetve nem
kellõ gondossággal történõ
végrehajtására.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

Ha a program idõszakában az adott
erdõrészlet vonatkozásában a fenti
szankció ismételt kiszabása lenne
szükséges, akkor az itt meghatározott
szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

A területen található agresszíven
terjedõ, idegenhonos fa- és cserjefajok
miatt ki nem fizethetõ (E-100%)
erdõrészletek száma eléri az adott
célprogram vonatkozásában az adott
évi kifizetési kérelemben szereplõ
összes erdõrészlet 50%-át.

súlyos kérelem
szintû

mara-
dandó

18. §
(3)
bekezdés
l) pont

Az elsõ kifizetési kérelem benyújtását
követõen 5 m3/ha mennyiségû, az
egyes törzsek legvastagabb részén
20 cm átmérõt meghaladó méretû,
lábon álló vagy fekvõ holtfa jelenlétét
kell biztosítani.

A holtfa mennyisége nem éri el az
elõírt minimális mértéket.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

Ha a program idõszakában az adott
erdõrészlet vonatkozásában a fenti
szankció ismételt kiszabása lenne
szükséges, akkor az itt meghatározott
szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

18. §
(3)
bekezdés
m) pont

Ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel
történik, a kitermelt fák tõrészei nem
lehetnek 10 méternél közelebb
egymáshoz.

A holtfa biztosítása céljából kitermelt
valamely egyed tõrésze a megadott
határértéknél kisebb távolságra van
egy másik tõrésztõl.

közepes erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

18. §
(3)
bekezdés
n) pont

A földön fekvõ holtfát darabolni nem
lehet.

Holtfa darabolása történt. közepes erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

Mikroélõhelyek kialakítása, fenntartása célprogram

19. §
(3)
bekezdés
a) pont

A támogatott erdõrészletben az elsõ
kifizetési kérelem benyújtásától
legalább 10 m3/ha mennyiségû az
egyes törzsek legvastagabb részén
20 cm átmérõt meghaladó méretû,
lábon álló vagy fekvõ holtfa jelenlétét
kell biztosítani.

A legalább 10m3/ha mennyiségû lábon
álló vagy fekvõ holtfa jelenléte nem
biztosított.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

A visszahagyott holtfák törzsei azok
legvastagabb részén nem haladják meg
a 20 cm-t.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó
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Hivatkozás Kötelezettség/egyéb elõírás Szabályszegés leírása Súlyosság Mérték Tartósság E-10% E-30% E-100% E-Kizár C-10 % C-30 % C-100% C-Kizár

19. §
(3)
bekezdés
b) pont

Ha a holtfa biztosítása fakitermeléssel
történik, a kitermelt fák tõrészei nem
lehetnek 10 méternél közelebb
egymáshoz.

A holtfa biztosítása céljából kitermelt
valamely egyed tõrésze a megadott
határértéknél kisebb távolságra van
egy másik tõrésztõl.

közepes erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

19. §
(3)
bekezdés
c) pont

A földön fekvõ holtfát darabolni nem
lehet.

Holtfa darabolása történt. közepes erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

19. §
(3)
bekezdés
d) pont

A mikroélõhelyen meghagyott lábon
álló és fekvõ holt fáról
fakészletfelvételt kell készíteni, és
annak az ügyfél által aláírt kivonatát az
elsõ kifizetési kérelemmel együtt kell
benyújtani.

A fakészlet felvételi jegyzõkönyv
kivonatát az ügyfél nem mellékelte a
kifizetési kérelméhez (hiánypótoltatni
kell).

enyhe erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

Az ügyfél a hiánypótlásnak nem vagy
nem határidõre tett eleget.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

19. §
(3)
bekezdés
e) pont

A támogatási idõszak utolsó kifizetési
kérelem benyújtására nyitva álló
idõszak végét követõen a támogatás
tárgyát képezõ minimálisan 10 m3/ha
faanyag meglétét továbbra is
biztosítani kell.

Az adott mikroélõhelyen nem
biztosított a szükséges mennyiségû, a
támogatás tárgyát képezõ faanyag
jelenléte.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

Véghasználat során facsoportok visszahagyása

20. §
(3)
bekezdés
a) pont

Az elsõ kifizetési kérelem benyújtásáig
a véghasználat elvégzése kötelezõ.

A véghasználat elvégzése határidõre
egyáltalán nem vagy csak részben
történt meg.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

20. §
(3)
bekezdés
b) pont

Legalább 90%-ban tájhonos fafajokból
álló állékony csoportokat kell kijelölni
és meghagyni a támogatásra jogosult
terület minimum 5%-án.

A terület kevesebb mint 5%-án történt
meg a facsoportok visszahagyása.
Vagy a területen meghagyott
facsoportok valamelyike nem 90%-ban
õshonos fafajokból áll.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

20. §
(3)
bekezdés
c) pont

Agresszíven terjedõ, idegenhonos
fafajt a korona szintben a facsoport
nem tartalmazhat.

A facsoportot alkotó fák
koronaszintjében idegenhonos fafaj
található.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

20. §
(3)
bekezdés
d) pont

Egy facsoport határvonalait alkotó
egyedek törzsei által körbezárt terület
legalább 500 m2, legfeljebb 2500 m2

lehet.

A facsoport területe az alsó vagy felsõ
határértéket nem teljesíti.
(A facsoportok területének
meghatározásakor 10%-os abszolút
területi toleranciát kell alkalmazni.)

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

20. §
(3)
bekezdés
e) pont

A facsoport záródása legalább 60%
legyen.

Az erdõrészletben valamely facsoport
záródása az elõírt érték alá csökkent.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

20. §
(3)
bekezdés
f) pont

A facsoportot alkotó 20 cm
mellmagassági átmérõjû egyedek
számát az elsõ kifizetési kérelem
benyújtásáig a munkanaplóban
rögzíteni kell.

A facsoportot alkotó egyedek rögzítése
nem történt meg a munkanaplóban,
vagy a rögzített egyedszámnál
kevesebb egyed található meg a
területen.

súlyos erdõrés
zlet
szintû

mara-
dandó
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Hivatkozás Kötelezettség/egyéb elõírás Szabályszegés leírása Súlyosság Mérték Tartósság E-10% E-30% E-100% E-Kizár C-10 % C-30 % C-100% C-Kizár

20. §
(3)
bekezdés
g) pont

Fakitermelés során a kijelölt facsoport
nem károsodhat.

A facsoport valamely egyede sérült. enyhe erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

20. §
(3)
bekezdés
h) pont

A kijelölt facsoport területén
fakitermelés és közelítés nem
történhet, kivéve az idegenhonos fafaj
egyedeinek eltávolítása esetén.

A facsoport területén fakitermelés,
illetve közelítés történt az idegenhonos
fafajok kitermelésén túl.

közepes erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

20. §
(3)
bekezdés
i) pont

A visszamaradó facsoport egyedei
között a fahasználatot követõ 1 éven
belül a csúcsszáradt egyedek
elegyaránya nem haladhatja meg a
10%-ot.

A facsoporton belül a csúszszáradás
meghaladja az elõírt mértéket.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

Erdõfelújítás sikerességét biztosító cserjeszabályozás

21. §
(3)
bekezdés
a) pont

Az elsõ kifizetési kérelem
benyújtásától a cserjeborítás az
erdõrészlet teljes területén egyenletes
eloszlásban 10% és 20% között kell
tartani.

A cserjeborítás az elõírt határértéken
kívül esik.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

hosszút
ávú

Ha a program idõszakában az adott
erdõrészlet vonatkozásában a fenti
szankció ismételt kiszabása lenne
szükséges, akkor az itt meghatározott
szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

21. §
(4)
bekezdése

Az e rendelet 21. § (3) bekezdés
a) pontjának elõírásai a védett
cserjefajokra nem vonatkoznak, védett
cserjék kitermelése tilos.

Védett cserjefaj kitermelése történt. súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

21. §
(3)
bekezdés
b) pont

Az erdõrészlet területén csak az e
rendelet 2. mellékletében foglalt, az
adott termõhelynek megfelelõ
természetes erdõtársulásra jellemzõ
fajokat lehet hagyni.

Nem a megfelelõ fa-, illetve
cserjefajok kerültek visszahagyásra.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

21. §
(3)
bekezdés
c) pont

A támogatási idõszak alatt az idõs
állomány és az újulat együttes záródása
nem csökkenhet 80% alá.

A záródás az elõírt határérték alá
csökkent.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

Véghasználat elhalasztása talaj és élõhelyvédelem céljából célprogram

22. §
(3)
bekezdés
a) pont

Csak az erdészeti hatóság által
engedélyezett egészségügyi termelést
lehet végezni.

Engedélyezett egészségügyi
termelésen kívüli fakitermelés történt
és az ügyfél nem tett feljelentést
falopás miatt.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó
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Hivatkozás Kötelezettség/egyéb elõírás Szabályszegés leírása Súlyosság Mérték Tartósság E-10% E-30% E-100% E-Kizár C-10 % C-30 % C-100% C-Kizár

22. §
(3)
bekezdés
b) pont

A 10 fok feletti lejtésû területek
esetében az elsõ kifizetési kérelem
benyújtásáig az eróziós, illetve
talajpusztulást okozó folyamatok
akadályozásával a természetes újulat
megtelepedését elõ kell segíteni
részleges talajelõkészítéssel, magfogó
pászta készítésével, padkázással,
rõzsefonat készítéssel vagy
rétegvonalra fektetett fatörzsek
hátrahagyásával. Az így létrehozott
létesítményeket a támogatási idõszak
alatt úgy kell fenntartani, hogy az a
természetes újulat megfelelõ fejlõdését
biztosítsa.

A természetes újulat megtelepedését az
ügyfél nem segítette elõ az elõírt
módon.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

Ha a program idõszakában az adott
erdõrészlet vonatkozásában a fenti
szankció ismételt kiszabása lenne
szükséges, akkor az itt meghatározott
szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

Közjóléti célú erdõk fenntartása célprogram

23. §
(3)
bekezdés
a) pont

A támogatott terület korlátozás nélküli,
térítésmentes látogathatóságát
folyamatosan biztosítani kell.

A térítésmentes látogathatóság nem
volt biztosított.

súlyos kérelem
szintû

mara-
dandó

23. §
(3)
bekezdés
b) pont

A közjóléti berendezések és sétautak
30 méteres környezetében
folyamatosan gondoskodni kell a
balesetveszélyes (megdõlt, korhadt,
törött, hasadt stb.) fák, illetve a
10 cm-nél vastagabb, letört vagy
korhadó ágak eltávolításáról.

A közjóléti berendezések és sétautak
környezetében az elõírt munkálatok
egyike vagy mindegyike nem került
elvégzésre.

súlyos léte-
sítmény
szintû

hosszú-
távú

A munkavégzés elvégzését a
munkanaplóban rögzíteni kell.

A fenti munkavégézés tényét a
munkanaplóban nem vagy nem
megfelelõen rögzítették.

közepes léte-
sítmény
szintû

hosszú-
távú

23. § (3)
bekezdés
c) pont

A közjóléti berendezések és sétautak
30 méteres környezetében a
balesetveszély elhárítása miatt
kitermelt faegyedeket M=1:10 000
méretarányú térképen ábrázolni kell.
A térképet a munkanaplóhoz csatolni
kell.

A közjóléti berendezések és sétautak
környezetében kitermelt faegyedek
térképi jelölése nem vagy nem
megfelelõen történt meg, illetve a
térképet nem csatolták a
munkanaplóhoz.

közepes léte-
sítmény
szintû

hosszú-
távú

23. § (3)
bekezdés
d) pont

A kitermelt faegyedeket legkésõbb a
kitermelést követõ kifizetési kérelem
benyújtására nyitva álló idõszak végéig
a gyökfõtõl a csúcsrügyig mért
távolságban legalább 1 méter
magasságú céllálománytípusra
jellemzõ fafajú ültetési anyaggal
pótolni kell akkor, ha a kitermelt
faegyed tuskójának 10 méteres
körzetében nincs ilyen
tulajdonságokkal rendelkezõ
természetes újulatból származó fa.

Az elõírt pótlás nem vagy nem
megfelelõen történt meg.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú
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Hivatkozás Kötelezettség/egyéb elõírás Szabályszegés leírása Súlyosság Mérték Tartósság E-10% E-30% E-100% E-Kizár C-10 % C-30 % C-100% C-Kizár

23. § (3)
bekezdés
e) pont

A kiültetett anyag egyedi védelmét
védõkaróval, illetve minden év
április 1. és szeptember 30. közötti
idõben tányérozással folyamatosan
biztosítani kell.

A kiültetett szaporítóanyag egyedi
védelme, ápolás nem vagy nem
megfelelõen történt.

közepes léte-
sítmény
szintû

hosszú-
távú

23. § (3)
bekezdés
f) pont

A sétautakat, turistautakat
akadályoktól (pl. kidõlt fa,
keréknyomvályú, kátyú, vízátfolyás)
mentes állapotban kell fenntartani, és
mindkét oldalán minimum 1-1 méter
szélességben a cserjék
visszaszorításáról kell gondoskodni.

A sétautak karbantartása nem vagy
nem megfelelõen történt.

közepes léte-
sítmény
szintû

hosszú-
távú

Ha a program idõszakában a fenti
szankció ismételt kiszabása lenne
szükséges, akkor az itt meghatározott
szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos léte-
sítmény
szintû

hosszú-
távú

23. § (3)
bekezdés
g) pont

Gondoskodni kell a támogatott
területen a hulladékgyûjtõk ürítésrõl.
Megtelt hulladékgyûjtõ a támogatott
területen nem lehet.

A területen megtelt hulladékgyûjtõ
található.

közepes léte-
sítmény
szintû

hosszú-
távú

Ha a program idõszakában a fenti
szankció ismételt kiszabása lenne
szükséges, akkor az itt meghatározott
szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos léte-
sítmény
szintû

hosszú-
távú

23. § (3)
bekezdés
h) pont

A szemétszállítás, a szemétgyûjtés
idõpontját a munkanaplóban rögzíteni
kell.

A szemétszállítás idõpontja nem vagy
nem megfelelõen került rögzítésre a
munkanaplóban.

közepes erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

Ha a program idõszakában az adott
erdõrészlet vonatkozásában a fenti
szankció ismételt kiszabása lenne
szükséges, akkor az itt meghatározott
szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

közepes erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

Erdei tisztások kialakítása és fenntartása célprogram

24. § (3)
bekezdés
a) pont

A támogatási kérelem benyújtását
követõ elsõ évben kétszeri szárzúzást
vagy kaszálást kell végrehajtani
szeptember 30-ig.

Az elõírt szárzúzást vagy kaszálást
nem vagy nem a megfelelõ
mennyiségben hajtották végre a
területen.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

24. § (3)
bekezdés
b) pont

A támogatási kérelem benyújtását
követõ elsõ év október 1-jét követõen
a támogatott területen az e rendelet 24.
§ (3) bekezdés f) pontja szerinti
egyedek kivételével egyévesnél
idõsebb fa- és cserjefaj nem lehet.

A területen nem engedélyezett
1 évesnél idõsebb fa-, illetve cserjefaj
egyede található.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

Ha a program idõszakában az adott
erdõrészlet vonatkozásában a fenti
szankció ismételt kiszabása lenne
szükséges, akkor az itt meghatározott
szigorúbb szankciót kell alkalmazni.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

24. § (3)
bekezdés
c) pont

Természetvédelmi terület esetén a
szárzúzást 15 nappal annak
megkezdése elõtt a mûködési terület
szerinti természetvédelmi kezelésért
felelõs szervnek írásban be kell
jelenteni.

A bejelentés nem vagy nem idõben
történt.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú
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Hivatkozás Kötelezettség/egyéb elõírás Szabályszegés leírása Súlyosság Mérték Tartósság E-10% E-30% E-100% E-Kizár C-10 % C-30 % C-100% C-Kizár

24. § (3)
bekezdés
d) pont

A támogatási kérelem beadását követõ
második évtõl kezdõdõen a kaszáláson
és lehordáson kívül egyéb beavatkozás
nem végezhetõ.

A kaszáláson és lehordáson kívül más
beavatkozást is végeztek a területen.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

A közlekedés és a munkák során nem
keletkezhet 20 cm-nél mélyebb
keréknyom.

A területen 20 cm-nél mélyebb
keréknyom található.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

24. § (3)
bekezdés
e) pont

A területen szóró, vadetetõ, sózó egész
évben, április 1. és október 15. közötti
idõszakban pedig az erdõtörvény 13. §
(1) bekezdés a) pont ac) alpontja
szerinti erdei farakodó létesítése,
fenntartása tilos.

A területen szóró, vadetetõ, sózó,
illetve erdei farakodó található.

közepes erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

24. § (3)
bekezdés
f) pont

Védett cserje- és fafajok kivételével
hektáronként legfeljebb 20 db fa vagy
cserje hagyható tájhonos fa- és
cserjefajokból.

Az engedélyezettnél több fa-, illetve
cserjefaj található a területen.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

24. § (3)
bekezdés
g) pont

Védett cserje- és fafajok kivágása tilos. Védett cserje- vagy fafaj kitermelése
történt.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

24. § (3)
bekezdés
h) pont

A többlet fák és cserjék eltávolítását a
támogatási kérelem benyújtását követõ
elsõ év október 1-jétõl a támogatási
kérelem benyújtását követõ második
év március 31-ig lehet elvégezni.

A többlet fák és cserjék eltávolítása
nem az elõírtaknak megfelelõen
történt.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

24. § (3)
bekezdés
i) pont

A támogatási kérelem benyújtását
követõ második évtõl kezdõdõen
évente legalább egyszer, szeptember 1.
és október 10. között egy õszi tisztító
kaszálást kell elvégezni.

Az elõírt tisztító kaszálás határidõre
nem lett elvégezve a területen.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

24. § (3)
bekezdés
j) pont

Természetvédelmi terület esetén a
tisztító kaszálást 15 nappal annak
megkezdése elõtt a mûködési terület
szerinti természetvédelmi kezelésért
felelõs szervnek írásban be kell
jelenteni.

A bejelentés nem vagy nem idõben
történt.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

24. § (3)
bekezdés
k) pont

A kaszálást követõ harminc napon
belül el kell távolítani a szénát a
területrõl.

A széna eltávolítása határidõre nem
történt meg a területen.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

24. § (3)
bekezdés
l) pont

A szárzúzások, kaszálások, lehordások
idõpontjait a munkanaplóban rögzíteni
kell.

A munkanapló vezetése nem vagy nem
megfelelõen történt meg.

közepes erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú
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Hivatkozás Kötelezettség/egyéb elõírás Szabályszegés leírása Súlyosság Mérték Tartósság E-10% E-30% E-100% E-Kizár C-10 % C-30 % C-100% C-Kizár

Egyedi
szankció

Az e rendelet 24. § (3) bekezdés c)–f),
h)–l) pontjaiban meghatározott
elõírások adott erdõrészlet esetében
tapasztalt ismételt megszegése esetén
mindenkor a táblázatban szereplõ
eggyel szigorúbb szankciós kategóriát
kell alkalmazni egészen addig, amíg az
adott támogatási egység el nem jut a
kizárás (E-Kizár) állapotba.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

Természetkímélõ anyagmozgatási módszerek alkalmazása célprogram

25. § (2)
bekezdés
a) pont

A fakitermelés és anyagmozgatás
során az erdõrészleten belül csak
kötélpálya, vasló, erdészeti csúszda,
állati erõvel vont fogat, közelítõ
kerékpár, szán vagy a kitermelt
faanyag emelve történõ közelítésére
alkalmas önjáró kerekes eszköz
használható.

Az elõírtakon kívül más eszköz került
alkalmazásra a fakitermelés és
anyagmozgatás során.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

25. § (2)
bekezdés
b) pont

A fakitermelés és anyagmozgatás
megkezdését és várható befejezését, az
alkalmazott fakitermelés eszközét és
módját 15 nappal korábban be kell
jelenteni az erdészeti hatóságnak.

A bejelentést egyáltalán nem, nem
határidõben vagy nem az elõírt
minimális tartalommal tette meg az
ügyfél.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

25. § (2)
bekezdés
c) pont

A fakitermelés és -anyagmozgatás
során nem keletkezhet 20 cm-nél
mélyebb közelítési, illetve vonszolási
nyom.

A fakitermelés, illetve anyagmozgatás
során az elõírtnál nagyobb mértékû
talajsérülés történt egyetlen
erdõrészletben.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

A fakitermelés, illetve anyagmozgatás
során az elõírtnál nagyobb mértékû
talajsérülés történt, legfeljebb
4 erdõrészletben.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú

A fakitermelés, illetve anyagmozgatás
során az elõírtnál nagyobb mértékû
talajsérülés történt, legfeljebb
9 erdõrészletben.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

hosszú-
távú

A fakitermelés, illetve anyagmozgatás
során az elõírtnál nagyobb mértékû
talajsérülés történt, legalább
10 erdõrészletben.

súlyos erdõ-
részlet
szintû

mara-
dandó

25. § (2)
bekezdés
d) pont

A kitermelt fatömeg és a megmaradó
faállományon keletkezett tõ- és
törzssérülések viszonyszáma nem
haladhatja meg az 5 m3/darab mértéket.

Az elõírtnál nagyobb mértékû tõ- és
törzssérülés történt a területen.

közepes erdõ-
részlet
szintû

rövid-
távú
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10. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

Az R. 1. számú mellékletében a „Mezõgazdasági termeléssel összefüggõ szakképesítése” cím, az „Az Országos Kép-
zési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM
rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)” alcímhez tartozó táblázat helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„

Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló
1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító
száma

Megnevezése A képzés szintje

55 621 01 0010 55 01 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Felsõfokú szakképesítés

52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda Technikus

54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus Technikus

54 621 02 0010 54 01 Agrárrendész Technikus

54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus Technikus

31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó Szakmunkás

31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztõ (baromfi és kisállat) Szakmunkás

31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztõ (juh és kecske) Szakmunkás

31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztõ (sertés) Szakmunkás

31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztõ (szarvasmarha) Szakmunkás

54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztõ technikus Technikus

33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda Szakmunkás

55 621 02 0010 55 01 Baromfitenyésztõ és baromfitermék-elõállító
technológus

Felsõfokú szakképesítés

31 621 04 0001 31 01 Belovagló Szakmunkás

52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztõ Szakmunkás

52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelõállító Szakmunkás

52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztõ Szakmunkás

54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgõgyártó technikus Technikus

33 621 01 0000 00 00 Borász Szakmunkás

55 621 01 0010 55 02 Bortechnológus Felsõfokú szakképesítés

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész Szakmunkás

31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész Szakmunkás

31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédõ Szakmunkás

31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás

54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus Technikus

55 623 01 0000 00 00 Erdõgazda Felsõfokú szakképesítés

54 525 02 0010 54 01 Erdõgazdasági gépésztechnikus Technikus

33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztõ Szakmunkás

33 621 02 1000 00 00 Gazda Szakmunkás

55 621 02 0010 55 02 Gyógynövény- és fûszernövénytermesztõ és
-feldolgozó

Felsõfokú szakképesítés

31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztõ Szakmunkás

31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó Szakmunkás

54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus Technikus

31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelõ Szakmunkás

31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelõ, gépjavító Szakmunkás

31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltetõ, gépkarbantartó Szakmunkás

31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és gondozó Szakmunkás

31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztõ Szakmunkás

52 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezetõ Technikus

31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelõ Szakmunkás

10. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3122



Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló
1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító
száma

Megnevezése A képzés szintje

31 621 05 0000 00 00 Méhész Szakmunkás

31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és parképítõgép kezelõ Szakmunkás

55 621 01 0010 55 04 Ménesgazda Felsõfokú szakképesítés

31 521 19 0010 31 06 Mezõgazdasági erõ- és munkagépkezelõ Szakmunkás

54 525 02 0010 54 02 Mezõgazdasági gépésztechnikus Technikus

31 521 01 0010 31 03 Mezõgazdasági gépszerelõ, gépjavító Szakmunkás

55 621 01 0010 55 05 Mezõgazdasági menedzserasszisztens Felsõfokú szakképesítés

55 621 01 0010 55 06 Mezõgazdasági mûszaki menedzser-asszisztens Felsõfokú szakképesítés

31 521 19 0010 31 07 Mezõgazdasági rakodógépkezelõ Szakmunkás

31 521 19 0010 31 08 Mezõgazdasági szárítóüzemi gépkezelõ Szakmunkás

54 621 02 0010 54 02 Mezõgazdasági technikus Technikus

54 621 02 0100 31 01 Mezõgazdasági vállalkozó Szakmunkás

33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító Szakmunkás

33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztõ Szakmunkás

31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó Szakmunkás

54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztõ Szakmunkás

54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztõ és növényvédelmi technikus Technikus

55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztõ és növényvédõ technológus Felsõfokú szakképesítés

31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelõ Szakmunkás

54 621 04 0100 31 02 Növényvédõ és méregraktárkezelõ Szakmunkás

52 621 01 0100 33 01 Ökogazda Szakmunkás

55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó Felsõfokú szakképesítés

31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelõje Szakmunkás

55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztõ és sertéstermék-elõállító technológus Felsõfokú szakképesítés

33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztõ Szakmunkás

31 622 01 0010 31 03 Szõlõtermesztõ Szakmunkás

54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztõ Szakmunkás

54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus Technikus

55 621 02 0010 55 08 Vadgazdálkodási technológus Felsõfokú szakképesítés

54 621 04 0100 31 03 Vetõmagtermesztõ Szakmunkás

54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus Technikus

33 621 01 0001 51 01 Vincellér Technikus

31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztõ Szakmunkás

”

11. melléklet a 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelethez

Az R. 6. számú mellékletében az „A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája” címhez
tartozó táblázat a „G06” kódjelû sort követõen a következõ rendelkezésekkel egészül ki:

[Kód Megnevezés Mértékegység SFH]

„G06A Sarjaztatásos fás szárú energiaültetvény Ft/ha 95 000

G06B Energiafû Ft/ha 70 000

G06C Energianád Ft/ha 230 000”

3123 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 10. szám



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
125/2009. (IX. 29.) FVM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mezõgazdasági utak fejlesztéséhez

nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

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) pontjában kapott felhatalmazás
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:

A támogatás célja

1. §

A támogatás célja mezõgazdasági utak építése, felújítá-
sa, bõvítése, szélesítése a borvidékek megközelítése és
a tanyák elérhetõségének biztosítása érdekében.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
a) szilárd burkolatú út: az aszfalt, az aszfaltmakadám,

az itatott makadám, a beton és a kockakõ burkolattal
ellátott út,

b) felújítás: a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
3. § (4) bekezdés 8. pontjában ekként meghatározott
fogalom,

c) tanya: az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként be-
jegyzett terület,

d) borvidék: a szõlészeti és a borászati adatszolgáltatás,
valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjé-
rõl, továbbá a borászati termékek elõállításáról, forgalom-
ba hozataláról és jelölésérõl szóló FVM rendelet 1. számú
melléklete szerinti területek,

e) mezõgazdasági út: szám nélküli, csak helyrajzi szám-
mal ellátott, szilárd burkolatú külterületi út,

f) bõvítés: további forgalmi sáv létrehozása,
g) zöldség-gyümölcs termelõi csoport: a zöldség-gyü-

mölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti
szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott csoport,

h) logisztikailag fontos út: az az út, melyet az Országos
Kutatási és Szaktanácsadó Intézet Non-profit Zrt. agrárlo-
gisztikai szempontok alapján annak minõsít,

i) szélesítés: az út szélességének növelése további for-
galmi sáv létrehozása nélkül.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ, az e rendelet-
ben használt fogalmakat az Európai Mezõgazdasági Vi-
dékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól
szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) szerint kell értelmezni. Az e rendeletben nem sza-
bályozott kérdésekben a Vhr.-ben foglaltak az irány-
adók.

A támogatás jellege

3. §

(1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás
vehetõ igénybe

a) borvidékeken belüli utak eléréséhez (1. célterület),
ennek keretében

aa) mezõgazdasági út építéséhez, bõvítéséhez, felújítá-
sához, szélesítéséhez,

ab) az aa) alpontban meghatározott beruházással érin-
tett mezõgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó árkok,
padkák, rézsûk, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezeté-
sét biztosító egyéb létesítmények építéséhez, felújításá-
hoz;

b) tanyák eléréséhez (2. célterület), ennek keretében
ba) mezõgazdasági út építéséhez, bõvítéséhez, felújítá-

sához, szélesítéséhez,
bb) a ba) alpontban meghatározott beruházással érin-

tett mezõgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó árkok,
padkák, rézsûk, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezeté-
sét biztosító egyéb létesítmények építéséhez, felújításá-
hoz.

(2) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatáro-
zott beavatkozások önállóan nem, csak az (1) bekezdés
a) pont aa) alpontjában meghatározott beruházással együtt
támogathatóak.

(3) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatáro-
zott beavatkozások önálóan nem, csak az (1) bekezedés
b) pont ba) alpontjában meghatározott beruházással együtt
támogathatóak.

A támogatás igénybevételének feltételei

4. §

(1) Támogatás igénybevételére jogosult
a) a mezõgazdasági termelõ, ha a mezõgazdasági üze-

mének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet
(EUME),

b) a zöldség-gyümölcs termelõi csoport,
c) a termelõi csoport,
d) a helyi önkormányzat,
e) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûkö-

désérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meg-
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határozott, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ önkor-
mányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján lét-
rehozott többcélú kistérségi társulás,

f) a hegyközségekrõl szóló törvény értelmében létreho-
zott hegyközségek és hegyközségi tanácsok

(a továbbiakban a)–f) pontok együtt: ügyfél).
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott üzem-

méretre vonatkozó feltétel nem vonatkozik az induló vál-
lalkozás ügyfélre. Ha az ügyfél induló vállalkozás, a támo-
gatás igénybevételére csak akkor jogosult, ha a támogatási
kérelem benyújtásával egyidejûleg nyilatkozatban vállal-
ja, hogy legkésõbb a beruházás befejezését követõ elsõ
naptári évben megfelel az (1) bekezdés a) pontjában fog-
lalt feltételnek.

(3) A támogatással érintett (számozatlan) mezõgazdasá-
gi utaknak közvetlenül vagy közvetetten (egy szilárd bur-
kolatú úton keresztül) legalább egyik végpontján kapcso-
lódniuk kell számozott közúthoz.

(4) A 3. §-ban meghatározott célterületekre irányuló te-
vékenységek esetén az üzemeltetési kötelezettség az utol-
só kifizetési határozat jogerõre emelkedésétõl számított öt
év.

(5) A Vhr. 10. §-ában meghatározott kötelezettségátvál-
lalás a támogatási jogcím tekintetében csak a teljes mezõ-
gazdasági útra vonatkozóan lehetséges.

A támogatás mértéke, elszámolható kiadások

5. §

(1) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely-
ben a jóváhagyható támogatás összege nem éri el a 4000
eurónak megfelelõ forintösszeget.

(2) E rendelet alapján jóváhagyható támogatás összege
támogatási kérelmenként legfeljebb 735 000 eurónak
megfelelõ forintösszeg.

(3) E rendelet alapján a támogatás mértéke az elszámol-
ható kiadások 75%-a.

(4) E rendelet alapján elszámolható kiadások a követke-
zõk:

a) az építési normagyûjteményben (a továbbiakban:
ÉNGY) beazonosítható építés, bõvítés, felújítás, szélesí-
tés,

b) a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti egyéb el-
számolható kiadások.

(5) E rendelet alapján saját munkavégzés nem számol-
ható el.

(6) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem
haladhatja meg

a) az ÉNGY-ben szereplõ tételekre vonatkozóan az
ÉNGY szerinti referenciaárat,

b) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kiadások
vonatkozásában összesen a Vhr. 31. §-ában meghatározott
mértéket.

A támogatási kérelem benyújtása

6. §

(1) A támogatási kérelmet évente október 1. és 31. kö-
zött postai úton lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az
MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.

(2) A támogatási kérelem tartalmi elemei legalább az
alábbiak:

a) az ügyfél azonosító adatai,
b) a beruházás megnevezése,
c) a beruházás helye helyrajzi számmal megadva,
d) a beruházás mûszaki tartalma munkanemenként és

tételenként,
e) az elszámolni kívánt kiadások részletes bontásban,
f) az ügyfél aláírása.
(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a pénzügyi tervet,
b) a számozott közút fenntartójának igazolását arra vo-

natkozóan, hogy a támogatással megvalósítani tervezett
mezõgazdasági út teljesíti a 4. § (3) bekezdésében foglalta-
kat,

c) ha a támogatás a 2. célterületre irányul, a támogatás-
sal megvalósítani tervezett mezõgazdasági út által elért
tanya 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másola-
tát,

d) az 1. mellékletben meghatározott értékelési szem-
pontokhoz szükséges dokumentumokat, igazolásokat,

e) a mûszaki tervdokumentáció hiteles másolatát, amely
tartalmazza a felmért és tervezett forgalmi adatokat,
a helyszínrajzot és egyéb mûszaki rajzokat,

f) 4. § (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott
ügyfelek esetén az érintett önkormányzat képviselõ-testü-
letének vagy az érintett társulási tanácsnak a beruházás
megvalósításáról szóló határozatának a kivonatát,

g) 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott ügyfél
esetén a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat hite-
les másolatát.

(4) E rendelet alapján egy ügyfél egy támogatási kére-
lem benyújtási idõszakban egy támogatási kérelmet nyújt-
hat be.

(5) A Vhr. 25. § (1) bekezdésétõl eltérõen a támogatási
kérelemben szereplõ mûveletek a támogatási kérelem be-
fogadását megelõzõen nem kezdhetõk meg.

(6) Ha az ügyfél a benyújtott támogatási kérelemben
nem határozza meg

a) a beruházás megvalósítási helyét (település névvel,
helyrajzi számmal),
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b) a beruházás mûszaki tartalmát az ÉNGY alapján,
munkanemenkénti bontásban, valamint

c) az elszámolható kiadásokat,
akkor hiánypótlásnak helye nincs.

(7) A Vhr. 27. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen
a ,,Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi fe-
lelõsségvállalása” dokumentumok benyújtása esetén
többletpont nem adható.

A támogatási kérelem elbírálása

7. §

A támogatási kérelmeket az MVH az e rendeletben
meghatározott feltételek szerint bírálja el, valamint az
1. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján
végzett értékeléssel, és a mezõgazdasági, agrár-vidékfej-
lesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb in-
tézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja
szerinti rangsor állításával döntést hoz.

Kifizetési kérelem

8. §

(1) A kifizetési kérelmet a 2010. évtõl kezdõdõen
évente

a) május 1–31.,
b) november 1–30.
között lehet benyújtani az MVH-hoz.
(2) Ha a beruházás építésiengedély-köteles, akkor
a) az elsõ kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerõs

építési engedély hiteles másolatát, valamint vízi létesít-
ményhez történõ csatlakozás esetén a létesítési vízjogi
engedély hiteles másolatát,

b) az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a for-
galomba helyezési engedély hiteles másolatát.

Jogkövetkezmények
9. §

Ha az induló vállalkozás ügyfél a 4. § (2) bekezdésében
foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését köve-
tõ elsõ naptári évben nem felel meg a 4. § (1) bekezdés
a) pontjában foglalt feltételnek, akkor köteles a már felvett
támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támoga-

tásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és a
támogatáshoz való joga megszûnik.

Záró rendelkezés

10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

11. §

A Vhr. 1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

12. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szol-
gáltató tér kialakítására és mûködtetésére igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló 112/2009. (VIII.
29.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet 2009. szeptember 1. és
2009. október 15. között lehet benyújtani a Mezõgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
megvalósítás helye szerint illetékes kirendeltségéhez az
MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.”

13. §

A 11. §, a 12. §, a 2. melléklet az e rendelet hatályba-
lépését követõ napon hatályát veszti. Ez a § az e rendelet
hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

14. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támoga-
tásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi
rendelet 30. cikkének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

Értékelés
Mezõgazdasági utak fejlesztése

Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

Szakmai szempontok
A kérelemben szereplõ összes tervezett beruhá-
zás logisztikailag fontos úthoz csatlakozik

Országos Kutatási és Szaktanácsadó Inté-
zet Non-profit Zrt. minõsítése alapján

8

A kérelemben szereplõ összes tervezett út
a közforgalom számára használható

Mûszaki tervdokumentáció 14

A kérelemben szereplõ összes útárok vízi léte-
sítményhez csatlakozik

Mûszaki tervdokumentáció 5

Az ügyfél maga hegyközség, illetve hegyköz-
ség vagy szakmai szervezet tagja

Hegyközség vagy Magyar Agrárkamara
igazolása

7

A kérelemben szereplõ összes tervezett út ke-
rékpáros turisztikai funkciók ellátására is alkal-
mas

Helyi vagy országos turisztikai egyesület
igazolása

6

Szakmai szempontok összesen: max. 40
Horizontális szempontok
A kérelem benyújtását megelõzõ
12 hónap átlaglétszámának szinten tartása (leg-
alább 1 fõ)

3

A kérelem benyújtását megelõzõ
12 hónap átlaglétszámához képest a foglalkoz-
tatottak számának bõvítése a fejlesztés hatására

Jóváhagyható támogatás összege/új mun-
kahelyek száma

0–25 000 000 Ft/új munkahely 11
25 000 001–50 000 000 Ft/új munkahely 10
50 000 001–75 000 000 Ft/új munkahely 9
75 000 001–100 000 000 Ft/új munkahely 8
100 000 001–125 000 000 Ft/új munka-
hely

7

125 000 001–150 000 000 Ft/új munka-
hely

6

150 000 001–175 000 000 Ft/új munka-
hely

4

175 000 001 Ft/új munkahely felett 2
Az ügyfél részt vesz az agrár-környezetgazdál-
kodási programban (a 2009. évi kérelembe-
nyújtási idõszakban támogatási kérelmet
nyújtott be)

2

Teljes beruházás hátrányos helyzetû térségben
valósul meg

6

Összesen: 22
Pénzügyi terv a 4. § (1) bekezdés a) pontja sze-
rinti ügyfél esetén
A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája

Befektetett eszközök változása 1
Saját tõke változása a beruházás idõtarta-
ma alatt

2

Értékcsökkenés változása 2
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

Saját tõke változása a mûködtetési idõ-
szak alatt

2

Vállalatértékelés A vállalkozás pénzügyi táblájában feltün-
tetett bázis adatainak összevetése a refe-
rencia adatokkal
Termelési érték 4
Adózás elõtti eredmény 4
Termelési értékarányos jövedelmezõség 4

Pénzügyi terv valóságtartalom vizsgálata Pénzügyi tábla adatainak összevetése a
referencia adatokkal a mûködtetés alatt
Termelési érték 2
Adózás elõtti eredmény 2
Termelési értékarányos jövedelmezõség 2

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizs-
gálata

Az üzem által a bázis évhez képest a tá-
mogatási határozatot követõ
4. évre vállalt mezõgazdasági terület nõ,
akkor 5 százalékpontonkénti növekedésre
1 pont adható, de maximum 5 pont

5

Összesen: 30
Pénzügyi terv a 4. § (1) bekezdés d)–f) pontjai
szerinti ügyfelek esetén
1. Bázisadatok értékelése
a) Felhalmozási kiadások
Ha a felhalmozási kiadások aránya meghaladja
a

max. 4 pont

13%-ot 4
9%-ot 2
5%-ot 1

b) Saját bevételek aránya
Ha a saját bevételek aránya meghaladja a max. 4 pont

13%-ot 4
9%-ot 2
5%-ot 1

c) Pénzügyi stabilitás
Ha a mûködési bevételek fedezik a mûködési
kiadásokat

4

2. Terv adatok értékelése
a) Ha a felhalmozási kiadások aránya megha-
ladja a

max. 4 pont

15%-ot 4
10%-ot 2

b) Saját bevételek aránya
Ha a saját bevételek aránya meghaladja a max. 4 pont

15%-ot 4
10%-ot 2

c) Pénzügyi stabilitás
Ha a mûködési bevételek fedezik a mûködési
kiadásokat

4

3. Üzemeltetési vizsgálat
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

A személyi jellegû kifizetések növekménye
a bázis évhez képest a benyújtást követõ 4.
évre

max. 6 pont

25% felett 6
20% felett 4
15% felett 3
10% felett 2
5% felett 1

Összesen: 30
Pénzügyi terv 4. § (1) bekezdés b) és c) pontjai
szerinti ügyfelek esetén
A vállalkozás pénzügyi tervének koherenciája Befektetett eszközök változása 2

Saját tõke változása a beruházás idõtarta-
ma alatt

2

Értékcsökkenés változása 2
Saját tõke változása a mûködtetési idõ-
szak alatt

2

Vállalatértékelés A vállalkozás bázis évében az árbevétel
értéke meghaladja a
8 millió forintot, akkor 2 pont, ha a
12 millió forintot, akkor 3 pont, ha a 16
millió forintot, akkor 6 pont. Induló ter-
melõi csoport esetében a számítást a tá-
mogatási kérelem és az azt követõ 2 év
terv adatai alapján kell elvégezni.

10

Pénzügyi terv üzemeltetési-hatékonysági vizs-
gálata

Ha a vállalkozás árbevétele a benyújtástól
számított 4. évre nézve benyújtás évéhez
képest több mint 10%-kal bõvül, akkor 1
pont, ha több mint 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló termelõi csoport esetében, ha eléri
az árbevétel a 8,8 millió forintot, akkor 1
pont, ha a 9,6 millió forintot, akkor 2
pont.

4

Ha a vállalkozásnak a kérelem benyújtá-
sát követõ 3. évre tervezett árbevételének
növekménye a benyújtás évében (bázis
év) tervezett árbevételéhez képest eléri
a támogatás 1,2-szeresét, akkor
2 pont, ha az 1,4-szeresét, akkor
4 pont.

8

Összesen: 30
Ha az ügyfél nem természetes személy
Esélyegyenlõség, roma felzárkóztatás Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkor-

mányzat támogató nyilatkozata
3

Nõk foglalkoztatása
A foglalkoztatottak számának több mint
50%-a nõ

3

A foglalkoztatottak számának 20–50%-a
nõ

2
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Értékelési szempont megnevezése
Értékelés módja

(Ellenõrzés módja)
Értékeléshez rendelhetõ

maximális pontszám

A foglalkoztatottak számának kevesebb
mint 20%-a nõ

1

Csökkent munkaképességû foglalkoztatása 2
Ha az ügyfél természetes személy
Az ügyfél nõ 3
Esélyegyenlõség, roma felzárkóztatás Helyi/Megyei/Országos Cigány Önkor-

mányzat támogató nyilatkozata
3

Az ügyfél csökkent munkaképességû 2
Horizontális szempontok összesen: 60
Mindösszesen: max. 100

2. melléklet a 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
„1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája
A magyarországi SFH

SFH számítás

Kód Megnevezés Mértékegység SFH

D01 Közönséges búza és tönköly Ft/ha 127 223

D02 Durum búza Ft/ha 108 835

D03 Rozs Ft/ha 82 926

D04 Árpa Ft/ha 107 639

D05 Zab Ft/ha 91 764

D06 Szemeskukorica Ft/ha 172 473

D07 Rizs Ft/ha 155 984

D08 Egyéb gabonafélék Ft/ha 101 618

D09E Száraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürt Ft/ha 163 676

D09F Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék Ft/ha 137 791

D09G Száraz hüvelyesek, egyéb Ft/ha 115 229

D10 Burgonya Ft/ha 853 313

D11 Cukorrépa Ft/ha 365 787

D12 Takarmánygyökerek és -káposzták Ft/ha 94 730

D23 Dohány Ft/ha 725 117

D24 Komló Ft/ha 749 691

D25 Gyapot Ft/ha –

D26 Káposztarepce és réparepce Ft/ha 115 866

D27 Napraforgó Ft/ha 135 618

D28 Szója Ft/ha 119 333

D29 Olajlen Ft/ha 99 210
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Kód Megnevezés Mértékegység SFH

D30 Egyéb olajosmagvú növények Ft/ha 112 743

D31 Rostlen Ft/ha 83 634

D32 Rostkender Ft/ha 191 475

D33 Egyéb rostnövények Ft/ha –

D34 Illóolaj-, gyógy- és fûszernövények Ft/ha 403 536

D35 Egyéb ipari növények, egyéb Ft/ha 67 095

D14A Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony
takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban

Ft/ha 505 736

D14B Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony
takarás alatt, kertészeti vetésforgóban

Ft/ha 627 796

D15 Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – járható takarás (üveg-
ház, fóliasátor) alatt

Ft/ha 10 802 990

D16 Virágok – szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalag-
út, hollandiágy)

Ft/ha 5 435 819

D17 Virágok – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt Ft/ha 19 109 790

D18A Takarmánynövények – idõszaki gyep Ft/ha 49 551

D18B1 Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok, silókukorica Ft/ha 182 688

D18B3 Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok, egyéb Ft/ha 98 082

D19 Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták) Ft/ha 112 677

D20 Egyéb szántóföldi növények Ft/ha 102 936

D21 Parlag, ugar támogatás nélkül Ft/ha –

D22 Parlag, ugar támogatással (set-aside) Ft/ha –

E Konyhakert Ft/ha 799 108

F01 Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelõ) Ft/ha 52 529

F02 Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelõ) Ft/ha 46 558

G01A Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss Ft/ha 583 157

G01B Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss Ft/ha –

G01C Gyümölcsültetvények, héjasok Ft/ha 283 088

G02 Citrus-ültetvények Ft/ha –

G03A Olajfa ültetvények – étkezési olíva Ft/ha –

G03B Olajfa ültetvények – olajtermelésre Ft/ha –

G04A Minõségi borszõlõ ültetvények Ft/ha 452 433

G04B Egyéb borszõlõ ültetvények Ft/ha 354 800

G04C Csemegeszõlõ ültetvények Ft/ha 445 607

G04D Mazsolaszõlõ ültetvények Ft/ha –

G05 Faiskolák Ft/ha 1 954 306

G06 Egyéb ültetvények Ft/ha –

G06A Sarjaztatásos fás szárú energiaültetvény Ft/ha 95 000
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Kód Megnevezés Mértékegység SFH

G06B Energiafû Ft/ha 70 000

G06C Energianád Ft/ha 230 000

G07 Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények Ft/ha 9 702 008

I01 Másodvetésû növények összesen Ft/ha 326 824

I02 Gomba Ft/100 m2 1 502 860

J01 Lófélék Ft/állat 49 722

J02A Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú Ft/állat 24 443

J02B Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nõivarú Ft/állat 13 419

J03 Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú Ft/állat 30 246

J04 Egy és két év közötti szarvasmarha, nõivarú Ft/állat 18 776

J05 Kétéves és idõsebb szarvasmarha, hímivarú Ft/állat 36 665

J06 Kétéves és idõsebb szarvasmarha, üszõ Ft/állat 16 354

J07 Kétéves és idõsebb szarvasmarha, tejhasznú tehén Ft/állat 275 526

J08 Kétéves és idõsebb szarvasmarha, egyéb tehén Ft/állat 16 103

J09A Juh, tenyész nõivarú (anyajuh) Ft/állat 4 375

J09B Juh, egyéb Ft/állat 7 545

J10A Kecske, tenyész nõivarú (anyakecske) Ft/állat 17 551

J10B Kecske, egyéb Ft/állat 9 330

J11 Sertés, malacok 20 kg alatt Ft/állat 3 272

J12 Sertés, tenyészkoca 50 kg felett Ft/állat 50 708

J13 Sertés, egyéb Ft/állat 13 928

J14 Pecsenyecsirke Ft/100 db állat 46 247

J15 Tojótyúk Ft/100 db állat 143 041

J16A Pulyka Ft/100 db állat 135 039

J16B Kacsa Ft/100 db állat 148 441

J16C Liba Ft/100 db állat 206 929

J16D Egyéb baromfi Ft/100 db állat 143 305

J17 Nyúl (tenyész nõivarú) (anyanyúl) Ft/állat 12 445

J18 Méhcsaládok száma Ft/kaptár 14 298

V01 Vaddisznó Ft/állat 68 056*

V02 Dámszarvas Ft/állat 59 025*

V03 Gímszarvas Ft/állat 130 575*

* Egyedi adatgyûjtés alapján”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
126/2009. (IX. 29.) FVM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kedvezõtlen adottságú területeken történõ

gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
támogatások részletes szabályairól szóló

25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról

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) pontjában kapott felhatalmazás
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:

1. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a kedvezõtlen adottságú területeken történõ gazdálko-
dáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes
szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § 2. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„2. mezõgazdasági parcella: az 1782/2003/EK tanácsi

rendelet és a 73/2009/EK tanácsi rendelet által elõírt köl-
csönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igaz-
gatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására, valamint a
479/2008/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös meg-
feleltetés végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bi-
zottsági rendelet 2. cikk 1a. pontja szerinti terület;”

(2) Az R. 2. § 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„4. Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot

(a továbbiakban: HMKÁ): az egységes területalapú támo-
gatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igénylésé-
hez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti
Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, vala-
mint az állatok állategységre való átváltási arányának
meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet
1. számú melléklete szerinti elõírások összessége;”

(3) Az R. 2. § 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„7. gazdálkodási napló: az Európai Mezõgazdasági

Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdál-
kodási támogatások igénybevételének részletes feltételei-
rõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. számú mel-
léklete szerinti formanyomtatvány;”

(4) Az R. 2. §-a a következõ 10. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]

„10. tábla: a mezõgazdasági parcellán belüli, azonos
hasznosítású, összefüggõ földterület, amelyen egy föld-
használó egy növényfajt termeszt, beleértve a takarmány-
keverékeket is.”

2. §

Az R. 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„(1) Az ügyfélnek a helyszíni ellenõrzés során igazolnia
kell, hogy

a) a kérelemben megjelölt táblák hasznosítására jogo-
sult, és

b) szántóföldi termesztés esetén a kérelemben megje-
lölt táblákat takarmánytermõ szántóterületként hasznosí-
totta.

(2) Ha az ügyfél területalapú támogatásra vagy a közös
agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk
részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek
közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági
termelõk részére meghatározott egyes támogatási rendsze-
rek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és
a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az
1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címé-
ben meghatározott támogatásra jogosult az R. 19. cikk
vagy 20. cikk szerinti KAT lehatárolt terület vonatkozásá-
ban, akkor a 6. § b) pontjában foglalt kötelezettséget az
adott év vonatkozásában teljesítettnek kell tekinteni.”

3. §

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

(2) Az egyszerûsített területalapú támogatások és a vi-
dékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „He-
lyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a ,,He-
lyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meg-
határozásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 5. számú
mellékletében szereplõ gazdálkodási naplóba 2009. szep-
tember 1. és az e rendelet hatálybalépése közötti idõszak-
ban bejegyzett adatokat át kell vezetni az Európai Mezõ-
gazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környe-
zetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes
feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. szá-
mú melléklete szerinti formanyomtatványba.

(3) Ez a rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Közlemények

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, az ál-
lamháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú határozat-
ban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal Központ (a továbbiakban: MgSzH Központ) alapító okiratát az alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Rövidített neve: MgSzH Központ
Idegen nyelvû elnevezései:
Central Agricultural Office
Zentrales Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft
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Kormányhatározat

A Kormány 1178/2009. (X. 26.) Korm. határozata
a Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság által

felveendõ gabona felvásárlási célú
forgóeszköz hitelrõl

1. A Kormány egyetért azzal, hogy a Magyar Fejlesztési
Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény
(a továbbiakban: MFB tv.) 2. §-ának k) pontja alapján
a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB
Zrt.) 5 Mrd Ft forgóeszköz hitelt nyújtson 3 havi
BUBOR+3% piaci kamattal, 1 év+1 nap futamidõvel
a Tartalékgazdálkodási Közhasznú Társaság (a továbbiak-
ban: TIG) számára. A hitelnyújtás célja a gabonapiac élén-
kítése a TIG útján történõ gabona – döntõen étkezési búza
– felvásárlásával közvetlenül a termelõktõl, késõbbi inter-
venciós értékesítési céllal. A Kormány tudomásul veszi,
hogy a kölcsön visszafizetésének biztosítékaként az MFB
tv. 5. § (1) bekezdése b) pontja alapján jogszabályi költ-
ségvetési készfizetõ kezesség áll fenn, melynek mértéke
a hitel tõkeösszegének 80%-a.

2. Az állami kezességvállalás a Magyar Köztársaság
2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény
35. § (2) bekezdése szerinti keretet terheli.

3. A jogszabályi alapú állami készfizetõ kezességválla-
lásért a TIG-nek a hitel 80%-os tõkeösszegére egyszeri
1,5%-os kezességvállalási díjat kell fizetnie a Magyar Ál-
lam részére.

Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
pénzügyminiszter

Határidõ: azonnal

4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési és gazdasá-
gi minisztert, hogy tulajdonosi jogkörben utasítsa az MFB
Zrt.-t a hitelnyújtásra.

Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Határidõ: azonnal

5. Ez a határozat a közzétételét követõ harmadik napon
lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Miniszteri utasítás

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
13/2009. (X. 22.) FVM

utasítása
miniszteri biztos kinevezésérõl

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kor-
mány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 32. §-ának (1) bekezdésében kapott fel-
hatalmazás alapján az alábbiak szerint rendelkezem.

1. §

Pásztohy Andrást, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium politikai fõtanácsadóját, a Magyar Nem-
zeti Vidéki Hálózat fõtitkárát 2009. október 18. napjától
2010. április 18. napjáig terjedõ idõre az új agrárágazati
stratégiák társadalmi egyeztetéséért és a Magyar Nemzeti
Vidéki Hálózat irányításáért felelõs miniszteri biztosnak
kinevezem.

2. §

Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba. Ezzel egy-
idejûleg a miniszteri biztos kinevezésérõl szóló 5/2009.
(VIII. 12.) FVM utasítás hatályát veszti.

Budapest, 2009. október 15.



2. A költségvetési szerv székhelye és levelezési címe:
– székhely: 1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.
– levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 30

3. Az MgSzH Központ létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozá-
sáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

4. Az MgSzH Központ alapításának idõpontja: 2007. január 1.
5. Az MgSzH Központ illetékessége: országos

6. Jogutódlás:
6.1. Közvetlen jogelõdök:
– Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat;
– Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet;
– Állami Erdészeti Szolgálat;
– Földmûvelésügyi Költségvetési Iroda;
– Országos Borminõsítõ Intézet;
– Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenõrzõ Intézet;
– Országos Állategészségügyi Intézet;
– Országos Élelmiszer-vizsgáló Intézet;
6.2. Az MgSzH Központ általános jogutódja az alábbi szervnek:
– Nemzeti Lovarda FVM Szakiskola.

7. Az MgSzH Központ jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkalmazói, hatósági és tör-
vényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Az MgSzH Központ elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatáro-
zó jogszabályok által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyil-
vántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szak-
mai feladatokat.

8. A költségvetési szerv irányítását ellátó szerv neve és székhelye: Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium 1055 Budapest, Kossuth tér 11.

9. A költségvetési szerv besorolása:
A tevékenység jellege alapján: közhatalmi
A feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. Az MgSzH Központ mûködési rendje: az MgSzH Központ feladatait és részletes szervezeti felépítését a Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzat (a továbbiakban: SzMSz) határozza meg, melyet a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter hagy jóvá.

11. A költségvetési szerv telephelyei:
1118 Budapest, Budaörsi út 141–145.
1095 Budapest, Mester u. 81.
1182 Budapest, Fogoly utca 13–15.
1149 Budapest, Tábornok u. 2.
4002 Debrecen, Bornemissza u.3–7.
7401 Kaposvár, Cseri út 18.
1107 Budapest, Szállás u. 8.
2100 Gödöllõ, Isaszegi út hrsz. 6575.
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
1135 Budapest, Lehel u. 43–47
1144 Budapest, Remény u. 42.
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 4.
1024 Budapest, Kisrókus u. 15/a.
9485 Nagycenk, Széchenyi kastély, Kiscenki u. 3.
3213 Atkár, Tabi major 1.
2766 Tápiószele, Külsõ mezõ u. 15.
1087 Budapest, Kerepesi út 7.
8621 Zamárdi Rákóczi u. 38.

12. Az MgSzH Központ vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtartama: az
MgSzH elnökét (a továbbiakban: elnök) a miniszter hat éves határozott idõre, pályázat útján nevezi ki, az elnököt a mi-
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niszter menti fel, valamint gyakorolja felette a további munkáltatói jogokat. Az MgSzH Központ elnökhelyetteseit (a to-
vábbiakban: elnökhelyettesek) a miniszter hat éves határozott idõre, pályázat útján nevezi ki, az elnökhelyetteseket a mi-
niszter menti fel, a további munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja felettük.

13. Az MgSzH Központ foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A dolgozók foglalkoztatási
jogviszonyára a köztisztviselõk tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a munkavál-
lalók tekintetében a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkál-
tatói jogok gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz határozza meg.

14. Az MgSzH Központ alaptevékenysége: Az MgSzH Központ az MgSzH-ra vonatkozó mindenkor hatályos jog-
szabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok által hatáskörébe
utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási
feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai
továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, közremûködik katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, ennek
keretében:

– ellátja a mezõgazdasággal, földmûvelésügyi szakigazgatással, vadgazdálkodással és halászattal, az erdõgazdálko-
dással és az erdõvagyon védelmével, az elsõdleges faipari termeléssel, az ezekhez kapcsolódó szolgáltatással, kuta-
tással és fejlesztéssel, a mezõgazdasági termékforgalommal, az agrár-környezetgazdálkodással, az élelmiszer-
lánc-biztonsággal, a talajvédelemmel, a növényegészségüggyel és növényvédelemmel, a növényvédõszer és ter-
mésnövelõ anyagok engedélyezésével, a takarmányminõséggel és biztonsággal, az élelmiszer-higiéniával, -minõ-
séggel, biztonsággal, a szõlõ- és borgazdálkodással, az állategészségüggyel, állatvédelemmel, állatgyógyászati ter-
mékekkel, az élelmiszerlánc-biztonsággal, az állatjóléttel, a növénytermesztéssel, a kertészettel, a növényi szaporí-
tóanyagok minõsítésével, a növényi genetikai erõforrások (növényi génforrások) megõrzésével, a növényfajták ál-
lami elismerésével, az állattenyésztéssel, a mezõgazdasági célú vízgazdálkodással, – beleértve a meliorációt és az
öntözést is, – továbbá az agrárpiaci rendtartás mûködésének szervezésével, illetve az ágazatot érintõ katasztrófavé-
delemmel, a talaj, a növényzet és az állatok, valamint a növényi és az állati eredetû élelmiszertermékek radioaktivi-
tásának ellenõrzésével kapcsolatosan külön jogszabályban hatáskörébe utalt, illetve az SzMSz-ben és az FVM
Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervében részletezett közhatalmi és egyéb feladatokat;

– a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) felügyelete alatt – elsõsorban
a szakmapolitikai szempontok érvényesülése céljából – szervezi, összehangolja és ellenõrzi a területi szervek szak-
mai tevékenységét, a minisztérium iránymutatása alapján szervezi és felügyeli a területi szervek minõségbiztosítási
tevékenységét.

A) Az MgSzH Központ ellátja a földmûvelésügyi szakigazgatási és hatósági, valamint a vadászati, halászati hatósá-

gi és szakigazgatási feladatokat:

– ellátja a megyei igazgatóságok tevékenységének operatív irányítását,
– ellátja másodfokon a földkiadással és földárveréssel, beszerzési ár alatti értékesítéssel, valamint a birtok-összevo-

nási célú földhasználattal kapcsolatos hatósági feladatokat,
– ellátja a korábbi években meghirdetett nemzeti forrásból finanszírozott támogatások kezelésébõl adódó feladatokat,
– ellátja a termelési-termelõi adatok adatszerû rögzítését,
– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel kapcsolatos adatgyûjtési és információközlési feladatokat,
– ellátja a gazdálkodók folyamatos tájékoztatását a nemzeti támogatási lehetõségekrõl a falugazdászi hálózaton ke-

resztül,
– ellátja az elemi károk, fagykár, aszálykár stb. országos felmérését, nyilvántartások vezetését és a kárenyhítés segí-

tését,
– ellátja a vízgazdálkodási feladatkörben a mezõgazdasági célú vízgazdálkodási és vízkár-elhárítási létesítmények

fenntartásának, fejlesztésének, üzemeltetésének irányítását, és ellenõrzését,
– ellátja elsõfokú hatósági jogkörében a vadaskert, vadaspark, vadfarm létesítésének engedélyezését, a létesítési en-

gedélyek visszavonását, vadászterület különleges rendeltetésének megállapítását és a trófea nemzeti értéké nyilvá-
nítását,

– másodfokú hatósági jogkörében ellátja a vadászterület határának megállapításával, vadászterület határának meg-
változtatásával, vadászterületek nyilvántartásával, vadászatra jogosultak és földtulajdonosi képviselõk nyilvántar-
tásával, vadászati jog haszonbérletére kötött szerzõdések jóváhagyásával, idényen kívüli vadászat engedélyezésé-
vel, vadászati tilalom elrendelésével, vadászati kíméleti terület megállapításával, mesterséges vadtenyésztési tevé-
kenység folytatásának engedélyezése, vadgazdálkodási tervezéssel, hivatásos vadász nyilvántartásával, trófeás vad
elejtés szakszerûségének vizsgálatával, vadvédelmi és vadgazdálkodási bírság kiszabásával, valamint állami va-
dászjegy, illetve vadászati engedély visszavonásával kapcsolatos feladatokat,
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– ellátja a jogszabályban elõírt nyomtatványok, érmek, azonosító-jelek beszerzésével kapcsolatos feladatokat,
– ellátja másodfokú halászati hatósági jogkörében a halvédelmi és halgazdálkodási bírság kiszabásával, állami ha-

lász-horgászjegy visszavonásával, halászati vízterületté nyilvánítással, halászati vízterület kíméleti területté nyil-
vánításával, halgazdálkodási tervek jóváhagyásával, módosításával, az elektromos halászat tilalma alóli felmentés-
sel, valamint a nagy értékû természetesvízi halállományok szaporodása érdekében a duzzasztómûvek beruházóját
hallépcsõ építésére és mûködtetésére kötelezéssel kapcsolatos feladatokat.

B) Az MgSzH Központ ellátja a növénytermesztéssel, állattenyésztéssel kapcsolatos hatósági és szakigazgatási fel-

adatokat:

– ellátja a növény- és állatfajták állami elismerésével (nemzeti fajtajegyzékre vételével), a vetõmag- és szaporító-
anyag-vizsgálattal, -minõsítéssel, -certifikációval és -felügyelettel kapcsolatos hatósági feladatokat;

– elvégzi az új növényfajták állami elismeréséhez az állami elismerés meghosszabbításához, a fajtafenntartás ellen-
õrzéséhez, a nemzeti, illetve az EU közösségi fajtaoltalomhoz és a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgála-
tokat;

– az országos szántóföldi és zöldségnövény génbank gyûjtemények fenntartásával és fejlesztésével kapcsolatos fel-
adatokat;

– koordinálja a hazai specializált génbank gyûjteményekben folyó szakmai tevékenységeket és a nemzetközi gén-
bank programokban való magyar részvételt;

– ellátja a szántóföldi, kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével, fémzárolásával, fajtaazo-
nossági vizsgálatával kapcsolatos feladatokat;

– ellátja a szõlõ, gyümölcs, dísznövény és erdészeti szaporítóanyagok ellenõrzésével, minõsítésével és certifikációjá-
val, a törzsültetvények és faiskolák engedélyezésével kapcsolatos feladatokat;

– ellátja a tenyésztési hatósági és tenyésztés-szervezési feladatokat, ellátja a vágóállatok vágás utáni minõsítésének
és kereskedelmi osztályba sorolásának hatósági felügyeletét, ellátja a vágóállat minõsítéssel kapcsolatos hatósági
feladatokat;

– új állatfajtákat és tenyésztõ szervezeteket elismer;
– elvégzi és ellenõrzi a tenyésztés-szervezéssel, a védett õshonos és veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták gén-

forrásainak megõrzésével, a teljesítményvizsgálatokkal és a végtermék-tesztekkel, valamint a tenyészértékbecslés-
sel kapcsolatos feladatokat;

– kialakítja és mûködteti az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerét;
– ellátja a géntechnológiai úton elõállított szervezetek engedélyezését végzõ bizottság titkársági feladatait.

C) Az MgSzH Központ ellátja a must, bor, borpárlat és egyéb borgazdasági termékek elõállításával, kezelésével és

forgalomba hozatalával kapcsolatos hatósági és szakigazgatási feladatokat:

– elvégzi a belföldi forgalomba kerülõ borászati termékek minõsítését, és kiadja a minõsítést tartalmazó határozato-
kat;

– ellátja a külkereskedelmi forgalomba kerülõ borászati termékek minõsítését, az export bizonylatok kiadását;
– ellátja a külföldi származású bor, borpárlat és egyéb borászati termék forgalomba hozatal elõtti minõsítését, szállít-

mányonkénti ellenõrzését;
– nyilvántartja a palackozó és bortöltõ pincészeteket;
– mûködteti az Országos Borszakértõ Bizottságot;
– elvégzi a kékderítéssel kapcsolatos ügyeket és a tevékenység egyéb szervezetek által történõ végzésének engedé-

lyezését;
– ellátja a magántárolási, a lepárlási, a mustsûrítménnyel való mustjavítási támogatási intézkedésekhez kapcsolódó

szakmai (ellenõrzési, laboratóriumi és adminisztrációs) feladatokat;
– ellátja a bortörvény hatálya alá tartozó termékek elõállítását, kiszerelését (ideértve a nem palackos kiszerelést is) és

forgalomba hozását végzõ üzemek mûködésének engedélyezésével kapcsolatos feladatokat;
– ellátja a forgalomba-hozatali járulék befizetésével kapcsolatban, jogszabályban elõírt szakmai (ellenõrzési, labora-

tóriumi és adminisztrációs) feladatokat;
– részt vesz nemzetközi és hazai körvizsgálatokban;
– részt vesz a szõlõ- és borágazat nemzetközi szakbizottságainak munkájában.

D) Az MgSzH Központ az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja a területi szervek élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi,
agrárkörnyezet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és
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minõségével, élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel
kapcsolatos feladatainak szakmai irányítását és koordinálását;

– mûködteti a monitoring, szakmai informatikai (információs) és nyilvántartási rendszereket, különösen a növény-
egészségügyi információs rendszert és az országos termelõi nyilvántartást, a Talajvédelmi Információs és Monitor-
ing rendszert, az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszert, a Parlagfû Információs Rendszerét, a talaj-
védelemmel kapcsolatos országos nyilvántartási és információs rendszert, a talajvédelmi országos térképtárat, az
országos növényvédelmi elõrejelzési rendszert, az országos térinformatikai rendszert, az Országos Állategészség-
ügyi Informatikai Rendszert;

– elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során vett minták laboratóriumi vizsgálatát;
– kijelöli a hatósági ellenõrzések során vett minták vizsgálatait végzõ laboratóriumokat, és ezek jegyzékét honlapján

közzéteszi;
– kijelölés alapján ellátja a referencia-laboratóriumi feladatokat;
– tanúsított referencia anyagminták elõállítását végzi az élelmiszerlánc felügyeleti tevékenység támogatása céljából;
– közremûködik a diagnosztikai módszerek folyamatos korszerûsítésében, véleményezi a laboratóriumi vizsgálatok

nemzetközi szabványait, érvényesíti a vizsgálati módszereket, gondoskodik az átvett vizsgálati módszerek hazai el-
terjesztésérõl;

– részt vesz az oktatásban és a kutatásban, valamint az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésé-
ben, szervezi a belsõ szakmai képzéseket;

– ellátja a növényegészségügyi-, növényvédelmi-, talajvédelmi hatósági feladatokat, valamint a növényvédõ szer és
termésnövelõ anyagok engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat;

– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-
latos központi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti az Országos Járványvédelmi Köz-
pontot;

– koordinálja az exporttal, importtal, vegetatív szaporítóanyag (vetõmag) elõállítással, belsõ piaci kereskedelemmel
és belföldi szállítással kapcsolatos növényegészségügyi hatósági elõírások érvényesítését, a növény és növényi ere-
detû termékek exportjával kapcsolatos egyes nemzetközi feladatok ellátását;

– ellátja a Radiológiai Ellenõrzõ Hálózata irányítását;
– koordinálja az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerével kapcsolatos feladatok ellátását;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos központi feladatokat;
– koordinálja az élelmiszer eredetû megbetegedések kivizsgálását az élelmiszerláncban;
– közremûködik az élelmiszer-iparban felhasznált tisztító- és fertõtlenítõszerek gyártásával, felhasználásával kap-

csolatos engedélyezési eljárásban, nyilvántartásba veszi az élelmiszer-iparban felhasználható fertõtlenítõszereket
elõállítókat;

– engedélyezi, nyilvántartja és ellenõrzi a nem állam által mûködtetett élelmiszerlánc- vizsgáló laboratóriumok mû-
ködését;

– megtervezi az országos mentesítési és betegség felszámolási programokat;
– közremûködik – elsõsorban diagnosztikai és más szakmai vizsgálattal- az állatbetegségek okainak megállapításá-

ban, a fertõzöttség felderítésében, a helyi mentesítési és betegség felszámolási programok végrehajtásában;
– mûködteti az államilag elõírt állat-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges oltó- és kórjelzõ anyagok közpon-

ti tárolóját és elosztóját;
– ellátja az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos központi engedélyezési, szakhatósági, nyilvántartásba vételi,

ellenõrzési feladatokat;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez.

E) Az MgSzH Központ ellátja az erdészeti hatósági és szakigazgatási feladatokat:

– gondoskodik a körzeti erdõtervek készítésérõl;
– mûködteti az Országos Erdõállomány Adattárat és részére a szükséges adatokat összegyûjti, elemzi;
– gondoskodik az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában;
– elvégzi az országos, illetõleg körzeti hozamszabályozás feladatait;
– megbízás alapján ellátja a nemzetközi erdészeti egyezményekbõl adódó kormányzati feladatokat és kapcsolatot tart

a nemzetközi erdészeti szervezetekkel;
– ellátja az állami támogatásokkal kapcsolatos delegált ellenõrzési feladatokat;
– folyamatosan elemzi az erdõgazdálkodási tevékenységet;
– ellátja a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– ellátja az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatait;
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– biztosítja az ENSZ és szakosított szervei felé történõ adatszolgáltatást, valamint az 1979. évi Genfi Konvenció ke-
retében mûködõ, az országhatárokon túl terjedõ légszennyezés erdõkre gyakorolt hatását vizsgáló program útmuta-
tójában, továbbá a külön jogszabályban meghatározott nemzeti koordinációs központ feladatait;

– ellátja az erdõgazdálkodás ágazati irányításával és ellenõrzésével kapcsolatosan a minisztérium által részére kije-
lölt egyéb feladatokat.

F) Az MgSzH Központ gazdálkodással kapcsolatos feladatai:

– ellátja a gazdasági, pénzügyi és költségvetési feladatokat;
– szervezi és irányítja – az MgSZH területi szerveire vonatkozóan is – a költségvetési elõirányzat gazdálkodást, rövid

és hosszú távú tervezést, költségvetések, beszámolók, egyéb adatszolgáltatások elkészítését;
– ellátja a költségvetésébe tartozó szervezetek gazdasági és pénzügyi képviseletét;
– ellátja a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal részére a pénzügyi, gazdálkodási, bérszámfejtési, költségvetési fel-

adatokat;
– üzemelteti és fenntartja a használatába kapott ingatlan és ingó vagyont;
– szervezi és koordinálja az MgSZH területi szervek ingatlan és ingó vagyonának racionális mûködtetését;
– ellátja az MgSzH területi szervek dolgozói számára a szociális és egyéb juttatások koordinálását, tervezését ;
– ellátja továbbá a külön jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat;
– koordinálja és bonyolítja a Hivatal beszerzési, beruházási, felújítási tevékenységét.

Államháztartási szakágazati besorolás:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

Alaptevékenységének besorolása:

2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladat:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása
721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
751812 Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítõ tevékenységek
852018 Állategészségügyi tevékenység

A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. Az MgSzH Központ kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
Az MgSzH Központ kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységébõl származó éves bevé-

tel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.
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Az MgSzH Központ szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak sze-
rint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebbõl faka-
dó kötelezettségeinek teljesítését.

A MgSzH Központ vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv
összkiadásainak 30%-át.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

16. Az MgSzH elnökének beszámolási kötelezettsége: Az MgSzH elnöke az MgSzH mûködésérõl szüksége szerint,
de legalább évente beszámol a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszternek.

17. Az MgSzH tevékenységének ellenõrzése: az MgSzH ellenõrzését a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium végzi. Ez az ellenõrzés nem érinti más, erre jogosult szervek ellenõrzési jogát.

18. A vagyonkezelés módja: Az MgSzH Központ kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Állam tulaj-
donát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt., illetve
jogelõdjei és az MgSzH Központ közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg az MgSzH Központ 47.900/5/2007. számon ki-
adott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 23.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Baranya Megyei Mezõgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Baranya Megyei MgSzH) alapító okiratát az alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Baranya Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Baranya County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Baranya.

2. Székhelye: 7602 Pécs, Rákóczi u. 30.

3. A Baranya Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal lét-
rehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006. (XII. 23.) Korm. ren-
delet].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.
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5. A Baranya Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Baranya Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, – Baranya

megye területére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Baranya Megyei MgSzH illeté-

kességi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Baranya Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Baranya Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 7623 Pécs, Rákóczi út 30.
– Baranya Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 7623 Pécs, Megyeri utca 26.
– Baranya Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 7634 Pécs, Kodó dûlõ 1.

7. A Baranya Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkalmazói, hatósá-
gi és törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabá-
lyok által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyilvántartási, il-
letve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szakmai feladato-
kat.

8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Baranya Megyei MgSzH mûködési rendje: A Baranya Megyei MgSzH feladatait, tagolódását és részletes
szervezeti felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t a megyei MgSzH készíti el, és a
miniszter hagyja jóvá.

11. A költségvetési szerv telephelyei:
7634 Pécs, Kodó dûlõ 1.
7623 Pécs, Megyeri út 24.
7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.
7811 Szalánta, Eszterágpuszta 1.
7401 Kaposvár, Kisiváni u.
7095 Iregszemcse, Pf. 10.

12. A Baranya Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtartama: A
Baranya Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályázat útján a miniszter nevez ki, a
fõigazgatót a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettesének ja-
vaslata alapján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ elnöke nevezi ki és menti fel.
A fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az elnök gyakorolja. Az igazgató fe-
lett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó munkáltatói in-
tézkedések kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese gyakorolja.

13. A Baranya Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A Baranya Megyei
MgSzH dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
mint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkáltatói jogok
gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.

14. A Baranya Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó mindenkor hatályos jog-
szabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok által a mezõgazda-
sági szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési,
nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban megállapított)
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szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, közremûködik ka-
tasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási

társulatok szakmai felügyeletét;
– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;

– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.

III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
– az erdõterv összeállítását;
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– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-
zelésével és karbantartásával járó feladatokat;

– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.

A Baranya Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység

A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Baranya Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Baranya Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységébõl származó

éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Baranya Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés d) pontjában foglal-
tak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és eb-
bõl fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Baranya Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési
szerv összkiadásainak 30%-át.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.
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16. A vagyonkezelés módja: A Baranya Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Ál-
lam tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.,
illetve jogelõdjei és a Baranya Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Baranya Megyei MgSzH 40.011/2006. számon
kiadott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Békés Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Békés Megyei Mezõgazdasá-
gi Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Békés Megyei MgSzH) alapító okiratát az alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Békés Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Békés Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Békés County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Békés.

2. Székhelye: 5602 Békéscsaba, Kétegyházi út 2.

3. A Békés Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létre-
hozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006. (XII. 23.) Korm. rende-
let].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Békés Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Békés Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, – Békés megye

területére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Békés Megyei MgSzH illetékes-

ségi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Békés Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Békés Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 5600 Békéscsaba, Kétegyházi u. 2.
– Békés Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 5600 Bkéscsaba, Szerdahelyi u. 2.
– Békés Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 79/1.

7. A Békés Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkalmazói, hatósági
és törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok
által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyilvántartási, illetve
szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szakmai feladatokat.
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8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Békés Megyei MgSzH mûködési rendje: A Békés Megyei MgSzH feladatait, tagolódását és részletes szerve-
zeti felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t a megyei MgSzH készíti el, és a mi-
niszter hagyja jóvá.

11. A költségvetési szerv telephelyei:
5600 Békéscsaba, Szerdahelyi út 2.
5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4.
6724 Szeged, Pacsirta u. 4/b.
5600 Békéscsaba, Szabolcs u. 34.
5540 Szarvas, I. kerület 5.
6821 Székkutas, I. kerület 75.
6034 Helvécia, Szabó Sándor telep 11.
7401 Kecskemét, Mindszenti körút 73.
5144 Jászboldogháza

12. A Békés Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtartama: A
Békés Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályázat útján a miniszter nevez ki, a fõ-
igazgatót a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettesének javas-
lata alapján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ elnöke nevezi ki és menti fel. A
fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az elnök gyakorolja. Az igazgató felett
a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó munkáltatói intéz-
kedések kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese gyakorolja.

13. A Békés Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A Békés Megyei
MgSzH dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
mint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkáltatói jogok
gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.

14. A Békés Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó mindenkor hatályos jog-
szabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok által a mezõgazda-
sági szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési,
nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban megállapított)
szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, közremûködik ka-
tasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
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– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási
társulatok szakmai felügyeletét;

– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;

– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.

III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.
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A Békés Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység

A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Békés Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Békés Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységébõl származó éves

bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Békés Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak
szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebbõl
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Békés Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési
szerv összkiadásainak 30%-át.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

16. A vagyonkezelés módja: A Békés Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Állam
tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt., illet-
ve jogelõdjei és a Békés Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Békés Megyei MgSzH 40.011/2006. számon
kiadott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.
Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Bács-Kiskun Megyei Mezõ-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Bács-Kiskun Megyei MgSzH) alapító okiratát az alábbiak szerint
kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Bács-Kiskun Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Bács-Kiskun County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Bács-Kiskun.

2. Székhelye: 6000 Kecskemét, Halasi út 34.

3. A Bács-Kiskun Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Bács-Kiskun Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Bács-Kiskun Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik –

Bács-Kiskun megye területére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Bács-Kiskun Megyei MgSzH il-

letékességi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Bács-Kiskun Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Bács-Kiskun Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 6000 Kecskemét, Bajcsi-Zs. krt. 2.
– Bács-Kiskun Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 6000 Kecskemét, Halasi u. 34.
– Bács-Kiskun Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 6000 Kecskemét, Halasi u. 36.

7. A Bács-Kiskun Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkalmazói, ha-
tósági és törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogsza-
bályok által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyilvántartási,
illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szakmai feladato-
kat.

8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Bács-Kiskun Megyei MgSzH mûködési rendje: A Bács-Kiskun Megyei MgSzH feladatait, tagolódását és
részletes szervezeti felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t a megyei MgSzH ké-
szíti el, és a miniszter hagyja jóvá.
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11. A költségvetési szerv telephelyei:
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2.
6000 Kecskemét, Halasi út 36.
6000 Kecskemét, József A. u. 2.
6423 Kelebia határkirendeltség, Ady Endre utca 23.

12. A Bács-Kiskun Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtarta-
ma: A Bács-Kiskun Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályázat útján a miniszter
nevez ki, a fõigazgatót a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyet-
tesének javaslata alapján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ elnöke nevezi ki és
menti fel. A fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az elnök gyakorolja. Az
igazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó mun-
káltatói intézkedések kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese gyakorolja.

13. A Bács-Kiskun Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A Bács-Kiskun
Megyei MgSzH dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkáltatói
jogok gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.

14. A Bács-Kiskun Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó mindenkor hatályos
jogszabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok által a mezõgaz-
dasági szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési,
nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban megállapított)
szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, közremûködik ka-
tasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási

társulatok szakmai felügyeletét;
– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;
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– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.

III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.

A Bács-Kiskun Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység

3150 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 10. szám



A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Bács-Kiskun Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Bács-Kiskun Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységébõl származó

éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Bács-Kiskun Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés d) pontjában
foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét
és ebbõl fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Bács-Kiskun Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költség-
vetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

17. A vagyonkezelés módja: A Bács-Kiskun Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar
Állam tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt., illetve jogelõdjei és a Bács-Kiskun Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Bács-Kiskun Megyei MgSzH 10830/1/2008.
számon kiadott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH) alapító okiratát
az alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Borsod-Abaúj-Zemplén County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Borsod-Abaúj-Zemplén.
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2. Székhelye: 3525 Miskolc, Dóczy József út 6.

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelke-

zik, – Borsod-Abaúj-Zemplén megye területére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

MgSzH illetékességi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 3525 Miskolc, Doczy József u. 6.
– Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 3525 Miskolc, Vologda u. 1.
– Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 3526 Miskolc, Blaskovics László u. 24.

7. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogal-
kalmazói, hatósági és törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait megha-
tározó jogszabályok által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési,
nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított)
szakmai feladatokat.

8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH mûködési rendje: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH fel-
adatait, tagolódását és részletes szervezeti felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t
a megyei MgSzH készíti el, és a miniszter hagyja jóvá.

11. A költségvetési szerv telephelyei:
3525 Miskolc, Vologda u. 1.
3526 Miskolc, Blaskovics László út 24.

12. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés
idõtartama: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályá-
zat útján a miniszter nevez ki, a fõigazgatót a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért
felelõs elnökhelyettesének javaslata alapján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ
elnöke nevezi ki és menti fel. A fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az el-
nök gyakorolja. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható ha-
táskörbe tartozó munkáltatói intézkedések kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese
gyakorolja.

13. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkal-
mazni. A munkáltatói jogok gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.
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14. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó min-
denkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok
által a mezõgazdasági szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélye-
zési, ellenõrzési, nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasítás-
ban megállapított) szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl,
közremûködik katasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási

társulatok szakmai felügyeletét;
– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;

– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.
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III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység

A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységé-

bõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés
d) pontjában foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alapte-
vékenységét és ebbõl fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg
a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.
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A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

16. A vagyonkezelés módja: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges,
a Magyar Állam tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt., illetve jogelõdjei és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei MgSzH
40.011/2006. számon kiadott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Csongrád Megyei Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Csongrád Megyei MgSzH) alapító okiratát az alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Csongrád Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Csongrád County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Csongrád.

2. Székhelye: 6720 Szeged, Deák Ferenc u. 17.

3. A Csongrád Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Csongrád Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Csongrád Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, – Csongrád

megye területére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Csongrád Megyei MgSzH illeté-

kességi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Csongrád Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Csongrád Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 6722 Szeged, Deák F. u. 17.
– Csongrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 6724 Szeged, Vasas Szent Péter u. 9/A.
– Csongrád Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 6800 Hódmezõvásárhely, Rárosi út 110.

7. A Csongrád Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkalmazói, ható-
sági és törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabá-
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lyok által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyilvántartási, il-
letve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szakmai feladato-
kat.

8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Csongrád Megyei MgSzH mûködési rendje: A Csongrád Megyei MgSzH feladatait, tagolódását és részletes
szervezeti felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t a megyei MgSzH készíti el, és a
miniszter hagyja jóvá.

11. A költségvetési szerv telephelyei:
6724 Szeged, Vasas Szent P. u. 9.
6722 Szeged, Bécsi krt. 5.
6800 Hódmezõvásárhely, Rárósi u. 110.
6758 Röszke határkirendeltség.

12. A Csongrád Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtartama:
A Csongrád Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályázat útján a miniszter nevez ki,
a fõigazgatót a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettesének ja-
vaslata alapján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ elnöke nevezi ki és menti fel.
A fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az elnök gyakorolja. Az igazgató fe-
lett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó munkáltatói in-
tézkedések kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese gyakorolja.

13. A Csongrád Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A Csongrád Megyei
MgSzH dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
mint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkáltatói jogok
gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.

14. A Csongrád Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó mindenkor hatályos
jogszabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok által a mezõgaz-
dasági szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési,
nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban megállapított)
szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, közremûködik ka-
tasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
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– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási
társulatok szakmai felügyeletét;

– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;

– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.

III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.

A Csongrád Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.
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Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység

A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Csongrád Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Csongrád Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységébõl származó

éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Csongrád Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés d) pontjában fog-
laltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és
ebbõl fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Csongrád Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési
szerv összkiadásainak 30%-át.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

16. A vagyonkezelés módja: A Csongrád Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Ál-
lam tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.,
illetve jogelõdjei és a Csongrád Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Csongrád Megyei MgSzH 40.011/2006. szá-
mon kiadott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Fejér Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Fejér Megyei MgSzH) alapító okiratát az alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Fejér Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Fejér Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Fejér County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Fejér.

2. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 15–17.

3. A Fejér Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létre-
hozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006. (XII. 23.) Korm. rende-
let].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Fejér Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Fejér Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, – Fejér megye te-

rületére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Fejér Megyei MgSzH illetékes-

ségi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Fejér Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Fejér Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 7–9.
– Fejér Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 8000 Székesfehérvár, Csikvári u. 15.
– Fejér Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 2431 Velence, Ország út 23.

7. A Fejér Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkalmazói, hatósági és
törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok ál-
tal hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyilvántartási, illetve
szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szakmai feladatokat.

8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Fejér Megyei MgSzH mûködési rendje: A Fejér Megyei MgSzH feladatait, tagolódását és részletes szervezeti
felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t a megyei MgSzH készíti el, és a miniszter
hagyja jóvá.

10. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3159



11. A költségvetési szerv telephelyei:
8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc u. 7–9.
2481 Velence, Ország út 23.
8000 Székesfehérvár, Major u. 18.
2463 Tordas, Szabadság u.

12. A Fejér Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtartama: A
Fejér Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályázat útján a miniszter nevez ki, a fõ-
igazgatót a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettesének javas-
lata alapján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ elnöke nevezi ki és menti fel. A
fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az elnök gyakorolja. Az igazgató felett
a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó munkáltatói intéz-
kedések kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese gyakorolja.

13. A Fejér Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A Fejér Megyei MgSzH
dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a
Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkáltatói jogok gyakorlá-
sának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.

14. A Fejér Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó mindenkor hatályos jogsza-
bályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok által a mezõgazdasági
szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyil-
vántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban megállapított)
szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, közremûködik ka-
tasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási

társulatok szakmai felügyeletét;
– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;
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– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.

III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.

A Fejér Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység
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A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Fejér Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Fejér Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységébõl származó éves

bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Fejér Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak
szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebbõl
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Fejér Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési
szerv összkiadásainak 30%-át.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

16. A vagyonkezelés módja: A Fejér Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Állam
tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt., illet-
ve jogelõdjei és a Fejér Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Fejér Megyei MgSzH 40.011/2006. számon ki-
adott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Fõvárosi és Pest Megyei Me-
zõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH) alapító okiratát az alábbiak
szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Fõvárosi és Pest County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Fõvárosi és Pest.
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2. Székhelye: 1135 Budapest, Lehel utca 43–47.

3. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelet].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – Fõ-

város és Pest megye területére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH

illetékességi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 1052 Budapest, Városház u. 7.
– Pest Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 2100 Gödöllõ, Kontalan u. 1.
– Fõvárosi és Pest Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 2100 Gödöllõ, Kontalan u. 3.

7. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkalmazói,
hatósági és törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jog-
szabályok által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyilvántar-
tási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szakmai fel-
adatokat.

8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH mûködési rendje: A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH feladatait, tagolódását
és részletes szervezeti felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t a megyei MgSzH
készíti el, és a miniszter hagyja jóvá.

11. A költségvetési szerv telephelyei:
2100 Gödöllõ, Kotlán Sándor u. 3.
1185 Budapest-Ferihegy I., XVIII. ker, Növényegészségügyi Határállomás, Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõr-

zõ Határkirendeltség
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

12. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtar-
tama: A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályázat útján a mi-
niszter nevez ki, a fõigazgatót a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnök-
helyettesének javaslata alapján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ elnöke neve-
zi ki és menti fel. A fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az elnök gyakorol-
ja. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó
munkáltatói intézkedések kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese gyakorolja.

13. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A Fõvárosi és
Pest Megyei MgSzH dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
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törvény, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkál-
tatói jogok gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.

14. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó mindenkor hatá-
lyos jogszabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok által a me-
zõgazdasági szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellen-
õrzési, nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban megál-
lapított) szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, közremû-
ködik katasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási

társulatok szakmai felügyeletét;
– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;

– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.
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III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.

A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:
712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység

A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységébõl szár-

mazó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés d) pontjában
foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét
és ebbõl fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költ-
ségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.
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A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

16. A vagyonkezelés módja: A Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Ma-
gyar Állam tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkeze-
lõ Zrt., illetve jogelõdjei és a Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Fõvárosi és Pest Megyei MgSzH
10830/1/2008. számon kiadott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Gyõr-Moson-Sopron Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH) alapító okiratát az
alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Gyõr-Moson-Sopron County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Gyõr-Moson-Sopron.

2. Székhelye: 9028 Gyõr, Arató u. 5.

3. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazgatá-
si Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik –

Gyõr-Moson-Sopron megye területére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Gyõr-Moson-Sopron Megyei

MgSzH illetékességi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Gyõr-Moson-Sopron Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 9021 Gyõr, Jókai u. 12.
– Gyõr-Moson-Sopron Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 9028 Gyõr, Régi Veszprémi u. 10.
– Gyõr-Moson-Sopron Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 9028 Gyõr, Arató u. 5.
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7. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkal-
mazói, hatósági és törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatáro-
zó jogszabályok által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyil-
vántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szak-
mai feladatokat.

8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH mûködési rendje: A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH feladatait,
tagolódását és részletes szervezeti felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t a me-
gyei MgSzH készíti el, és a miniszter hagyja jóvá.

11. A költségvetési szerv telephelyei:
9028 Gyõr, Régi Veszprémi u. 10.
9021 Gyõr, Jókai u. 12.
9021 Gyõr, Aradi vértanuk u. 12.

12. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés
idõtartama: A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályázat
útján a miniszter nevez ki, a fõigazgatót a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért fe-
lelõs elnökhelyettesének javaslata alapján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ
elnöke nevezi ki és menti fel. A fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az el-
nök gyakorolja. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható ha-
táskörbe tartozó munkáltatói intézkedések kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese
gyakorolja.

13. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A
Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkal-
mazni. A munkáltatói jogok gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.

14. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó mindenkor
hatályos jogszabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok által a
mezõgazdasági szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, el-
lenõrzési, nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban
megállapított) szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, köz-
remûködik katasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
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– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási

társulatok szakmai felügyeletét;
– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;

– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.

III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.
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A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:
712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység

A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységébõl

származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés d)
pontjában foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevé-
kenységét és ebbõl fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a
költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

16. A vagyonkezelés módja: A Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a
Magyar Állam tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt., illetve jogelõdjei és a Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Gyõr-Moson-Sopron Megyei MgSzH
40.011/2006. számon kiadott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.
Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Hajdú-Bihar Megyei Mezõ-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Hajdú-Bihar Megyei MgSzH) alapító okiratát az alábbiak szerint
kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Hajdú-Bihar Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Hajdú-Bihar County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Hajdú-Bihar.

2. Székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth u. 12–14.

3. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Hajdú-Bihar Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, – Haj-

dú-Bihar megye területére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Hajdú-Bihar Megyei MgSzH il-

letékességi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Hajdú-Bihar Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 4024 Debrecen, Kossuth u. 12–14.
– Hajdú-Bihar Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 4030 Debrecen, Diószegi u. 30.
– Hajdú-Bihar Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 4032 Debrecen, Böszörményi út 146.

7. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkalmazói, ha-
tósági és törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogsza-
bályok által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyilvántartási,
illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szakmai feladato-
kat.

8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH mûködési rendje: A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH feladatait, tagolódását és
részletes szervezeti felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t a megyei MgSzH ké-
szíti el, és a miniszter hagyja jóvá.

3170 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 10. szám



11. A költségvetési szerv telephelyei:
4002 Debrecen, Diószegi út 30.
4032 Debrecen, Böszörményi út 146.
4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 16.
4031 Debrecen, Széchenyi út 62.
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 25.
4002 Debrecen, Kismacs tanya 4.
4461 Gyulatanya
3881 Abaújszántó, Aranyosi út 41. (Pf. 17)
3356 Kompolt, Fleischmann u. 12.

12. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtarta-
ma: A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályázat útján a miniszter
nevez ki, a fõigazgatót a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyet-
tesének javaslata alapján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ elnöke nevezi ki és
menti fel. A fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az elnök gyakorolja. Az
igazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó mun-
káltatói intézkedések kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese gyakorolja.

13. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A Hajdú-Bihar
Megyei MgSzH dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkáltatói
jogok gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.

14. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó mindenkor hatá-
lyos jogszabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok által a me-
zõgazdasági szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellen-
õrzési, nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban megál-
lapított) szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, közremû-
ködik katasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási

társulatok szakmai felügyeletét;
– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.
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II.Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;

– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.

III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.

A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása
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A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység

A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységébõl származó

éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés d) pontjában
foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét
és ebbõl fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségve-
tési szerv összkiadásainak 30%-át.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

16. A vagyonkezelés módja: A Hajdú-Bihar Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar
Állam tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt., illetve jogelõdjei és a Hajdú-Bihar Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Hajdú-Bihar Megyei MgSzH 40.011/2006.
számon kiadott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.
Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Heves Megyei Mezõgazdasá-
gi Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Heves Megyei MgSzH) alapító okiratát az alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Heves Megyei MgSzH;
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Idegen nyelvû elnevezései:
Heves County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Heves.

2. Székhelye: 3300 Eger, Szövetkezet u. 6.

3. A Heves Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létre-
hozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006. (XII. 23.) Korm. rende-
let].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Heves Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Heves Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, – Heves megye

területére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Heves Megyei MgSzH illetékes-

ségi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Heves Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Heves Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 3300 Eger, Barkóczy u. 7.
– Heves Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 3300 Eger, Szövetkezet u. 4.
– Heves Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 3300 Eger, Szövetkezet u. 4.

7. A Heves Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkalmazói, hatósági
és törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok
által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyilvántartási, illetve
szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szakmai feladatokat.

8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Heves Megyei MgSzH mûködési rendje: A Heves Megyei MgSzH feladatait, tagolódását és részletes szerve-
zeti felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t a megyei MgSzH készíti el, és a mi-
niszter hagyja jóvá.

11. A költségvetési szerv telephelyei:
3301 Eger, Szövetkezet u. 4.
3300 Eger, Klapka u. 1/b.

12. A Heves Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtartama: A
Heves Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályázat útján a miniszter nevez ki, a fõ-
igazgatót a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettesének javas-
lata alapján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ elnöke nevezi ki és menti fel. A
fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az elnök gyakorolja. Az igazgató felett
a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó munkáltatói intéz-
kedések kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese gyakorolja.

13. A Heves Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A Heves Megyei
MgSzH dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
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mint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkáltatói jogok
gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.

14. A Heves Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó mindenkor hatályos jog-
szabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok által a mezõgazda-
sági szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési,
nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban megállapított)
szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, közremûködik ka-
tasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási

társulatok szakmai felügyeletét;
– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;

– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.
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III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.

A Heves Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység

A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Heves Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Heves Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységébõl származó éves

bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Heves Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak
szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebbõl
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Heves Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési
szerv összkiadásainak 30%-át.
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A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

16. A vagyonkezelés módja: A Heves Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Állam
tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt., illet-
ve jogelõdjei és a Heves Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Heves Megyei MgSzH 40.011/2006. számon
kiadott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.
Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH) alapító okiratát
az alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Jász-Nagykun-Szolnok County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Jász-Nagykun-Szolnok.

2. Székhelye: 5000 Szolnok, Kossuth L. u.2.

3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazga-
tási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelke-

zik, – Jász-Nagykun-Szolnok megye területére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

MgSzH illetékességi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 7623 Pécs, Rákóczi út 30.
– Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 5000 Szolnok, Verseghy út 5.
– Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.
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7. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogal-
kalmazói, hatósági és törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait megha-
tározó jogszabályok által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési,
nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított)
szakmai feladatokat.

8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH mûködési rendje: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH felada-
tait, tagolódását és részletes szervezeti felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t a
megyei MgSzH készíti el, és a miniszter hagyja jóvá.

11. A költségvetési szerv telephelyei:
5001 Szolnok, Verseghy u. 9.
5000 Szolnok, Vízpart krt. 32.
5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 15/a.
2201 Monorierdõ, Beton u. 84-86.

12. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés
idõtartama: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályázat
útján a miniszter nevez ki, a fõigazgatót a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért fe-
lelõs elnökhelyettesének javaslata alapján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ
elnöke nevezi ki és menti fel. A fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az el-
nök gyakorolja. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható ha-
táskörbe tartozó munkáltatói intézkedések kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese
gyakorolja.

13. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkal-
mazni. A munkáltatói jogok gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.

14. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó minden-
kor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok ál-
tal a mezõgazdasági szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezé-
si, ellenõrzési, nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban
megállapított) szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, köz-
remûködik katasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
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– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási

társulatok szakmai felügyeletét;
– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;

– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.

III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység

A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységé-

bõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés
d) pontjában foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alapte-
vékenységét és ebbõl fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a
költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

16. A vagyonkezelés módja: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges,
a Magyar Állam tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt., illetve jogelõdjei és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei MgSzH
40.011/2006. számon kiadott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.
Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII.23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Komárom-Esztergom Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Komárom-Esztergom Megyei MgSzH) alapító okiratát az
alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Komárom-Esztergom Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Komárom-Esztergom Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Komárom-Esztergom County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Komárom-Esztergom.

2. Székhelye: 2800 Tatabánya, Gyõri út 13.

3. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazga-
tási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Komárom-Esztergom Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik,

– Komárom-Esztergom megye területére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Komárom-Esztergom Megyei

MgSzH illetékességi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Komárom-Esztergom Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 2800 Tatabánya, Gyõri út 13.
– Komárom-Esztergom Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 2800 Tatabánya, Gyõri út 29.
– Komárom-Esztergom Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 2809 Tata, Új út 17.

7. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkal-
mazói, hatósági és törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatáro-
zó jogszabályok által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyil-
vántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szak-
mai feladatokat.

8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH mûködési rendje: A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH feladatait,
tagolódását és részletes szervezeti felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t a me-
gyei MgSzH készíti el, és a miniszter hagyja jóvá.

10. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3181



11. A költségvetési szerv telephelyei:
2801 Tatabánya, Gyõri út 29.
2890 Tata, Új út 17.

12. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés
idõtartama: A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályázat
útján a miniszter nevez ki, a fõigazgatót a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért fe-
lelõs elnökhelyettesének javaslata alapján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ
elnöke nevezi ki és menti fel. A fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az el-
nök gyakorolja. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható ha-
táskörbe tartozó munkáltatói intézkedések kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese
gyakorolja.

13. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A Ko-
márom-Esztergom Megyei MgSzH dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkal-
mazni. A munkáltatói jogok gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.

14. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó minden-
kor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok ál-
tal a mezõgazdasági szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezé-
si, ellenõrzési, nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban
megállapított) szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, köz-
remûködik katasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási

társulatok szakmai felügyeletét;
– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;

– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;
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– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.

III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.

A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység
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A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységébõl

származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés
d) pontjában foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alapte-
vékenységét és ebbõl fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a
költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

16 A vagyonkezelés módja: A Komárom-Esztergom Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a
Magyar Állam tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt., illetve jogelõdjei és a Komárom-Esztergom Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Komárom-Esztergom Megyei MgSzH
40.011/2006. számon kiadott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.
Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Nógrád Megyei Mezõgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Nógrád Megyei MgSzH) alapító okiratát az alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Nógrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Nógrád Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Nógrád County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Nógrád.
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2. Székhelye: 3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.

3. A Nógrád Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létre-
hozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006. (XII. 23.) Korm. rende-
let].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Nógrád Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Nógrád Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – Nógrád me-

gye területére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Nógrád Megyei MgSzH illeté-

kességi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Nógrád Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Nógrád Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 3100 Salgótarján, Rákóczi u. 36.
– Nógrád Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.
– Nógrád Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 78.

7. A Nógrád Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkalmazói, hatósági
és törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok
által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyilvántartási, illetve
szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szakmai feladatokat.

8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Nógrád Megyei MgSzH mûködési rendje: A Nógrád Megyei MgSzH feladatait, tagolódását és részletes szer-
vezeti felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t a megyei MgSzH készíti el, és a mi-
niszter hagyja jóvá.

11. A költségvetési szerv telephelyei:
2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 78.

12. A Nógrád Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtartama: A
Nógrád Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályázat útján a miniszter nevez ki, a fõ-
igazgatót a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettesének javas-
lata alapján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ elnöke nevezi ki és menti fel. A
fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az elnök gyakorolja. Az igazgató felett
a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó munkáltatói intéz-
kedések kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese gyakorolja.

13. A Nógrád Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A Nógrád Megyei
MgSzH dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
mint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkáltatói jogok
gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.

14. A Nógrád Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó mindenkor hatályos jog-
szabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok által a mezõgazda-
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sági szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési,
nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban megállapított)
szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, közremûködik ka-
tasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási

társulatok szakmai felügyeletét;
– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;

– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.

III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
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– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.

A Nógrád Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység

A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Nógrád Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Nógrád Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységébõl származó éves

bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Nógrád Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés d) pontjában foglal-
tak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és eb-
bõl fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Nógrád Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési
szerv összkiadásainak 30%-át.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.
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16. A vagyonkezelés módja: A Nógrád Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Állam
tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt., illet-
ve jogelõdjei és a Nógrád Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Nógrád Megyei MgSzH 10830/1/2008. szá-
mon kiadott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.
Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Somogy Megyei Mezõgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Somogy Megyei MgSzH) alapító okiratát az alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Somogy Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Somogy County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Somogy.

2. Székhelye: 7402 Kaposvár, Petõfi tér 1-3.

3. A Somogy Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal lét-
rehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006. (XII. 23.) Korm. ren-
delet].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Somogy Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Somogy Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – Somogy me-

gye területére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Somogy Megyei MgSzH illeté-

kességi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Somogy Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Somogy Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.
– Somogy Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 7400 Kaposvár, Cseri major
– Somogy Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 7400 Kaposvár, Guba S. u. 20.

7. A Somogy Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkalmazói, hatósági
és törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok
által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyilvántartási, illetve
szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szakmai feladatokat.
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8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Somogy Megyei MgSzH mûködési rendje: A Somogy Megyei MgSzH feladatait, tagolódását és részletes
szervezeti felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t a megyei MgSzH készíti el, és a
Miniszter hagyja jóvá.

11. A költségvetési szerv telephelyei:
7401 Kaposvár, Cseri major
7401 Kaposvár, Guba Sándor u. 20.
7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21.
8853 Zákány határkirendeltség.

12. A Somogy Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtartama: A
Somogy Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályázat útján a miniszter nevez ki, a
fõigazgatót a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettesének ja-
vaslata alapján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ elnöke nevezi ki és menti fel.
A fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az elnök gyakorolja. Az igazgató fe-
lett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó munkáltatói in-
tézkedések kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese gyakorolja.

13. A Somogy Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A Somogy Megyei
MgSzH dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, vala-
mint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkáltatói jogok
gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.

14. A Somogy Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó mindenkor hatályos jog-
szabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok által a mezõgazda-
sági szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési,
nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban megállapított)
szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, közremûködik ka-
tasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási

társulatok szakmai felügyeletét;
– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
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– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;

– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.

III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.

A Somogy Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység
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2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység

A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Somogy Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Somogy Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységébõl származó

éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Somogy Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés d) pontjában foglal-
tak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és eb-
bõl fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Somogy Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési
szerv összkiadásainak 30%-át.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

16. A vagyonkezelés módja: A Somogy Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Ál-
lam tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.,
illetve jogelõdjei és a Somogy Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Somogy Megyei MgSzH 40.011/2006. számon
kiadott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.
Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH) alapító okiratát
az alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Szabolcs-Szatmár-Bereg County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Szabolcs-Szatmár-Bereg.

2. Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.

3. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelke-

zik, – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-

gyei MgSzH illetékességi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.
– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 4400 Nyíregyháza,

Keleti u. 1.
– Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 4400 Nyíregyháza, Kotaji u. 23.

7. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogal-
kalmazói, hatósági és törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait megha-
tározó jogszabályok által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési,
nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított)
szakmai feladatokat.

8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH mûködési rendje: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH fel-
adatait, tagolódását és részletes szervezeti felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t
a megyei MgSzH készíti el, és a miniszter hagyja jóvá.
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11. A költségvetési szerv telephelyei:
4400 Nyíregyháza, Kótaji utca 33.
4625 Záhony határkirendeltség
4646 Eperjeske határkirendeltség

12. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kineve-
zés idõtartama: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pá-
lyázat útján a miniszter nevez ki, a fõigazgatót a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterüle-
tért felelõs elnökhelyettesének javaslata alapján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Köz-
pont elnöke nevezi ki és menti fel. A fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az
elnök gyakorolja. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható ha-
táskörbe tartozó munkáltatói intézkedések kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese
gyakorolja.

13. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell al-
kalmazni. A munkáltatói jogok gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.

14. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó min-
denkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok
által a mezõgazdasági szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélye-
zési, ellenõrzési, nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasítás-
ban megállapított) szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl,
közremûködik katasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási

társulatok szakmai felügyeletét;
– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;
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– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.

III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység

3194 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 10. szám



A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységé-

bõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés
d) pontjában foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alapte-
vékenységét és ebbõl fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg
a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

16. A vagyonkezelés módja: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges,
a Magyar Állam tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyon-
kezelõ Zrt., illetve jogelõdjei és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei MgSzH
40.011/2006. számon kiadott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.
Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Tolna Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Tolna Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Tolna Megyei MgSzH) alapító okiratát az alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Tolna Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Tolna Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Tolna County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Tolna.
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2. Székhelye: 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.

3. A Tolna Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létre-
hozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 274/2006. (XII. 23.) Korm. rende-
let).

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Tolna Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Tolna Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – Tolna megye

területére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Tolna Megyei MgSzH illetékes-

ségi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Tolna Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Tolna Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.
– Tolna Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 7100 Szekszárd, Tormay B. u. 18.
– Tolna Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 7100 Szekszárd, Keselyû út 7.

7. A Tolna Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkalmazói, hatósági
és törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok
által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyilvántartási, illetve
szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szakmai feladatokat.

8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Tolna Megyei MgSzH mûködési rendje: A Tolna Megyei MgSzH feladatait, tagolódását és részletes szerve-
zeti felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t a megyei MgSzH készíti el, és a mi-
niszter hagyja jóvá.

11. A költségvetési szerv telephelyei:
7101 Szekszárd, Tormay Béla u. 18.
7100 Szekszárd, Keselyûsi u. 7.

12. A Tolna Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtartama: A
Tolna Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályázat útján a miniszter nevez ki, a fõ-
igazgatót a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettesének javas-
lata alapján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ elnöke nevezi ki és menti fel. A
fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az elnök gyakorolja. Az igazgató felett
a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó munkáltatói intéz-
kedések kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese gyakorolja.

13. A Tolna Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A Tolna Megyei MgSzH
dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a
Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkáltatói jogok gyakorlá-
sának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.
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14. A Tolna Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó mindenkor hatályos jog-
szabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok által a mezõgazda-
sági szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési,
nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban megállapított)
szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, közremûködik ka-
tasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási

társulatok szakmai felügyeletét;
– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;

– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.
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III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.

A Tolna Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység

A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Tolna Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Tolna Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységébõl származó éves

bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Tolna Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak
szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebbõl
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Tolna Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési
szerv összkiadásainak 30%-át.
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A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

16. A vagyonkezelés módja: A Tolna Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Állam
tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt., illet-
ve jogelõdjei és a Tolna Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Tolna Megyei MgSzH 40.011/2006. számon
kiadott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.
Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Vas Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Vas Megyei MgSzH) alapító okiratát az alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Vas Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Vas County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Vas.

2. Székhelye: 9700 Szombathely, Zanati út 3.

3. A Vas Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létreho-
zásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Vas Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Vas Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, – Vas megye terü-

letére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Vas Megyei MgSzH illetékessé-

gi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Vas Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Vas Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 9700 Szombathely, Vörömarty u. 9.
– Vas Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 9700 Szombathely, Zanati út 3.
– Vas a Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 9762 Tanakajd, Ambozy sétány 2.

7. A Vas Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkalmazói, hatósági és
törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok ál-
tal hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyilvántartási, illetve
szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szakmai feladatokat.
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8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Vas Megyei MgSzH mûködési rendje: A Vas Megyei MgSzH feladatait, tagolódását és részletes szervezeti
felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t a megyei MgSzH készíti el, és a miniszter
hagyja jóvá.

11. A költségvetési szerv telephelyei:
9702 Szombathely, Vörösmarty u. 9.
9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.
9700 Szombathely, Batthyány tér 2.
9700 Szombathely, Gagarin u. 2.
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 5.
9701 Szombathely, Komáromi u. 34.
9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 36.
8929 Pölöske, Teleki kastély
9438 Fertõd, Nyárliget

12. A Vas Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtartama: A Vas
Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályázat útján a miniszter nevez ki, a fõigazgatót
a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettesének javaslata alap-
ján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ elnöke nevezi ki és menti fel. A fõigaz-
gató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az elnök gyakorolja. Az igazgató felett a mun-
káltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó munkáltatói intézkedések
kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese gyakorolja.

13. A Vas Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A Vas Megyei MgSzH
dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a
Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkáltatói jogok gyakorlá-
sának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.

14. A Vas Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó mindenkor hatályos jogsza-
bályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok által a mezõgazdasági
szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyil-
vántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban megállapított)
szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, közremûködik ka-
tasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
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– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási
társulatok szakmai felügyeletét;

– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;

– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.

III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.
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A Vas Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység

A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Vas Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Vas Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységébõl származó éves be-

vétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Vas Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak
szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebbõl
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Vas Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv
összkiadásainak 30%-át.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

16. A vagyonkezelés módja: A Vas Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Állam tu-
lajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt., illetve
jogelõdjei és a Vas Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Vas Megyei MgSzH 40.011/2006. számon ki-
adott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.
Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Veszprém Megyei Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Veszprém Megyei MgSzH) alapító okiratát az alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Veszprém Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Veszprém County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Veszprém.

2. Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

3. A Veszprém Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Veszprém Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Veszprém Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, – Veszprém

megye területére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Veszprém Megyei MgSzH ille-

tékességi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Veszprém Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Veszprém Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 8200 Veszprém, Megyeház tér 5.
– Veszprém Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 33..
– Veszprém a Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 8229 Csopak, Kishegyi u. 13.

7. A Veszprém Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkalmazói, ható-
sági és törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabá-
lyok által hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyilvántartási, il-
letve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szakmai feladato-
kat.

8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Veszprém Megyei MgSzH mûködési rendje: A Veszprém Megyei MgSzH feladatait, tagolódását és részletes
szervezeti felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t a megyei MgSzH készíti el, és a
miniszter hagyja jóvá.
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11. A költségvetési szerv telephelyei:
8200 Veszprém, Dózsa György út 33.
8229 Csopak, Kishegyi utca 13.
8200 Veszprém, Szt. Margit park 2.
8200 Veszprém, Jutasi út 10.

12. A Veszprém Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtartama:
A Veszprém Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályázat útján a miniszter nevez ki,
a fõigazgatót a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettesének ja-
vaslata alapján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ elnöke nevezi ki és menti fel.
A fõigazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az elnök gyakorolja. Az igazgató fe-
lett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó munkáltatói in-
tézkedések kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese gyakorolja.

13. A Veszprém Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A Veszprém Me-
gyei MgSzH dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény,
valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkáltatói jogok
gyakorlásának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.

14. A Veszprém Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó mindenkor hatályos
jogszabályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok által a mezõgaz-
dasági szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési,
nyilvántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban megállapított)
szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, közremûködik ka-
tasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási

társulatok szakmai felügyeletét;
– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;
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– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.

III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.

A Veszprém Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység
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A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Veszprém Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Veszprém Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységébõl származó

éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Veszprém Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés d) pontjában fog-
laltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és
ebbõl fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Veszprém Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési
szerv összkiadásainak 30%-át.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.

16. A vagyonkezelés módja: A Veszprém Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Ál-
lam tulajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.,
illetve jogelõdjei és a Veszprém Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Veszprém Megyei MgSzH 40.011/2006. szá-
mon kiadott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.
Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 3–4. §-ában és 44. §-ában, vala-
mint az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. §-ában, a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szervek besorolásáról szóló 25.148/7/2009. számú ha-
tározatban, továbbá a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a Zala Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: Zala Megyei MgSzH) alapító okiratát az alábbiak szerint kiadom:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal;
Rövidített neve: Zala Megyei MgSzH;
Idegen nyelvû elnevezései:
Zala County Agricultural Office;
Komitats Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft von Zala.

2. Székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38.
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3. A Zala Megyei MgSzH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály: a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létreho-
zásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet].

4. Az alapítás idõpontja: 2007. január 1.

5. A Zala Megyei MgSzH illetékességi területe:
– a Zala Megyei MgSzH illetékességi területe – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – Zala megye terü-

letére terjed ki;
– borászati, erdészeti, növénytermesztési, valamint tenyésztési hatósági ügyekben a Zala Megyei MgSzH illetékessé-

gi területét a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg.

6. A Zala Megyei MgSzH közvetlen jogelõdjei:
– FVM Zala Megyei Földmûvelésügyi Hivatal; 8900 Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38.
– Zala Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás; 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 16.
– Zala a Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.

7. A Zala Megyei MgSzH jogszabályban meghatározott közfeladatként közigazgatási jogalkalmazói, hatósági és
törvényességi ellenõrzési tevékenységet folytat. Elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok ál-
tal hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyilvántartási, illetve
szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodás, utasításban megállapított) szakmai feladatokat.

8. Az irányítási jogok gyakorlása: az irányítási jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (1055 Buda-
pest, Kossuth Lajos tér 11.), valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-ában foglalt jogkörök tekintetében a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont) elnöke gyakorolja, mely irányítási jogok gyakorlásának eljárási rendjét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium, illetve az MgSzH Központ szervezeti és mûködési szabályzata rögzíti.

9. A költségvetési szerv besorolása:
a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

10. A Zala Megyei MgSzH mûködési rendje: A Zala Megyei MgSzH feladatait, tagolódását és részletes szervezeti
felépítését az Szervezeti és Mûködési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz-t a megyei MgSzH készíti el, és a miniszter
hagyja jóvá.

11. A költségvetési szerv telephelyei:
8901 Zalaegerszeg, Göcseji út 18.
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u. 81.
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 36.
8868 Letenye Mura Híd.

12. A Zala Megyei MgSzH vezetõjének kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtartama: A Zala
Megyei MgSzH-t fõigazgató vezeti, akit hat éves határozott idõtartamra pályázat útján a miniszter nevez ki, a fõigazgatót
a miniszter menti fel. Az igazgatót – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettesének javaslata alap-
ján, a fõigazgató véleményének figyelembevétele mellett – az MgSzH Központ elnöke nevezi ki és menti fel. A fõigaz-
gató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az elnök gyakorolja. Az igazgató felett a mun-
káltatói jogokat – a kinevezés és a felmentés, valamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó munkáltatói intézkedések
kivételével – az MgSzH Központ adott szakterületért felelõs elnökhelyettese gyakorolja.

13. A Zala Megyei MgSzH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya: A Zala Megyei MgSzH
dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyaira a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint a
Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A munkáltatói jogok gyakorlá-
sának részletes szabályait az SzMSz rögzíti.

14. A Zala Megyei MgSzH alaptevékenysége: A területi szerv az MgSzH-ra vonatkozó mindenkor hatályos jogsza-
bályok rendelkezései szerint elvégzi a szakágazati területek feladatait meghatározó jogszabályok által a mezõgazdasági
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szakigazgatási szerv hatáskörébe utalt, különösen hatósági, szakhatósági, felügyeleti, engedélyezési, ellenõrzési, nyil-
vántartási, illetve szakmai igazgatási feladatokat, valamint ellát egyéb (megállapodásban, utasításban megállapított)
szakmai feladatokat, gondoskodik szakmai továbbképzésekrõl és hatósági szakemberek képzésérõl, közremûködik ka-
tasztrófavédelmi feladatok ellátásában.

I. A földmûvelésügyi szakigazgatás területén ellátja:

– a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat;
– a földügyi igazgatás keretében a földkiadással, földárveréssel és birtokrendezéssel kapcsolatos feladatokat;
– a növénytermesztési és állattenyésztési szakigazgatási feladatokat;
– elvégzi a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges vizsgálatokat;
– ellátja a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak elõállításának ellenõrzésével, minõsítésével és fémzárolásával kap-

csolatos feladatokat;
– fajtakísérleti állomást mûködtet;
– a szõlõ-, gyümölcstelepítéssel, borgazdálkodással kapcsolatos szakigazgatási feladatokat;
– a halászati és vadászati igazgatási és hatósági feladatokat;
– a megyei földhivatallal együttmûködve a termõföldvédelemmel és termõföldhasználattal kapcsolatos feladatokat;
– a mezõgazdasági vízgazdálkodással, bel- és árvízvédekezéssel kapcsolatos feladatokat, valamint a vízgazdálkodási

társulatok szakmai felügyeletét;
– az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét;
– az agrár-szakoktatási feladatokat; közremûködik az agrár-szaktanácsadási rendszer mûködtetésében;
– a családi gazdálkodók nyilvántartás vezetésével kapcsolatos feladatokat;
– termelõi szervezetek ellenõrzését;
– a falugazdász-hálózat mûködtetésével kapcsolatos feladatokat, amely útján:

– ellátja a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó
nyilvántartások vezetésével összefüggõ feladatokat;

– ellátja az õstermelõk nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat;
– részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-

ban; az agrárpiac szabályozásával összefüggõ feladatok végrehajtásában.

II. Az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység keretében:

– ellátja az élelmiszerlánc-biztonsági, különösen növényegészségügyi, növényvédelmi, talajvédelmi, agrárkörnye-
zet-védelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével,
élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos terü-
leti állami és hatósági feladatokat;

– részt vesz az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és mûködtetésében, vala-
mint ellátja az állatok azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat;

– mûködteti az informatikai (információs) rendszereket;
– jogszabályoknak és központi utasításoknak megfelelõen mûködteti a kerületi hivatalokat, laboratóriumokat, kiren-

deltségeket;
– központi utasításoknak megfelelõen elvégzi az élelmiszerlánc-felügyelet keretében, hatósági ellenõrzések során

vett egyes minták laboratóriumi vizsgálatát;
– végrehajtja a területi éves ellenõrzési terveket;
– részt vesz az élelmiszerlánc-biztonsággal foglalkozó szakemberek képzésében, szervezi a belsõ szakmai képzése-

ket;
– kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait;
– meghatározza a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait, továbbá kiadja a jogosult állatorvosi tevékeny-

ség végzésére szóló engedélyt;
– ügyeleti és/vagy készenléti szolgálatot szervez;
– ellátja a növényi károsítók által okozott járványok, valamint állatjárványok elhárításával, felszámolásával kapcso-

latos területi feladatokat, jogszabályban foglaltak szerint felállítja és mûködteti a Helyi Járványvédelmi Központot;
– ellátja az élelmiszerlánc-események kezelésével kapcsolatos területi feladatokat.

III. Az erdészeti szakigazgatás területén ellátja:

– a körzeti erdõterv átfogó tervezését, ezen belül az erdõgazdálkodás térbeli rendjének kialakítását, a birtokviszo-
nyok rendezését az ingatlan-nyilvántartás adataival összhangban;

– az erdõleltározási feladatokat;
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– az erdõterv összeállítását;
– az Erdõállomány Adattár mûködésével kapcsolatos regionális feladatokat, a digitális térképészeti adatállomány ke-

zelésével és karbantartásával járó feladatokat;
– az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat;
– az Erdõtûz Információs Rendszer terepi feladatait, az erdõtûz megelõzésével kapcsolatos erdészeti hatósági felada-

tokat;
– illetékességi területén az erdõgazdálkodási tevékenység folyamatos elemzési, értékelés munkáit;
– közremûködõként a térségi fejlesztés erdészettel összefüggõ tervezési és fejlesztési feladatait;
– pályázatkezelési és támogatási feladatai keretében a nemzeti támogatási rendszer mûködtetését, valamint a delegált

feladatok keretében a közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetését;
– javaslatot tesz az erdészeti oktatás és kutatás fejlesztési irányainak meghatározására;
– közremûködik az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatainak ellátásában;
– közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában.

A Zala Megyei MgSzH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége.

Alaptevékenységének besorolása:
2009. december 31-ig érvényes szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes szakfeladatrend szerint:

712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása

A kiegészítõ tevékenységek 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés
852018 Állategészségügyi tevékenység

A kiegészítõ tevékenységek 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

016100 Növénytermesztési szolgáltatás
016200 Állattenyésztési szolgáltatás
024000 Erdészeti szolgáltatás
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
750000 Állat-egészségügyi ellátás

15. A Zala Megyei MgSzH kisegítõ és vállalkozási tevékenysége:
A Zala Megyei MgSzH kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban a szerv kisegítõ tevékenységébõl származó éves be-

vétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv összkiadásainak 30%-át.

A Zala Megyei MgSzH szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a Kt. 7.§ (1) bekezdés d) pontjában foglaltak
szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebbõl
fakadó kötelezettségeinek teljesítését.

A Zala Megyei MgSzH vállalkozási tevékenységébõl származó éves bevétel nem haladhatja meg a költségvetési szerv
összkiadásainak 30%-át.

A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységektõl elkülönítet-
ten kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni.
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16. A vagyonkezelés módja: A Zala Megyei MgSzH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Állam tu-
lajdonát képezõ ingó és ingatlan vagyont. A vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt., illetve
jogelõdjei és a Zala Megyei MgSzH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket a Szervezeti és Mûködési Szabályzat szabályozza.

Ez az alapító okirat 2009. július 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Zala Megyei MgSzH 40.011/2006. számon ki-
adott alapító okirata hatályát veszti.

Budapest, 2009. június 25.
Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
ALAPÍTÓ OKIRATA

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 2. § (2) bekezdésében, és a 44. §
(4) bekezdésében, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (11) bekezdésé-
ben és a 171. § (2) bekezdésében, továbbá a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm.
rendeletben foglaltakat figyelembe véve a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal alapító egységes szerkezetbe fog-
lalt alapító okiratát – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – az alábbiak szerint állapítom meg:

1. A költségvetési szerv elnevezése: Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Rövidített neve: MVH
Idegen nyelvû elnevezései:
angol nyelvû: Agricultural and Rural Development Agency
német nyelvû: Amt für Landwirtschaft und Ländliche Entwicklung

2. Székhelye: 1095 Budapest, Soroksári út 22–24.

3. Az MVH létrehozásáról rendelkezõ jogszabály:

Az Agrárintervenciós Központ létesítésérõl szóló 108/1997. (XII. 29.) FM rendelet, a Mezõgazdasági és Vidékfej-
lesztési Hivatalról szóló – a 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelettel hatályon kívül helyezett – 81/2003. (VI. 7.) Korm. ren-
delet. Az MVH mûködését szabályozó hatályos jogszabály a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló
256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet.

4. Az MVH közfeladatai:

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 5. és 6. §-ai alapján, az MVH
mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervi minõségében, valamint agrárkár-enyhítési szervként ellátott felada-
tai, továbbá a Korm. rendelet 7. §-ában meghatározottak szerint, az Integrált Igazgatási és Ellenõrzési Rendszer (a továb-
biakban: IIER) mûködtetése és továbbfejlesztése.

5. Az MVH illetékessége:

Az MVH központi szervének és igazgatóságainak illetékességi területe az ország egész területére kiterjed. A területi
szervek illetékességi területeit a 256/2007. Korm. rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

6. Az MVH irányítását ellátó szerv és székhelye:

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, 1055 Budapest, Kossuth tér 11.

7. A költségvetési szerv besorolása:

a tevékenység jellege alapján: közhatalmi
a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan mûködõ és gazdálkodó

3210 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 10. szám



8. Az MVH mûködési rendje:

Az MVH feladatait az önálló jogi személyiséggel nem rendelkezõ központi szerve, igazgatóságai, illetõleg területi
szervei útján látja el. Az MVH szervezetének, mûködésének rendjét a központi szerv, az igazgatóságok és a területi szer-
vek Szervezeti és Mûködési Szabályzata (SZMSZ) tartalmazza, amelyet a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
normatív utasításban ad ki.

9. A Hivatal területi szervei (telephelyei):
1. Fõvárosi és Pest Megyei Kirendeltség 1054 Budapest, Alkotmány u. 29.
2. Baranya Megyei Kirendeltség 7621 Pécs, Rákóczi út 17.
3. Bács-Kiskun Megyei Kirendeltség 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 6.
4. Békés Megyei Kirendeltség 5600 Békéscsaba, Temetõ sor 8.
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltség 3500 Miskolc, Mindszent tér 1.
6. Csongrád Megyei Kirendeltség 6723 Szeged, Római krt. 21.
7. Fejér Megyei Kirendeltség 8000 Székesfehérvár, Deák F. u.7–9.
8. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kirendeltség 9023 Gyõr, Munkácsy u. 20.
9. Hajdú-Bihar Megyei Kirendeltség 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.

10. Heves Megyei Kirendeltség 3300 Eger, Eszterházy tér 8.
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltség 5000 Szolnok, József Attila u. 36.
12. Komárom-Esztergom Megyei Kirendeltség 2800 Tatabánya, Vértanúk tere 1.
13. Nógrád Megyei Kirendeltség 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 17.
14. Somogy Megyei kirendeltség 7400 Kaposvár, Petõfi tér 1–3.
15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 9.
16. Tolna Megyei Kirendeltség 7100 Szekszárd, Augusz I. u. 9–11.
17. Vas Megyei Kirendeltség 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1.
18. Veszprém Megyei Kirendeltség 8200 Veszprém, Levendula u. 1.
19. Zala Megyei Kirendeltség 8900 Zalaegerszeg, Kis u. 1.

10. Az MVH vezetõinek kinevezési és felmentési rendje, valamint a kinevezés idõtartama:

a) Az MVH elnökét a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter nevezi ki és menti fel. A kinevezés hat év határo-
zott idõtartamra szól. Az elnök felett a munkáltatói jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gyakorolja.

b) Az MVH gazdasági vezetõjét, elnökhelyetteseit és belsõ ellenõrzési vezetõjét – az elnök javaslatára – a földmûve-
lésügyi és vidékfejlesztési miniszter nevezi ki, és menti fel. A kinevezés határozatlan idõtartamra szól. Az elnökhelyette-
sek, a belsõ ellenõrzési vezetõ és a gazdasági vezetõ felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés, a felmentés, továbbá a
gazdasági vezetõ esetében a díjazás, valamint a belsõ ellenõrzési vezetõ esetében az áthelyezés kivételével – az elnök
gyakorolja.

11. Az MVH foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonya:

Az MVH foglalkoztatottjainak munkajogi jogviszonyára a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tör-
vény (Ktv.), valamint a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az
MVH foglalkoztatottjai felett a munkáltatói jogokat – a 15. pontban foglalt kivételekkel – az MVH elnöke gyakorolja.

12. Az MVH alaptevékenysége:

Az MVH ellátja az egyes közösségi termékpálya rendtartások szabályozási eszközeinek mûködtetésével kapcsolatos
feladatokat, ezen belül különösen:

a) Az MVH az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap (a továbbiakban: EMOGA) Garancia Részlege
tekintetében ellátja:

– az Európai Unió (a továbbiakban: EU) belpiaci támogatásainak kezelésével,
– az EU külpiaci támogatásainak kezelésével,
– az intervenciós rendszer mûködtetésével,
– a közvetlen kifizetések kezelésével és ehhez kapcsolódóan az Integrált Igazgatási és Ellenõrzési Rendszer mûköd-

tetésével, valamint
– a vidékfejlesztési (kísérõ) intézkedések bonyolításával összefüggõ feladatokat.
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b) Az MVH az EMOGA Orientációs Részlege tekintetében ellátja a vidékfejlesztési intézkedések bonyolításával
összefüggõ feladatokat. Ezen feladatok ellátására a minisztériummal – mint irányító hatósággal – kötött megállapodás
vonatkozik.

c) Az MVH ellátja a Halászati Orientációs Pénzügyi Eszközbõl folyósított támogatások végrehajtásával összefüggõ
feladatokat. Ezen feladatok ellátására az irányító hatósággal kötött megállapodás vonatkozik.

d) Az MVH ellátja a SAPARD elõcsatlakozási program teljesítésének szervezésével, valamint a SAPARD támogatási
rendszer mûködtetésével és végrehajtásával összefüggõ végrehajtó és kifizetõ feladatokat. Az MVH folyamatosan bizto-
sítja a jogszabályokban meghatározott SAPARD akkreditációs kritériumok teljesülését, különös tekintettel az akkredi-
tált folyamatok betartására. Az akkreditáció fenntartásához szükséges rendelkezéseket a Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat, valamint a Mûködési Kézikönyv tartalmazza.

e) Az MVH ellátja az AIK e rendelet hatálybalépéséig nemzeti hatáskörben végzett, valamint a földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter által rendeletben meghatározott körben és módon az egyes nemzeti támogatások igénybevételé-
vel és végrehajtásával összefüggõ feladatokat.

f) Az MVH ellátja az EMOGA helyébe lépõ Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban:
EMVA) és Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból (a továbbiakban: EMGA) finanszírozott támogatások és egyéb in-
tézkedések tekintetében a kifizetõ ügynökségi feladatokat. Az MVH folyamatosan biztosítja a jogszabályokban megha-
tározott EMOGA és az annak helyébe lépõ EMGA, továbbá az EMVA akkreditációs kritériumok teljesülését, különös
tekintettel az akkreditált folyamatok betartására.

g) Az MVH ellátja az Európai Halászati Alapból (a továbbiakban: EHA) folyósított támogatások végrehajtásával
összefüggõ feladatokat az EHA Irányító Hatóság megbízása alapján.

h) Az IIER mûködtetése és annak továbbfejlesztése az MVH feladatkörébe tartozik, ezen belül az MVH mûködteti kü-
lönösen

– a külön jogszabályban meghatározott ügyfélregisztert,
– a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszert (MePAR), amely az EMOGA területalapú kifizetések kizárólagos

hivatkozási alapja,
– az EMOGA-ból, valamint az annak helyébe lépõ EMGA-ból és EMVA-ból finanszírozott támogatások igazgatási

és ellenõrzési rendszerét.

Az MVH államháztartási szakágazat szerinti besorolása:
841104 Területi általános igazgatási szervek tevékenysége

Alaptevékenységek besorolása

2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrend szerint:

751735 Hatósági (fõ)felügyelet, szakmai irányítási tevékenység

2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrend szerint:

841122 Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység

13. Az MVH elnökének beszámolási kötelezettsége:

Az MVH elnöke az MVH mûködésérõl szükség szerint, de legalább évente beszámol a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszternek.

14. Az MVH tevékenységének ellenõrzése:

Az MVH ellenõrzését a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium végzi. Ez az ellenõrzés nem érinti más,
erre jogosult szervek ellenõrzési jogát.

15. Vagyonkezelés:

Az MVH kezeli a feladatainak ellátásához szükséges, a Magyar Állam tulajdonát képezõ ingatlan és ingó vagyont. A
vagyonkezelõi jogosultságot a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. és az MVH közötti vagyonkezelõi szerzõdés rögzíti.
Az MVH a rendelkezésére álló vagyontárgyakkal feladatai ellátása érdekében önállóan gazdálkodik.
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Az alapító okiratban nem szabályozott kérdéseket az MVH Szervezeti és Mûködési Szabályzata szabályozza.

Ezen alapító okirat 2009. július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 10.284/2/2008. számú alapító okirat hatá-
lyát veszti.

Budapest, 2009. június 25.
Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Közlemény
az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez

kapcsolódó egységes dokumentum megjelentetésérõl

I.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó ES-PGI-0005-0609-21.06.2007 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. szeptember 26.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 232/12)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A

kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a
Bizottsághoz

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„CASTA�A DE GALICIA”

EK-szám: ES-PGI-0005-0609-21.06.2007

OFJ ( X ) OEM ( )

1. Elnevezés:
„Casta�a de Galicia”

2. Tagállam vagy harmadik ország:
Spanyolország

3. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:
3.1. A termék típusa (II. melléklet):
1.6. osztály: Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

10. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3213



3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:
A „Castana de Galicia” oltalom alatt álló földrajzi jelzés kizárólag az európai gesztenye (Castanea sativa Mill.) Galíci-

ában õshonos kultivárjainak emberi fogyasztásra szánt termésére alkalmazható, amelyet frissen vagy fagyasztva
forgalmaznak.

Ezeket, a többi spanyol, portugál és francia termesztési területtõl eltérõ morfológiai és genetikai sajátosságaik alapján
tökéletesen leírható és meghatározható kultivárokat a mezõgazdasági termelõk által a termék termesztési és minõségi tu-
lajdonságainak javítása érdekében évszázadokon keresztül folytatott szelekciókból származó helyi ökotípusok együttese
alkotja. E kultivárokat, amelyek a hivatalos meghatározás szerint „védett növényfajták”, a biológiai és genetikai
sokszínûség megõrzése szempontjából nélkülözhetetlen fitogenetikai erõforrás-örökségnek tekintik.

A gesztenye termesztése hagyományos technikáinak megõrzésével így lehetõvé vált az õshonos kultivárok olyan ho-
mogén együttesének szelekciója, amely a galíciai gesztenye mai hírnevének és elismertségének alapjául szolgált.
A „Castana de Galicia” legfontosabb jellemzõi:

– a perikarpium vékony, gesztenyeszínû, fényes,
– a maghéj (hártya) vékony, kismértékben behatol a magba, hámozáskor könnyen leválasztható,
– íze édes, állománya szilárd, nem lisztes,
– a betakarított termés nedvességtartalma 50–60%,
– a kupacs általában legfeljebb három termést tartalmaz,
– az átlagos szénhidrát-tartalom – felülmúlva a többi spanyol termesztési területen elért értékeket – a szárazanyag-tar-

talom 59,5%-a,
– a repedések és a maghéjbenövés átlagos elõfordulása csekély (4,5, illetve 2,1%). A többi spanyol termõhellyel

összehasonlítva a két paraméter összesített értéke a galíciai gesztenye esetében a legalacsonyabb.
A „Castana de Galicia” földrajzi megjelölés oltalma alatt álló termésnek a fenti meghatározó középértékek mellett a

betakarítást követõen a következõ feltételeknek is meg kell felelnie:
– nedvességtartalom: 50–60%,
– benövõ maghéjas termések százalékos aránya: legfeljebb 12%,
– szénhidráttartalom: legalább 55%,
– egy kg friss termésben legfeljebb 120, míg egy kg fagyasztott termésben legfeljebb 200 mag lehet.
A „Castana de Galicia” földrajzi jelzés oltalma alatt álló gesztenye egy-egy csomagja legfeljebb öt százalékban tartal-

mazhat olyan termést, ami nem felel meg a követelményeknek.
Mivel a fagyasztási eljárás célja kizárólag a termék eltarthatósági idejének meghosszabbítása, a szó szoros értelemben

nem feldolgozásról van szó, így a friss és a fagyasztott termésnek egyaránt megvannak a fent említett fizikai, kémiai és
érzékszervi tulajdonságai.

3.3. Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termék esetén):
–

3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termék esetén):
–

3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani:
A termesztés kivételével nincsenek olyan sajátos mûveletek, amelyeket az adott területen kellene elvégezni.

3.6. A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:
A „Casta�a de Galicia” földrajzi jelzés oltalma alatt álló gesztenyét friss termékként rafia vagy zsákvászon csomago-

lásban kell értékesíteni, fagyasztott termék csomagolása esetén a hatályos élelmiszerjog által az élelmiszerek számára
engedélyezett anyagokat kell használni. A megengedett súlyok mindkét esetben: 500 g, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg,
20 kg és 25 kg, de amennyiben a termék minõsége nem károsul, egyéb formátumok alkalmazása is megengedett.

3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:
A „Castana de Galicia” földrajzi jelzéssel értékesített gesztenyét az egyes termelõk/csomagolók saját kereskedelmi

címkéjével és az ellenõrzõ szerv által engedélyezett, sorszámozott alfanumerikus kódot és a földrajzi jelzés hivatalos
logóját tartalmazó címkével kell ellátni.

Mind a kereskedelmi címkén, mind magának a földrajzi jelzésnek címkéjén kötelezõen szerepelnie kell a „Castana de
Galicia” földrajzi jelzés megjelölésnek.

A feldolgozott termékek (mint a gesztenyepüré, gesztenyekrém, gesztenye szirupban, gesztenye alkoholban, cukro-
zott gesztenye, cukrozott gesztenye bonbon) címkéin – amennyiben nyersanyaguk megfelel a termékleírás feltételeinek
– fel lehet tüntetni, hogy elõállításukhoz a „Casta�a de Galicia” földrajzi jelzés oltalma alatt álló gesztenyét használtak.
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4. A földrajzi terület tömör meghatározása:
A „Casta�a de Galícia” jelzés földrajzi térsége Galícia autonóm körzet területének azon része, amelyet nyugaton a

Dorsal Gallega, északon pedig a Sierra del Xistral határol.
Közigazgatási szempontból a termesztési terület a következõ körzeteket foglalja magában:
– a Coruna tartományban: Terra de Melide járás, valamint Arzúa és Boimorto települések (Arzúa járás),
– a teljes Lugo tartomány, O Vicedo, Viveiro, Xove és Cervo (Marina Occidental járás), Burela és Foz (Central járás),

valamint Barreiros és Ribadeo települések (Marina Oriental járás) kivételével,
– Ourense tartomány összes települése,
– Pontevedra tartományban: Tabeirós-Terra de Montes és Deza járások, Cotobade, A Lama y Campo Lameiro telepü-

lések (Pontevedra tartomány), és Cuntis település (Caldas tartomány).
A fenti termesztési terület körülhatárolásánál a csapadék-, hõmérsékleti, ombrotermikus, magassági és – a minõségi

gesztenye termesztése szempontjából igen kedvezõ – talajviszonyok játszottak szerepet.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel:
5.1. A földrajzi terület sajátosságai:
A galíciai gesztenye jó termeszthetõsége és kiemelkedõ minõsége a meghatározott földrajzi terület azon kedvezõ ég-

hajlati viszonyainak köszönhetõ, amelyek – mint például a termés növekedése és érési ideje alatti enyhe hõmérséklet és a
levegõnek a termés magas nedvességtartalmát biztosító páratartalma – a termék kiváló minõségének zálogai.

A továbbiakban részletesen leírjuk a földrajzi jelzés területének a gesztenyetermesztés vonatkozásában optimálisnak
tekintett paraméterekhez közvetlenül kapcsolódó sajátosságait:

– Csapadék: a termesztési területen jelentõs mennyiségû esõ hull, azonban annak ellenére, hogy az évi csapadék-
mennyiség mintegy 1 000 mm, a nyár bizonyos mértékig aszályos, de a szárazság csak szeptemberig tart. Mindkét körül-
mény kedvezõ hatással van a gesztenye minõségére. Galícia tengerparthoz közelebb esõ részei, ahol a termesztéshez
ajánlott értékeknél magasabb értékeket mérnek, nem tartoznak a termék elõállítási területébe.

– Hõmérséklet: a terület évi 6–14 °C-os középhõmérséklete a gesztenye számára ajánlott tartományba esik (3–16 °C),
a termés érése és növekedése szempontjából kedvezõ magas nyári hõmérsékletekkel.

– Ombrotermikus viszonyok: Galícia keleti felének ombrotermikus adottságai a párásabb környezetben jobban fejlõ-
dõ gesztenye számára kedvezõbbek, azonban a páratartalom túl magas sem lehet, mert az elõsegíti a betegségek, köztük a
tintabetegség és a kéregrák kialakulását.

– Magasság: a meghatározott terület magassági szintjei a legkedvezõbbek a gesztenye számára (400–900, legfeljebb 1
200 m).

– Talaj és kõzet: a felszín legnagyobb részét gránitokon és metamorf (palás) kõzeteken kialakult, iszapos, szerves
anyagokban gazdag, alacsony pH-értékû és kevés aktív meszet tartalmazó talajok fedik, amelyek a gesztenye termeszté-
sére ideálisnak tekinthetõk. A gesztenye termesztése igen magas környezeti értéket képvisel, és tökéletesen alkalmazko-
dik a Galícia belsejében található, alacsonyabb és közepes magasságú hegyvidékek talaj- és éghajlati viszonyaihoz, ame-
lyek a növénytermesztésnek a többi ágazattal szemben igen nagy versenyelõnyt kölcsönöznek. A terület mûvelésében a
történelem során végbement változások (a gyorsan növõ fafajták és olyan kultúrák termesztésének irányában, mint a
kukorica és a burgonya) a jelzett terület körülhatárolásának egyik meghatározó tényezõjévé váltak.

5.2. A termék sajátosságai:
A termesztési területnek az elõzõ pontban ismertetett és a termés optimális kifejlõdését eredményezõ, sajátosan ked-

vezõ talaj- és éghajlati viszonyai mellett a galíciai gesztenye termesztése során rendelkezésre állnak a galíciai mezõgaz-
dasági termelõk által a „soutókban” (soutónak nevezik azokat az ültetvényeket, amelyeket egyforma vagy hasonló korú
fák alkotnak, és amelyekben azonos mûvelési módot alkalmaznak) évszázadokon keresztül folytatott intenzív szelekció
eredményei. Ily módon a hagyományos és gondos mûvelési módon keresztül az emberi tényezõ egy folyamatos (a ter-
mesztési és minõségi jellemzõktõl függõ) szelekció motorjaként mûködött, és létrehozta az õshonos ökotípusok egész
sorát, amelyekbõl kialakult a mai galíciai minõségi gesztenye. E tényezõk együttes hatásának köszönhetõ ennek a
gesztenyének a jelenlegi hírneve és elismerése.

A soutók által alkotott, jelenleg is érvényes termesztési modell nemcsak a galíciai gesztenyetermesztés kultúrájához
és hagyományához fûzõdõ kapcsolatot bizonyítja, hanem a növényi anyagok forrásaként a korszerû termesztési techni-
kák befogadására képes gesztenyefa-ültetvényeken alkalmazva is kiemelkedõen fontos szerepet játszik.

A más termesztési területekrõl származó gesztenyékkel szemben a galíciai gesztenye a következõ említést érdemlõ
minõségi sajátosságokkal rendelkezik:

– a termés hámozását nagymértékben megkönnyítõ vékony maghéj,
– kismértékû maghéjbenövés, ami az elõzõ ponthoz hasonlóan rendkívüli mértékben megkönnyíti a hámozást,
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– nagy nedvességtartalom – nagyon értékes paraméter mind a gesztenye frissen történõ fogyasztása, mind pedig a fel-
dolgozott termékek elõállítása szempontjából,

– a válogatáskor történõ kiselejtezést jelentõsen csökkentõ kismértékû repedezettség,
– nagyon magas keményítõtartalom, amely cukorrá történõ átalakulása (az érés alatt bekövetkezõ természetes, vala-

mint a termikus folyamatok által elõidézett hidrolízis) után növeli a gesztenye édes ízét.

5.3. A földrajzi terület és a termék különleges minõsége, hírneve vagy egyéb jellemzõje közötti okozati kapcsolat:
A vadon termõ gesztenye a pleisztocén óta él Galíciában, háziasítása és termesztése azonban a római uralommal kez-

dõdött. Késõbb, a középkorban a papság és a nemesség a gesztenye termesztését a szõlõskertekkel bensõségesen össze-
kapcsolva terjesztette tovább, így az újabb lendületet kapott.

Õsidõktõl kezdve megvalósult tehát a minõségi gesztenye õshonos fajtáinak szelekciója és terjesztése, amelyek általá-
ban mind faanyagként, mind termésként igen alkalmasak voltak a vegyes felhasználásra. Másrészt a lakosságnak Galíci-
át történelmileg jellemzõ nagy szóródása, amelynek eredményeként gyakorlatilag az egész terület benépesült (tengerpar-
ti területek, felföldek, völgyek és hegyek), kedvezõ lehetõséget kínált számos fajtának környezeti szempontok alapján
történõ kiválasztására, aminek során kombinálták a talaj- és éghajlati viszonyokhoz való kiváló alkalmazkodást a cse-
kély mértékû maghéj- benövéssel, a megfelelõ mérettel, a kismértékû repedezettséggel stb.

A gesztenyének a körülhatárolt terület környezeti feltételeihez (a földrajzi terület sajátosságaihoz) történt alkalmazko-
dása magában is biztosíték a termék minõségére, hiszen a fafajta megfelelõ fejlõdésébõl logikusan következik a betakarí-
tott termés jó minõsége is. Továbbá a gesztenye kifejlõdése és érése alatt uralkodó mérsékelt hõmérséklet, valamint a ter-
mesztési terület magas környezeti páratartalma nagy nedvességtartalmat biztosítanak a termésnek, ami nagyra értékelt
paraméter mind a gesztenye frissen történõ fogyasztása, mind pedig a feldolgozott termékek elõállítása tekintetében.

Másrészt a soutókban alkalmazott eljárásból kialakult a galíciai gesztenye termesztésének hagyományos modellje. Ez
a termesztési élõhely tette lehetõvé, hogy a mezõgazdasági termelõk a termelékenység és a minõség alapján fokozatosan
szelektálják és háziasítsák a gesztenyét, és ennek nyomán létrejöhessen a helyi ökotípusok együttese, amely a galíciai
gesztenye minõségét, hírnevét és elismertségét megalapozó, jelenleg termesztett, õshonos kultivárokat eredményezte.

A galíciai gesztenye hírnevét az értékesítési folyamatban betöltött elõnyös helyzete is tükrözi: a spanyol piacon gyak-
ran megtörténik, hogy máshonnan származó gesztenyét galíciai jelzéssel látnak el, ami ez utóbbi hírnevének bizonyíté-
ka. A galíciai gesztenye történelmi jó hírét megalapozó bibliográfiai referenciák között a következõk említhetõk:

– A galiciai kolostorok számos olyan dokumentumot õriznek, amelyek a gesztenye jelentõségét igazolják a középkori
Galíciában. Az iratokra különféle mûvekben találhatók utalások, közülük kiemelést érdemel a „San Vicenzo de Pombei-
ro bencés perjelség és okiratgyüjteménye a középkorban” és M. Lucas Álvarez és P. Lucas Domínguez a „S. Clodio do
Ribeiro kolostor a középkorban: tanulmány és dokumentumok” címû mûve, valamint M. Romaní Martínez munkája, a
„Sta. María de Oseira ciszterci kolostor okiratgyûjteménye”.

– Alexandre Dumas 1847-ben írt „Párizsból Cadizba” címû regényében említi a galíciai gesztenye minõségét.
– Abal Bouhier „La Galice. Essai geographique d’analyse et d’interpretation d’un vieux complexe agraire” címû mû-

vében a galíciai mezõgazdasági táj egyik legfontosabb elemeként határozza meg a gesztenyéskerteket.
– Számtalan a magosto ünnepre (több galíciai helységben a gesztenye tiszteletére rendezett népünnepély) vonatkozó

utalással találkozhatunk, amelyek közül példaként említjük a Manuel Murguía „Galicia története” (1865) címû mûvében
található utalást.

– A galíciai gesztenye gasztronómiai jelentõségét bizonyítják pl. a Manuel Puga y Parga (1874–1917) „Praktikus
konyha” (1905) címû mûvében vagy Álvaro Cunqueiro „Galíciai konyha” (1973) címû szakácskönyvében szereplõ
receptek.

A galíciai gesztenye elterjedtségének, hírnevének és elismertségének közvetett bizonyítékát kapjuk, ha megvizsgál-
juk a galíciai és az egyéb helyekrõl származó gesztenyére tett internetes utalások gyakoriságát. Példaként említjük, hogy
2008. november 20-án a Google-on a „casta�a/s gallega/s”-ra és ennek galíciai nyelvû megfelelõjére („casta�a/s gale-
ga/s”) elvégzett keresés eredményeként 5 600 találatot kaptunk, míg a „castana/s espa�ola/s” referenciára kapott talála-
tok száma 200 alatt maradt, és a máshonnan származó (Asztúria, Andalúzia vagy Extremadura) gesztenyére vonatkozó-
an mindig 20- nál kevesebb volt a találatok száma.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:
A Casta�a de Galicia védett földrajzi jelzés nyilvántartásba vételére vonatkozó kedvezõ döntés meghozataláról szóló

2006. november 3-i rendelet.
Diario Oficial de Galicia, 219. sz., 2006. november 14.
http://dxosi.xunta.es:90/Doc/Dog2006.nsf/FichaContenido/234BE?OpenDocument
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II.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó EL-PDO-0005-0515-20.12.2005. számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. szeptember 26.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 232/13)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„���������� 	��
��� �������� �������������”
(„EXERETIKO PARTHENO ELEOLADO SELINO KRITIS”)

EK-sz.: EL-PDO-0005-0515-20.12.2005.

OEM ( X ) OFJ ( )

Ezen összefoglaló a termékleírás fõbb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: ����	
��� ���������� ��������, 	�� ���������� ����	���� ����	���� ��� ��� �!��
Cím: �"���#�29 (Aharnon 29)
�
���/Athens
�$$���/GREECE

Tel. +30 2108232025
Fax +30 2108821241
E-mail: ax29u029@minagric.gr, ax29u030@minagric.gr

2. Csoportosulás:
Név: %��� ����	��#� &���	����!#� &������

Cím: '�����"��� (��)��� *����� (Palaiohora Kandanos Hanion)
TK 73001
�$$���/GREECE

Tel. +30 2823041209 / 41306
Fax +30 282341463
E-mail: easselin@otenet.gr
Összetétel: termelõk/feldolgozók ( X ) Egyéb: ( )

3. Termék típusa:
1.5. osztály: Olajok és zsírok
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4. Termékleírás:
(a követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)
4.1. Elnevezés:
„+�����	��+ '��
,�� ����+��)� &,���� (�-	��” („Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis”)

4.2. Leírás:
Sötétzöld-középzöld színû extraszûz olívaolaj, hibamediánja nullával egyenlõ, íze gyümölcsös, enyhén kesernyés és

pikáns, aromája gyümölcsösen olívás, a gyümölcsösség minimális értéke 3,2. Savasság átlagos értéke 0,7 (olajsav tö-
megszázalékában kifejezve) és szerves peroxidok legfeljebb 15 (meq aktív oxigén/kg). A kioltási együtthatók K270,
K232 és a kioltási tényezõ eltérésének maximális értékei 0,15, 2,5, illetve 0,00.

Az olívaolajat legalább 60%-ban a Tsounati olívafajta termésébõl állítják elõ, legfeljebb 40% Koroneiki fajtájú olaj-
bogyó hozzáadásával.

A krétai Selino extraszûz olívaolaj (Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis) fizikai-kémiai jellemzõi és érzékszervi
tulajdonságai fõleg a térség sajátos éghajlati (napsütéses órák nagy száma, magas csapadékszint, alacsony relatív pára-
tartalom) és geomorfológiai (lejtõs talaj nagy magasságbeli különbségekkel) viszonyaival magyarázhatók. Emellett hoz-
zájárul ehhez a termesztés során a meghatározott földrajzi terület egyes tengerszint feletti magassági övezeteiben a
Tsounati és a Koroneiki fajtajellemzõinek érvényesülésébõl eredõ komparatív elõnyök kiaknázása.

4.3. Földrajzi terület:
Az olajbogyó termesztése és az olívaolaj-termelés a meghatározott földrajzi területen történik. A földrajzi övezet a Se-

linoi járás, amely Chania megye délkeleti részén található. Kandanos, Pelekanos és Anatoliko Selino településtársulások
tagtelepüléseit foglalja magában. A térség javarészt hegyvidéki jellegû, tengerszint feletti magassága meghaladja az
1000 métert. A tájat elborítják az olívaültetvények, amelyek a Selinoi járás földmûvescsaládjainak fõ megélhetési
forrásai.

4.4. A származás igazolása:
A termék nyomonkövethetõsége a termelési folyamat minden szakaszában biztosított, az olívatermesztéstõl az olaj-

ütõkön, a termék tárolásán, szállításán, kiszerelésén keresztül egészen addig, amíg el nem jut a végsõ fogyasztóig.
Minden érintett fél nyilvántartást vezet a termelési és kiszerelési munkafolyamatokról annak érdekében, hogy az ille-

tékes ellenõrzõ hatóság – amely jelenleg az OPEGEP – a termék nyomonkövethetõségének biztosítása érdekében
ellenõrizhesse az összes elõírt eljárást.

4.5. Az elõállítás módja:
A Tsounati és Koroneiki fajták termesztése külterjes jellegû, minimális inputanyag (mûtrágya, öntözõvíz, növényvé-

dõ szerek) felhasználásával. A Koroneiki fajta termesztése max. 500 méter tengerszint feletti magasságban található tala-
jon folyik, a Tsounati fajtát viszont nagyobb tengerszint feletti magasságban termesztik. A talajmûvelést kis dõlésszögû
talajon, döntõen mechanikus eszközökkel végzik. Tekintettel arra, hogy a térségben a talaj zömmel semleges, olykor sa-
vanyú kémhatású, nem használnak szulfát tartalmú mûtrágyát, de idõnként szoktak meszezést alkalmazni. Az olajfák
kedvezõen reagálnak az évenkénti nitrogéntrágyázásra, és kedvezõ, de kismértékû a reakciójuk a kálium tartalmú mûtrá-
gyákra. A térségben elvétve fordulnak elõ öntözött olívaültetvények. Az olívatermesztés fõ kártevõje az olajbogyó-fúró-
légy (Bactrocera oleae), amellyel szemben a Chaniai Megyei Önkormányzat Vidékfejlesztési Igazgatósága megelõzõ
célú csalogató permetezést alkalmaz, s ezzel egyidejûleg célszerûen kialakított rovarcsapdákkal figyeli a populáció ala-
kulását. A fõleg a Koroneiki fajtát támadó olajfarák ellen megelõzõ permetezést alkalmaznak, és a sérült részeket megfe-
lelõ szerekkel permetezik. Noha a Tsounati fajta közkeletû felfogás szerint érzékeny a Cycloconium oleaginum
gombával szemben, nincs szükség óvintézkedésekre, mivel a térség geomorfológiája megfelelõ szellõzést biztosít, és a
légkör relatív páratartalmát olyan szinten tartja, amely nem elégséges a betegség kialakulásához.

A Koroneiki fajta betakarítása november elején kezdõdik, és decemberben ér véget, a Tsounati fajta lépcsõzetes érése
december végén-január elején kezdõdik, a hideg idõben megszakad, majd február végén újrakezdõdik, és áprilisban feje-
zõdik be. Megjegyzendõ, hogy a krétai Selino extraszûz olívaolajhoz felhasznált Tsounati fajta betakarításának legna-
gyobb részét január végéig befejezik, aminek köszönhetõen a termelt olívaolaj megfelel a minõségi elõírásoknak. Az
érési stádium meghatározásának fõ szempontja, hogy héjának zöldessárga színe mikor vált át feketés ibolyaszínbe, és
húsának színe legalább felerészben feketés ibolyaszínbe. Az olajbogyót rázógépekkel, illetve a földrõl, a gyûjtõhálókra
való természetes lehullás után takarítják be.

Az olajbogyó szállítása jellemzõen ritka szövésû zsákokban történik, de mûanyag rekeszek is használatosak. A tárolás
külön erre a célra használt helyiségekben, ellenõrzött körülmények között történik, hogy az olajbogyó megõrizze minõ-
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ségi jellemzõit. Tekintettel arra, hogy az olajbogyót lehetõleg a betakarítástól számított 24 órán belül fel kell dolgozni, a
szállítási és tárolási idõt a minimumra kell csökkenteni, és ezek összes idõtartama 24 óránál kevesebb kell hogy legyen.

Az olívaolaj kinyerése mechanikus úton történik, 25 °C fokot meg nem haladó hõmérsékleten, a térségnek az illetékes
ellenõrzõ hatóság által jóváhagyott olajütõiben. Különösen a Koroneiki fajtából nyert olívaolaj, de a Tsounati fajtából
elõállított olívaolaj is 1–3 hónapon át az elõírt keverésig megfelelõen tárolható. A tárolás folyamán az olívaolaj tiszta tar-
tályba történõ áttöltésével távolítják el a leülepedett szilárd anyagokat és növényi nedveket (olajseprõt), oly módon,
hogy az oxigénnek való kitettség korlátozott legyen, és minimális legyen az a levegõmennyiség, amellyel érintkezik.

4.6. Kapcsolat:
T ö r t é n e t i
A Kandanosi-medencesíkságon „dekaoktousa” néven ismert monumentális olajfák is vannak, amelyek törzsének ke-

rülete eléri a 12,3 métert, életkoruk több mint 1 500 év, és kétsoros rigmusok (madinadák) is megerõsítik, hogy Selino
olívatermesztõ vidék.

T e r m é s z e t i
Talajtanilag a meghatározott földrajzi terület jellemzõen palás talajokból áll, de kisebb mértékben mészköves talajok

is találhatók rajta. A térség nagyobbrészt hegyvidéki jellegû, 400 métert meghaladó tengerszint feletti magassággal és
lejtõs talajjal, a Kandanosi-medence kivételével, amely fennsíknak minõsül. A térség jellemzõje a magas csapadékszint,
az alacsony relatív páratartalom és a felhõs napok csekély száma.

A lejtõs talajból síkságba átmenõ, az olívaültetvényeknek a lehetõ legjobb fényellátást biztosító domborzat kedvez az
alkaloidkoncentráció növekedésének, amely megadja a végtermék gyümölcsös jellegét. Emellett a talajok alacsony szer-
vesanyag-tartalma növeli a termelt olívaolaj aromás összetevõit. Az enyhén kesernyés és pikáns íz azzal magyarázható,
hogy a végtermékben kismértékû a Koroneiki fajta részaránya, és oka a betakarítási idõszakban az olajbogyóban találha-
tó fenolos vegyületekben keresendõ. A sötétzöld szín a fokozott klorofillkoncentrációnak, különösen a feofitin- és
pirofeofitin- koncentrációnak köszönhetõ.

A térségben uralkodó éghajlati viszonyok (páratartalom, hõmérséklet) elõsegítik a Tsounati fajtatulajdonságainak
jobb érvényesülését, hiszen ez a fajta itt mintegy a maga természetes környezetében található meg. A fajta kései jellegét,
amely a kései virágzásban/terméskötésben és az ebbõl következõ kései érésben nyilvánul meg, a hõmérséklet, a relatív
páratartalom és a talaj relatív nedvességtartalma befolyásolja, s ezek az értékek optimálisak a kritikus idõszakokban.
Emellett a Tsounati fajta hidegtûrõ képessége is hozzájárul a termesztési terület kiterjedt voltához a térségben. A Koro-
neiki fajta termesztése az alacsonyabb tengerszint feletti magasságú és kellõ talajnedvesség tartalmú területeken kiváló
eredménnyel jár, és optimális módon hasznosítja a meghatározott földrajzi terület ilyen jellegû talajait.

A Tsounati és Koroneiki fajták termesztése és ezen keresztül a Selino extraszûz olívaolaj termelése egyedüli lehetõség
a meghatározott földrajzi terület számára, tekintettel arra, hogy a szegény és nagyrészt savanyú palás talajok dominanci-
ája megnehezíti a kultúra- vagy fajtaváltást, illetve a jövedelmezõbb belterjes olívatermesztés uralkodóvá válását. Emel-
lett fenntartja a természeti táj szépségét, mivel a gazdag felszíni gyökérrendszer – különösen a Tsounati fajta esetében –
megakadályozza a felszíni elfolyást és az erre különösen hajlamos lejtõs palás talaj erózióját.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
A nemzeti jogszabályok értelmében az oltalom alatt álló eredetmegjelölésû olívaolaj ellenõrzése és a vele kapcsolatos

jogalkalmazás az alábbi szervek feladata:
Név: Chaniai Megyei Önkormányzat Vidékfejlesztési Igazgatósága
Cím: & ����� 26 (Sfakion 26)
TK 73174 *���� (Hania)
�$$���/GREECE
Tel. +30 2821056463
Fax +30 2821028047
E-mail: u14901@minagric.gr
Név: Mezõgazdasági Termékeket Tanúsító és Ellenõrzõ Szervezet, OPEGEP
Cím: .�)��� 1 ��� '�	���� (Androu 1 and Patision)
TK 11257
�$$���/GREECE
Tel. +30 2108231277
Fax +30 2108231438
E-mail: info@agrocert.gr
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4.8. Címkézés:
Az olívaolaj csomagolásán kötelezõen fel kell tüntetni az „Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis” jelzést, vala-

mint minden egyéb, a nemzeti és uniós jogszabályokban elõírt adatot.

III.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó DE-PGI-0005-0530-14.03.2006 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. szeptember 29.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 234/07)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„NIEHEIMER KÄSE”

EK-sz.: DE-PGI-0005-0530-14.03.2006

OEM ( ) OFJ ( X )

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Bundesministerium der Justiz
Cím: Mohrenstrasse 37
10117 Berlin
DEUTSCHLAND
Tel. +49 3020259333
Fax +49 3020258251
E-mail: –

2. Csoportosulás:
Név: Verein Schutzgemeinschaft Nieheimer Käse
Cím: c/o Käserei Pott
Untere Mauerstrasse 32
33039 Nieheim
DEUTSCHLAND
Tel. +49 5274472
Fax +49 5274953778
E-mail: menne.thomas.nieheim@t-online.de
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Összetétel: Termelõk/Feldolgozók ( X ) Egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.3. osztály: Sajtok

4. Termékleírás:
(követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)
4.1. Elnevezés:
„Nieheimer Käse”

4.2. Leírás:
A „Nieheimer Käse” zsírszegény, fehérjében gazdag savanyútejsajt.
Külsõ: A sajt kívülrõl sima, nem ráncos. Színe a sárgástól a szürkészöldig terjedhet. Felületét komlólevelek boríthat-

ják (ebben az esetben erre a megnevezéssel összefüggésben megfelelõen utalni szoktak).
Belsõ: A sajtot felvágva sima, tömör, egyenletes színezetû szeletet kapunk, amelyben kömény is elõfordulhat. Érlelet-

len túródarabok jelenléte nem felel meg a kívánt megjelenési formának. A sajt állaga a jól szeletelhetõtõl a
morzsolhatóig terjedhet.

Szag és íz: Tiszta, csípõs, pikáns, a fûszerezésnek megfelelõen köményes íz.
Forma, méret és tömeg: A sajtot jellemzõen 4,0–4,5 cm átmérõjû, 2,0–2,5 cm magas és 32–37 g tömegû hengeres for-

mában készítik, azonban ettõl lehetséges eltérés.
Összetétel: A Nieheimer Käse soványtúróból és asztali sóból készül, és a jól szeletelhetõtõl a morzsolhatóig terjedõ ál-

lagú változatokban értékesítik. Köményt is tartalmazhat. Fokozottabb érés esetén csökken a víztartalom, az összetevõk
pedig megfelelõen változnak.

A Nieheimer Käser összetételét és összetevõit ezért a savanyútúró mint kiindulási termék paramétereinek meghatáro-
zásával definiálják. A felhasználandó savanyútúró olyan soványtúró, amelynek szárazanyag-tartalma legalább 33%,
pH-értéke 3,9–4,3 között van, zsírtartalma pedig nem éri el az 1%-ot nedves tömegben. A végtermékben így például
45–46%-os szárazanyag-tartalom esetén (jól vágható állag) a zsírtartalom a (tisztított) száraztömegben kb. 1,5–1,6%. A
zsírtartalom (Schmid–Bondsynski–Ratzlaff-módszer) ekkor kb. 0,7%. Morzsolható sajt esetén a szárazanyag- tartalom
legalább 60%. A fent meghatározott száraztúró felhasználása esetén az értékesítésre kész Nieheimer Käse zsírtartalma
mindig 1% alatt marad.

A Nieheimer Käse érlelése kizárólag a savanyútúró baktériumtenyészetén és élesztõjén alapul, egyéb érlelési kultúrák
hozzáadása nélkül. A Nieheimer Käse ebben eltér más savanyútejsajtoktól.

4.3. Földrajzi terület:
A Nieheimer Käse elõállítási területe Nieheim település környéke.
A felhasznált tejnek és száraztúrónak nem kell az említett földrajzi területrõl származnia.

4.4. A származás igazolása:
A Nieheimer Käse termeléséhez szükséges összetevõket az áru gyártóüzembe érkezésekor az üzemvezetõ, a minõség-

biztosításért felelõs munkatárs vagy azok helyettese ellenõrzi, és ezeket jegyzõkönyvben rögzíti. Áru érkezésekor továb-
bá minden esetben megõrzik a szállítólevelet. Az elõállított áru elszállításakor rögzítik a szállítólevelek adatait, hogy az
adott alapanyagot azonosítani lehessen.

A származási igazolást lehetõvé tevõ jelölésre a termék címkézése keretében kerül sor (termelési tétel megjelölése)
úgy, hogy a termék csomagolásán vagy a termékek kísérõ dokumentumán megfelelõ jelzést tüntetnek fel. A Nieheimer
Käse tételmegjelölése tekintetében egy tételnek egy termelési nap felel meg.

4.5. Az elõállítás módja:
A sajtot olyan (saját készítésû vagy máshonnan beszerzett) száraztúróból állítják elõ, amely a következõ minõségi pa-

ramétereknek felel meg: legalább 33%-os szárazanyag-tartalom, 3,9–4,3 közötti pH-érték, 1%-nál kisebb zsírtartalom a
nedves tömegben. A száraztúrót teljes egészében tehéntejbõl nyerik, majd húsdarálóban apróra õrlik, és ládákba töltik.
Az így kapott túrómasszát érlelõhelyiségekbe viszik. Az érlelési folyamat idõtartama a hõmérséklettõl és a levegõ pára-
tartalmától függõen 3–5 nap lehet. A túró akkor érett, ha a massza sárgás színezetûvé válik. A feldolgozás következõ sza-
kaszához a megfelelõ idõpontot az ezért felelõs személyek határozzák meg optikai és érzékszervi vizsgálattal. Ekkor asz-
tali sót (2,5–3,5%) és adott esetben köményt (0,01–0,03) adnak a masszához, amelyet addig kevernek, amíg abban a hoz-
záadott anyagok egyenletesen el nem oszlanak. Ezt követõen a sajtmasszából 4,0–4,5 cm átmérõjû hengereket formáz-
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nak, amelyeket sajthárfával 2,0–2,5 cm széles darabokra vágnak fel. A henger alakú sajtdarabokat egyesével sajtdesz-
kákra helyezik, hogy kihûljenek. Ezután a sajtot légáteresztõ csomagolásba csomagolják, hogy szellõzhessen, és lassan
kiszáradhasson. A csomagolás egy védõrétegnyi komló is lehet. Ebben az esetben fel szokták hívni a figyelmet erre a
csomagolási, illetve kiszerelési módozatra.

4.6. Kapcsolat:
A tej napon vagy tûz közelében megalvad. Németország területén már Krisztus elõtt is készítettek savanyútejsajtokat

a hõ és a tejsavbaktériumok együttes hatására alapozva. A savanyútejsajtok a kevés „õsi német” sajtkészítési találmány
közé tartoznak. Németországban számos területen van komoly hagyománya a legkülönfélébb savanyútejsajtok elõállítá-
sának. Nieheim térségében a Nieheimer Käse már a 19. század elején kialakult mint olyan helyi specialitás, amely a többi
savanyútejsajt-fajtától elõállítása és érlelése tekintetében különbözik.

A Nieheimer Käse olyan hagyományos regionális különlegesség, amely régiókon túlnyúló ismertségnek és nagy elis-
merésnek örvend. A Nieheimer Käse eredete a nieheimi és a környékbeli évszázados paraszti sajtkészítésre nyúlik
vissza. A hagyományos receptek és a kézmûves sajtkészítés tapasztalatai nemzedékrõl nemzedékre szálltak. A lényeg az
a különleges elkészítési mód, amelynek során a száraztúrót elõbb megõrlik, ezt követõen kádakban érlelik, végül dara-
bolják. A máig is élõ nieheimi sajtkészítési hagyomány a 20-as, 30-as évek óta rendszeresen megrendezésre kerülõ nie-
heimi sajtvásárokon jelenik meg. A nieheimi sajt leírása és kiváló minõségének dicsérete már 1857-ben szerepelt a Land-
wirtschaftliche Zeitung für Westfalen-Lippe címû mezõgazdasági újságban (vö. Landwirtschaftliche Zeitung für
Westfalen-Lippe; XIV 1857; 179–181. hasáb: Die Käsefabrikation auf Gut „Externbrock” bei Nieheim in Westfalen).

A Nieheimer Käsére a Handbuch der Käsereitechnik (H. von Klenze; Verlag M. Heinsius; 1884, 586. és köv. o.) címû
könyvben is több hivatkozást találunk, ahol megemlítik, hogy a Nieheimer Käse a vesztfáliai Nieheim város környékérõl
származik. A Die Warte (5/1934. sz., Georg Hilka: „Aus der heimischen Wirtschaft: Die Zubereitung des weit bekannten
Nieheimer Käse”) címû kiadvány arról tájékoztat, hogy a Nieheimer Käse évszázadok óta létezõ nieheimi helyi termék.
A Molkerei- und Käsereizeitung (Hildesheim, 5/1965, 173. o.) címû újság pedig arról ír, hogy a Nieheimer Käse
elõállítása elsõsorban Nieheim településre és környékére összpontosul.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: Landesamt für Ernährungswirtschaft und Jagd Nordrhein-Westfalen
Cím: Postfach 30 06 51
40406 Düsseldorf
DEUTSCHLAND
Tel. +49 23613050
Fax +49 23613053215
E-mail: poststelle@lanuv.nrw.de
4.8. Címkézés:
–

IV.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PDO-0005-0686-04.03.2008 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. szeptember 29.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 234/08)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-

gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

EGYSÉGES DOKUMENTUM
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A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„PIAVE”

EK-sz.: IT-PDO-0005-0686-04.03.2008

OFJ ( ) OEM ( X )

1. Elnevezés:
„Piave”

2. Tagállam vagy harmadik ország:
Olaszország

3. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:
3.1. A termék típusa (II. melléklet):
1.3. osztály: Sajtok

3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:
A „Piave” hengeres formájú, fõzött sajttésztájú, kemény, érlelt sajt, amelyet tehéntejbõl állítanak elõ.
A Piave sajt a következõ változatokban kerül forgalomba:
Fresco: 20 napnál hosszabb, de 60 napnál rövidebb érlelésû; átmérõje 320 mm ± 20 mm; peremmagassága 80 mm ± 20

mm; tömege 6,8 kg ± 1 kg.
Mezzano: 60 napnál hosszabb, de 180 napnál rövidebb érlelésû; átmérõje 310 mm ± 20 mm; peremmagassága 80 mm

± 20 mm; tömege 6,6 kg ± 1 kg.
Vecchio: 6 hónapnál hosszabb érlelésû; átmérõje 290 mm ± 20 mm; peremmagassága 80 mm ± 20 mm; tömege 6,0 kg

± 1 kg.
Vecchio selezione oro: 12 hónapnál hosszabb érlelésû; átmérõje 280 mm ± 20 mm; peremmagassága 75 mm ± 20 mm;

tömege 5,8 kg ± 1 kg.
Vecchio riserva: 18 hónapnál hosszabb érlelésû; átmérõje 275 mm ± 20 mm; peremmagassága 70 mm ± 20 mm; töme-

ge 5,5 kg ± 1 kg.
A „Piave” sajt a következõ jellemzõkkel bír:
Zsírtartalom: a friss sajtban 33% ± 4%, a közepesen érett sajtban 34% ± 4%, az érett sajtban 35%.
Fehérjetartalom: a friss sajtban 24% ± 4%, a közepesen érett sajtban 25% ± 4%, az érett sajtban 26%.
– Íz: eleinte – különösen a friss sajt esetében – édeskés és tejes, ami azonban még a közepesen érett sajtnál is érezhetõ.

Az érlelés elõrehaladtával egyre erõsebb íz érvényesül és mind intenzívebbé és testesebbé válik, olyannyira, hogy a leg-
érettebb sajtoknál már enyhén pikáns íz is érzõdik.

– Kéreg: a friss sajtot puha és világos kéreg borítja, amelynek vastagsága és állaga az érlelés elõrehaladtával egyre erõ-
södik és az érett Vecchio, Vecchio Selezione Oro és Vecchio Riserva típusoknál keménnyé és egyre sötétebb,
okkersárgába hajló színûvé válik.

– Sajttészta: jellegzetessége, hogy nem lyukacsos. A friss típusnál kinézetre fehér és homogén, míg az érettebb típu-
soknál színe szalmasárgává, állaga pedig szárazabbá, szemcsésebbé és ropogósabbá válik, olyannyira, hogy az érett
Vecchio, Vecchio Selezione Oro és Vecchio Riserva típusoknál jellegzetesen enyhén morzsálódóvá válik.

3.3. Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetén):
A „Piave” sajt elõállításához használt tej kizárólag Belluno megyébõl származik, és annak legalább 80%-át az elõállí-

tás térségére jellemzõ szarvasmarhafajták – az olasz barna, az olasz tarka és az olasz fríz – egyedei adják.
A többi felhasznált nyersanyag is megfelel a helyi hagyományok tiszteletben tartására vonatkozó szempontoknak. Sa-

játos tejoltó és savós oltó kerül ugyanis felhasználásra, amelyet ugyancsak helyben állítanak elõ, Belluno megyébõl szár-
mazó tejbõl, illetve a feldolgozás során keletkezõ savóból, és õshonos törzsekhez tartozó fermentáló anyagokat
tartalmaz.

A tejoltó savszintje 10 °SH/50 ± 3.
A savós oltó savszintje 27 °SH/50 ± 3.

3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termékek esetén):
A tejelõ szarvasmarhák takarmányozásának a következõ követelményeknek kell megfelelnie:
A takarmány legalább 70%-ának, illetve a száraztakarmány-adag legalább 50%-ának a 4. pontban meghatározott, tel-

jes egészében hegyvidéki fekvésû termõterületrõl kell származnia.
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A takarmány nem tartalmazhatja a következõket:
– iparilag kezelt takarmányok,
– zöldség, gyümölcs és repce,
– karbamid, karbamid-foszfát, biuret.

3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni:
A teljes elõállítási folyamatnak (tejtermelés, titrálás, hõkezelés, oltóanyag készítése, alvasztás, leöntés/ formázás, saj-

tolás és bélyegzés, elõérlelés, sózás) a 4. pontban meghatározott területen belül kell végbemennie.

3.6. A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:
–

3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:
A „Piave” termékelnevezés a peremre teljes hosszában rá van bélyegezve függõleges elhelyezkedésû és váltakozó

írásirányú (70 mm ± 5 mm magas) betûkkel.
Minden korongon feltüntetik a gyártási tétel számát, amelynek lehetõvé kell tennie a gyártás évének, hónapjának és

napjának beazonosítását. A gyártási tétel kódját a peremre és a korong egyik lapjára kell rányomni.
A korongok másik lapjára egy címke kerül, a következõ feliratokkal:
– „Piave” Denominazione d’Origine Protetta,
– Fresco vagy mezzano vagy vecchio (vecchio selezione oro – vecchio riserva)
– a gyártó védjegye vagy cégneve.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása:
A „Piave” sajt elõállítási területe Belluno megye területére terjed ki.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel:
5.1. A földrajzi terület sajátosságai:
Belluno megye területe teljes egészében hegyvidéki fekvésû. Földrajzi határait olyan hegyláncok képezik, amelyek

Belluno megyét keletrõl Friuli Venezia Giulia tartománytól, délrõl a Treviso és Vicenza megyékben fekvõ venetói sík-
ságtól, nyugatról Trentino Alto Adige tartománytól, északról pedig Ausztriától választják el. A területet északról kiin-
dulva, déli, dél-keleti irányban szeli át a Piave folyó, amelynek forrása a Val Visdende völgyben, a Peralba hegyen
található, Comelico térségében, Belluno megye legészakibb részén.

A hegyláncok – ezen belül is észak-nyugaton a Dolomitok és dél-keleten az Elõ-Alpok – jelenléte és eloszlása, vala-
mint a területen teljes hosszában keresztülhaladó Piave folyó sajátos és a szomszédos térségektõl eltérõ környezetet al-
kot, amelyet a közeli területekhez képest igen magas éves csapadékmennyiség és meglehetõsen alacsony éves átlagos
középhõmérséklet jellemez. A hõmérséklet és a csapadékosság tekintetében jelentkezõ ezen különleges környezeti
körülmények jellegzetes hegyi fûtársulások kifejlõdését teszik lehetõvé.

Belluno megye területe az olasz Alpokban, a Dolomitok térségében helyezkedik el és két fontos parkot foglal magá-
ban: a Dolomiti Bellunesi Nemzeti Parkot és a Dolomiti d’Ampezzo Tartományi Natúrparkot.

Belluno megye területétnek felszíne kizárólag hegyvidéki jellegû. A síkságok és a dombságok hiánya, valamint a terü-
let magassági és lejtési értékei a mezõgazdasági hasznosíthatóság szempontjából Belluno megye egész területét kedve-
zõtlen helyzetû térséggé teszik, viszont ezek következtében válik a terület alkalmassá a tejtermelésre és a sajtkészítésre:
Belluno megyét kiterjedt legelõterületek jellemzik, amelyek nagysága eléri a 13 000 hektárt, és amelyeken egyedenként
4,38 hektárnyi terület áll rendelkezésre, ami messze meghaladja a szomszédos területek átlagát (0,67 hektár/egyed).

5.2. A termék sajátosságai:
A „Piave” sajtot a következõ tulajdonságok jellemzik:
– a különbözõ érlelési szakaszokat jellemzõ érzékszervi profil, amelyet a kétféle beoltás kombinációja következtében

végbemenõ proteolitikus és lipolitikus folyamatok és a jelen lévõ õshonos mikroorganizmusok határoznak meg,
– a gázképzõdés nélküli erjedés következtében tömör sajttészta,
– a kevésbé érett termékben erõsebben érezhetõ tejes aroma,
– a fokozatosan erõsebbé és testesebbé váló – az érettebb változatoknál enyhén pikáns – íz, amely sosem lesz túlzottan

hangsúlyos, ami a „Piave” sajt kiegyensúlyozott, egyedülálló és jól felismerhetõ ízét adja.
A fenti minõségi jellemzõk kialakulása két fõ tényezõnek köszönhetõ:
a) az elõállításhoz felhasznált tej, amely zsírban és fehérjében gazdagabb, mint más térségekben (akár Veneto tarto-

mányon belül is).
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A „Piave” elõállításához használt tej ugyanis kizárólag Belluno megyébõl származik és átlagos zsír- (3,93%) és fehér-
jetartalma (3,35%) magasabb, mint a többi, Veneto tartományban termelt tejé (zsír: 3,69%, fehérje: 3,27%), illetve mint
az országos átlag (zsír: 3,70%, fehérje: 3,28%).

b) a felhasznált jellegzetes – õshonos – tej-mikroflóra.
A „Piave” sajt elõállításához használt tejoltó és savós oltó ugyanis helyben készül olyan tejbõl, illetve a megmunkálás

során keletkezõ savóból, amelyek itt õshonos törzsekhez tartozó fermentáló anyagokat tartalmaznak. Mivel teljes egé-
szében a térségben készül, az ezen természetes kultúrákból származó mikrobás flóra az elõállítási földrajzi terület egyfaj-
ta mikrobiológiai lenyomatát képezi és a benne jelen lévõ mikroorganizmusok között létrejövõ összetett kölcsönhatások
meghatározó tényezõnek tekinthetõk a „Piave” sajtra jellemzõ sajátságos érzékszervi tulajdonságok kialakulásában.

5.3. A földrajzi terület és a termék (OFJ) különleges minõsége, jellemzõje, illetve speciális minõsége, hírneve vagy
egyéb jellemzõje (OEM) közötti okozati kapcsolat:

A „Piave” érzékszervi és tápanyagjellemzõi a hegyvidéki elõállítási terület földrajzi, környezeti és termelési sajátos-
ságaiból fakadnak.

A „Piave” elõállításához felhasznált – zsírban és fehérjében gazdagabb – tej kimagasló tulajdonságai ugyanis a hegy-
vidéki állattartás következményei.

A hegyvidéki területet általában, de Belluno megyét különösen alacsony tejtermelési mutatók jellemzik. A Belluno
megyében állandó takarmánytermesztésre, illetve legeltetésre rendelkezésre álló területeken a hektáronkénti tejtermelés
(ami a többi megye legelõhektáronkénti 272 literes átlagánál 10 literrel alacsonyabb) és az állatonkénti tejhozam (ami a
tartományi 57 hektoliteres éves átlaggal szemben itt állatonként évi 44 hektoliter) jelentõsen alatta van más térségek átla-
gának. Belluno megyében az egységnyi legelõre jutó állatállomány is jóval kisebb, mint más szomszédos területeken és
megyékben; ahogy ugyanis ez már említésre került, a „Piave” elõállítási területén állandó takarmánytermesztésre, illetve
legeltetésre szarvasmarhánként rendelkezésre álló felület 4,38 hektár, ez sokkal magasabb, mint a szomszédos
térségekben és meghaladja az országos átlagot is (0,67 ha/egyed).

Ezenkívül a környezeti körülmények – így a szomszédos területektõl erõsen eltérõ átlagos hõmérséklet és csapadékos-
ság – olyan jellegzetes hegyi fûtársulások kifejlõdését teszik lehetõvé, amelyek különleges aroma-összetevõkkel gazda-
gítják a bellunói tejet és ezáltal a „Piave” sajtot.

A fent említett tényezõk – a behatárolt terület alacsony tejtermelési mutatói, a kiterjedt szabad legelõterület, valamint
a szarvasmarhák táplálására bõségesen rendelkezésre álló takarmány és jellegzetes hegyi fûtársulások – együttesen egy
jól körülhatárolható élõhelyet alkotnak, és ezek határozzák meg a Belluno megyében termelt tej sajátos minõségi
jellemzõit.

A tej sajátos minõségi jellemzõi – a két különbözõ, közvetlenül a sajtüzemben elõállított természetes starter kultúra
(tejoltó és savas oltó) alkalmazásával együtt – olyan meghatározó tényezõket alkotnak, amelyeknek a „Piave” sajt külön-
leges érzékszervi tulajdonságait köszönheti.

A Piave sajt készítésének hagyománya a bellunói térségben nemzedékrõl nemzedékre szállt át, és eredete az 1800-as
évek végéig vezethetõ vissza, amikor is Itáliában létrejöttek az elsõ hegyvidéki helyi tejüzemek.

Ezt a nagy múltú terméket a „Piave” névvel – ennek a nagy múltú folyónak a nevével – „szabályozott” módon 1960
körül kezdték el elõállítani, amikor is a Vallata Feltrina Községi Szövetkezeti Tejüzembe leadott napi száz mázsa tej
egyharmadából Piave és Fior di latte sajt készült.

A „Piave” sajt az azonos nevû folyóról kapta nevét, amely meghatározza és északról kiindulva, déli, délkeleti irányban
átszeli az egész bellunói térséget.

A termék napjainkra széles körû ismertségre és elismertségre tett szert a fogyasztók körében, olyany- nyira, hogy sajá-
tosságai és jellegzetességei következtében a nyolcvanas évektõl kezdõdõen komoly elismerésekben részesült mind bel-
földön – ahol 1986-ban, 1992-ben és 1994-ben a 23., 26., illetve 27. thienei tejipari szakvásáron elnyerte a Spino d’Oro
díjat –, mind a hegyi sajtok nemzetközi seregszemléin, így 2005-ben a Veronai Sajtolimpián a – legkiválóbb olasz ízeket
felsorakoztató – Buonitalia versenyen a legjobb exportsajtok kategóriájában elsõ, továbbá 2007-ben a dublini World
Cheese Awardson, valamint a moszkvai PIR cheese versenyen a nagyon öreg sajtok kategóriájában ugyancsak elsõ
helyezést ért el.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:
Ez a közigazgatási szerv, azzal, hogy a „Piave” OFJ elismerésére irányuló javaslatát a Gazzetta Ufficiale della Re-

pubblica Italiana (Az Olasz Köztársaság Hivatalos Közlönye) 2008. január 8-i, 6. számában közzétette, elindította a
belföldi kifogásolási eljárást.

A termékleírás egységes keretbe foglalt szövege megtekinthetõ az alábbi hivatkozásra való kattintással:
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http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento= Dis-
ciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0Prodotti%20Dop,%20Igp%20e
%20Stg

vagy
közvetlenül a minisztérium honlapján (http://www.politicheagricole.it) a „Prodotti di Qualita” címszóra (a képernyõ

bal oldalán), majd a „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]” (az 510/2006/EK
rendelet szerinti uniós vizsgálat tárgyát képezõ termékleírások) hivatkozásra kattintva.

V.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PGI-0005-0487-20.07.2005 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. szeptember 30.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 235/07)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„CANESTRATO DI MOLITERNO”

EK-sz.: IT-PGI-0005-0487-20.07.2005

OEM ( ) OFJ ( X )

Ez az egységes dokumentum a termékleírás fõbb elemeit tartalmazza tájékoztató jelleggel.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali Dipartimento delle Politiche di sviluppo economico e rurale, Dire-

zione Generale per lo sviluppo agroalimentare, qualita e tutela del Consumatore, Ufficio SACO VII
Cím: Via XX Settembre 20
00187 Roma RM
ITALIA
Tel. +39 0646655104
Fax +39 0646655306
E-mail: saco7@politicheagricole.it

2. Csoportosulás:
Név: Consorzio per la tutela del Pecorino «Canestrato di Moliterno»
Cím: Via Roma
85047 Moliterno PZ
ITALIA
Tel. +39 0975668511 / 0975668519
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Fax +39 0975668537
E-mail: canestrato_moliterno@virgilio.it
Összetétel: termelõk/feldolgozók ( X ) egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.3. osztály Sajtok

4. Termékleírás:
(a követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Név:
„Canestrato di Moliterno”

4.2. Leírás:
A „Canestrato di Moliterno” OFJ kemény juh-kecskesajt, amely legalább 70% és legfeljebb 90% teljes juhtejbõl, vala-

mint legalább 10% és legfeljebb 30% teljes kecsketejbõl készül. Kereskedelmi forgalomba hozatalára legalább 60 napos
érlelést követõen kerül sor. A termék henger alakú, alapja lapos, palástja kissé domború; alapjának átmérõje 15 és 25 cm
között van, magassága 10 és 15 cm közötti; tömege 2 és 5,5 kg között változik a forma függvényében. A héj színe a ke-
véssé érett sajt esetében világosabb, az érlelt sajt esetében egészen a barnáig terjed. A sajttészta tömör szerkezetû, egye-
netlenül elszórt lyukakkal. A kevéssé érett sajt vágási felületének színe fehér vagy halvány szalmaszínû, az érett és extra-
érett sajtnál intenzív szalmaszínû. Az érlelés kezdetén íze jellemzõen édes és enyhe, az érés elõrehaladtával egyre mar-
kánsabb és pikánsabb. A szárazanyagra esõ zsírtartalom nem lehet 30% alatt. Étkezési vagy reszelnivaló sajtként
fogyasztható.

4.3. Földrajzi terület:
A tej származási helyét és a „Canestrato di Moliterno” elõállítási területét Potenza és Matera megyéknek az alábbiak-

ban felsorolt települései alkotják:
Potenza megyében: Armento, Brienza, Calvello, Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore,

Castelsaraceno, Castronuovo Sant’Andrea, Cersosimo, Chiaromonte, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Francavilla
in Sinni, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Lauria, Marsiconuovo, Marsicovetere,
Missanello, Moliterno, Montemurro, Nemoli, Noepoli, Paterno, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San
Costantino Albanese, San Martino d’Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant’Arcangelo, Sarconi, Senise,
Spinoso, Teana, Terranova del Pollino, Tramutola, Viggianello, Viggiano;

Matera megyében: Accettura, Aliano, Bernalda, Craco, Cirigliano, Ferrandina, Gorgoglione, Montalbano Jonico,
Montescaglioso, Pisticci, Pomarico, Scanzano Jonico, Stigliano, Tursi.

4.4. A származás igazolása:
Az elõállítási folyamat minden szakaszát nyomon kell követni, rögzíteni kell az inputot (bemenõ terméket) és az out-

putot (kimenõ terméket). Ily módon, valamint a tenyésztõknek és a „Canestrato di Moliterno” elõállításához használt tej
adatainak, a gyártóknak és/vagy feldolgozóknak, az érlelõknek és a csomagolást végzõknek az ellenõrzõ szerv által ve-
zetett, e célra létesített jegyzékeibe való felvételével, továbbá elõállítási és tárolási jegyzékek vezetésével és az elõállított
mennyiségeknek az ellen õrzõ szerv részére való bejelentésével biztosított a termék teljes termelési láncának nyomon
követése és ellenõrzése. A 4.7. pontban megjelölt ellenõrzõ szerv a vonatkozó jegyzékekbe felvett valamennyi természe-
tes és jogi személyt ellenõrizheti, a termékleírásban és az ellenõrzési tervben leírtaknak megfelelõen.

4.5. Az elõállítás módja:
A termékleírás többek között elõírja, hogy a „Canestrato di Moliterno” OFJ sajt elõállítására szolgáló tejet beszállító

gazdaságoknak az elõállítási területen kell elhelyezkedniük. Az állatok tápláléka zömmel legeltetésbõl, a 4.3. pontban
meghatározott területen termesztett friss takarmányból és szénából áll. A táplálékot csak szemes gabonával, úgymint
zabbal, árpával, búzával, kukoricával, valamint hüvelyesekkel, úgymint lóbabbal, takarmánybabbal, csicseriborsóval
szabad kiegészíteni. Állati eredetû vagy silózott terméket használni tilos. Az egy vagy több fejésbõl származó tejet az
elsõ fejéstõl számított legfeljebb 48 órán belül fel kell dolgozni. A juhtejnek „Gentile di Puglia”, „Gentile di Lucania”,
„Leccese”, „Sarda”, „Comisana” fajtájú juhoktól és ezek keresztezett fajtáitól, a kecsketejnek „Garganica”, „Maltese”,
„Jonica”, „Camosciata” fajtájú kecskétõl és ezek keresztezett fajtáitól kell származnia.

AZ OFJ termék elõállítása egész évben megengedett. A tejet nyersen vagy hõkezelés után lehet felhasználni. Ez eset-
ben a tejet természetes oltóanyag-kultúrával vagy kiválasztott autokton tenyészettel oltják be. Az alvadás tejoltás útján
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történik úgy, hogy legfeljebb 35 percre bárány- vagy kecskegidagyomrot tesznek a tejbe, 36 és 40 °C közötti hõmérsék-
leten. Ezt követõen az alvadékot rizsszem méretû rögökre aprítják össze. Az elkészült formákat nem több mint 3 percre,
legfeljebb 90 °C-os savóba merítik. A sózás mind szárazon, mind sós oldatban történhet. A szárítást a feldolgozó üzem
végzi, és a formázástól számított 30–40 napig tart. Az érlelés a formázástól számított 31–41. napon kezdõdik,kizárólag a
hagyományos területen, azaz Moliterno településen (Potenza megye) lévõ pincékben. Ebben a szakaszban az OFJ termé-
ket csak olívaolajjal vagy borecettel emulgeált olívaolajjal szabad kezelni; illetve a „Canestrato di Moliterno” termék
kormos vízzel, azaz fatüzelésû kemencébõl nyert korommal együtt 25–30 percig forralt, majd szobahõmérsékletre lehû-
tött vízzel is kezelhetõ.

4.6. Kapcsolat:
A „Canestrato di Moliterno” megjelölés bejegyzésének oka magának az elnevezésnek az elismertségében rejlik. Az

OFJ nemzetközi szintû hírnevét alapvetõen két tényezõnek, a területre jellemzõ juhfajtának és a sajátos érlelési techniká-
nak köszönheti. A területen leginkább elterjedt juhfajta, a „Gentile di Lucania” igen rusztikus, a terület éghajlati és hegy-
rajzi viszonyaihoz nagyon jól alkalmazkodott fajtaként jellemezhetõ. Merinói fajtáról van szó, amely a helyi egyedeknek
és a spanyol merinos kosoknak a XV. században elkezdõdött keresztezésébõl jött létre. Ez a keresztezett fajta annak ide-
jén abból az igénybõl született, hogy lucaniai juhfajták hústermelõ jellegét jó gyapjúhozammal ötvözzék, aminek ered-
ményeként kettõs tenyésztési célú fajta jött létre. A csekély tejtermelõ képesség mindmáig nem eredményez kiemelkedõ
fejéshozamot, de mindez olyan kiváló, magas zsír- és fehérjetartalmú tejminõséggel párosul, amely más, inkább tejter-
melõ jellegû fajtáknál ritkán lelhetõ fel.

A tenyésztett fajták tenyésztési ciklusa, valamint a hegyi legelõk lehetõ legjobb kihasználásának célja együttesen
eredményezte a juh és kecske vegyes tartásának szokását. A lucaniai kecskefajták igen jó minõségû tejet termelnek, to-
vábbá mennyiségi szempontból is igen jó hozamúak.

A „Canestrato di Moliterno” legfõbb sajátossága a Moliterno település területén lévõ pincékben történõ sajtérlelési
szakaszban rejlik.

A „Canestrato di Moliterno” termelõi napjainkban is használják ezeket az igen sajátos helyiségeket, amelyek a ter-
méknek egyértelmû jelleget adnak azáltal, hogy biztosítják a termék elismert érzékszervi jellegzetességeit. A „fondaco”
nagyon hûvös és jól szellõzõ helyiség, ahol a különbözõ tényezõk együttes jelenléte kiváló minõségû, a termék elõállítá-
sához nélkülözhetetlen mikroklímát hoz létre. Az érlelési folyamat sikere a hideg és száraz helyiségnek tulajdonítható. A
„Canestrato di Moliterno” sajátos jellegét végeredményben a különbözõ tényezõk – a nyersanyag minõsége, a kézmûves
feldolgozási technika és különösen az érlelés – együttese biztosítja.

Az 1700-as évekre nyúlnak vissza azok az elsõ történeti emlékek, amelyek bizonyítják, hogy Moliterno lakosainak el-
sõdleges tevékenysége már akkor is a juhtenyésztés volt. A termék hírnevét számos írásos emlék tanúsítja. A „Canestrato
di Moliterno” már a múltban is keresett termék volt, nemcsak az országon belül, hanem a külföldi piacokon is.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
Az ellenõrzõ szerv teljesíti az EN 45011 szabvány által meghatározott feltételeket.
Név: IS.ME.CERT S.r.l.
Cím: Via G.Porzio – Centro Direzionale Is. G1
80143 Napoli NA
ITALIA
Tel. +39 0815625775
Fax +39 0815626561
E-mail: –

4.8. Címkézés:
A „Canestrato di Moliterno” földrajzi jelzés csak a legalább 60 napos érlelésnek alávetett termék esetében megenge-

dett. Ehhez tilos bármilyen minõsítést hozzáfûzni, beleértve a finom, válogatott, kiemelt minõségû és hasonló jelzõket.
Alkalmazhatók viszont a termékleírás 8. pontjában írtaknak megfelelõen az alábbi megjelölések: „primitivo” (kevéssé
érett): a 6 hónapnál rövidebb ideig érlelt termék számára fenntartva; „stagionato” (érlelt): a 6 és 12 hónap közötti ideig
érlelt termék számára fenntartva; „extra”: 12 hónapon túl érlelt termék számára fenntartva.A „Canestrato di Moliterno”
beégetett védjeggyel ellátva kerül forgalomba. A 15 cm átmérõjû védjegy két koncentrikus körbõl áll, amelyek közül a
külsõ a „Canestrato di Moliterno” feliratot, a belsõ egy háromtornyú várat, Moliterno település jelképét tartalmazza. A
védjegyet a „Canestrato di Moliterno” juhsajt oltalmára létrehozott konzorcium helyezi el a megfelelõ és tanúsítvánnyal
rendelkezõ sajtokra az 510/2006/EK rendelet 10. cikkében meghatározott szerv ellenõrzése mellett, a Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali (Erdészeti és Mezõgazdasági Minisztérium) által elfogadott ellenõrzési tervben megjelölt
módon.
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VI.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó SI-PGI-005-0417-29.10.2004. számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. szeptember 30.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 235/08)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„KRAŠKI PRŠUT”

EK-sz.: SI-PGI-005-0417-29.10.2004.

OEM ( ) OFJ ( X )

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS
Cím: Dunajska cesta 58
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel. +386 14789109
Fax +386 14789055
E-mail: varnahrana.mkgp@gov.si

2. Csoportosulás:
Név: GIZ Kraški pršut
Cím: Šepulje 31
SI-6210 Se�ana
SLOVENIJA
Tel. +386 57310300
Fax +386 57310330
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E-mail: –
Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) Egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.2 osztály: Húsipari termékek (fõzött, sózott füstölt stb.)

4. Termékleírás:
(követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)
4.1. Elnevezés:
„Kraški pršut”

4.2. Leírás:
A Kraški pršut levegõn szárított/érlelt húsipari termék, amelyet friss, egész sertéscombból készítenek.
A „Kraški pršut” jellegzetességét szabványos és felismerhetõ formája adja. A friss sertéscombot láb nélkül, de – ha

van – bõrével és zsírjával együtt készítik el. A friss sertéscombnak legalább 9 kg tömegûnek kell lennie. A combcsont
feje (Caput ossis femoris) 5–7 cm-rel túlnyúlik a színhúson. A sertéscomb belsõ felén a színhúst nem takarja semmi; a
lábszár felé a bõrtõl és a zsírtól egy kicsit jobban megtisztítják.A Kras (Karszt) kedvezõ éghajlati viszonyai lehetõvé te-
szik egész sertéscombok szárítását. A csak durva szemû tengeri sóval történõ száraz sózás a „Kraški pršut” jellegzetessé-
ge. A jellemzõ érzékszervi tulajdonságai, amelyek a magasabb fokú kiszárítottságból eredõ alacsony víztartalomban is
megnyilvánulnak, egy kellõen hosszú szárítási/érlelési idõszak alatt alakulnak ki. Jellemzõen valamelyest magasabb a
sótartalma (akár 7,4%), illetve a szeleteket a szájban tömörebb állagúnak érezni. A kiszárítás mértéke és a kellõképpen
hosszú érlelési idõ elõsegíti a sonka szeleteléskor tapasztalható jellegzetes színének elõállítását, amely rózsaszínes piros,
a szélénél sötétebb árnyalattal. Intenzív az aromája és íze. A nagyon fûszeres aromája jellemzõ az érettségi fokára, ami
szintén megkülönbözteti más sonkáktól.

4.3. Földrajzi terület:
A Kras régió Közép-Primorska nyugati felében található. A „Kraški pršut” sózása, szárítása és érlelése a Kras körülha-

tárolható területén történik, ahol a sonkát hagyományosan elõállítják.
E terület határa Kostanjevica na Krasutól Opatje selo településig, onnan a szlovén-olasz határig és a határ mentén a li-

picai határátkelõig, onnan az út mentén Lokevig, magát a várost is beleértve, majd az út mentén Divaèáig, onnan egyenes
vonalban Brestovica pri Povirju faluig, majd tovább, Štorje, Kazlje, Dobravlje, Ponikve, Kobdilj és Štanjel falvakig,
majd egyenes vonalban Mali Doltól Škrbináig, végül Lipáig és Temnicáig, majd vissza Kostanjevica na Krasu települé-
sig terjed.

4.4. A származás igazolása:
A „Kraški pršut” terméket valamennyi termelõnek a „Kraški pršut” elõállítására meghatározott földrajzi területen be-

lül kell elõállítania. A nyomon követhetõség és a minõség biztosítása érdekében az elõállítás valamennyi szakasza az
említett a földrajzi területen belül történik. A „Kraški pršut” terméket elõállító termelõkrõl és üzemekrõl nyilvántartást
vezetnek. Az egyes termelõk vonatkozásában feljegyzik az általuk elõállított „Kraški pršut” mennyiségét. A 4.7. pont
alapján meghatározott – az EN 45011 európai szabvánnyal összhangban akkreditált – ellenõrzõ szerv az elõállítás vala-
mennyi szakaszát nyomon követi.

A sózás elõtt, a friss sertéscomb bõrébe feltûnõ helyen jelet égetnek. A jel tartalmazza a sorozatot, valamint a napot, a
hónapot és az évet. Ezek a jelzések kötelezõek és az elõállítási folyamat egészére vonatkozó ellenõrzések, valamint a
nyomon követhetõség szerves részét alkotják. Az egyes tételekben található sonkák számáról termelõnként nyilvántar-
tást vezetnek. A tétel számához hozzárendelik a fõ elõállítási folyamatok ellenõrzéseivel kapcsolatos adatokat.

Amikor a szárítás és az érlelés befejezõdött, a sonkákat a minõségük meghatározása érdekében alávetik a szükséges
érzékszervi és laboratóriumi vizsgálatoknak, majd ellátják a „Kraški pršut” jellel. Az egész, fél és negyed sonkák eseté-
ben a „Kraški pršut” logót a bõrbe égetik bele. Ehhez a jelhez hozzátartozik a termelõi szám.

4.5. Az elõállítás módja:
– A „Kraški pršut” elõállításához nincs elõírva meghatározott sertésfajta.
– A friss sertéscombokat legalább 24 órával, de legfeljebb 120 órával a vágás után összegyûjtik, de a sérült combokat,

illetve a 9 kg-nál kisebb tömegûeket kiselejtezik. A sertéscombokat – 1 °C és + 4 °C közötti hõmérsékleten, hûtve kell tá-
rolni. Nem szabad fagyasztani. A friss, megtisztított sertéscomb külsõ felét takaró zsír vastagsága a combcsont feje alól
(Caput ossis femoris) mérve nem lehet kevesebb mint 10 mm.

– A sózás kezdetét beégetéssel jelölik: nap, hónap, év, tétel.
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– Száraz sózási eljárás: bedörzsölés, vér kifolyatása, durva szemû tengeri só használata; a só mennyiségét a sertés-
comb tömege határozza meg.

– A sózott sertéscombok polcra helyezése.
– A sózás és az utósózás + 1 °C és + 4 °C közötti hõmérsékleten történik; a sózási folyamat hossza a sertéscombok tö-

megétõl függ.– A só eltávolítása a sertéscombok felszínérõl.
– Hideg-szárítás + 1 °C és + 5 °C közötti hõmérsékleten, keringõ levegõben.
– Hideg-szárítás + 1 °C és + 7 °C közötti hõmérsékleten, lágyan keringõ levegõben; a teljes hideg- szárítási szakasz

idõtartama, beleértve a sózást is, legalább 75 nap, a szárítás elért mértéke legalább 16%-os.
– A sertéscombokat forró vízben lemossák, szárazra törlik és elõkészítik a szárításhoz/érleléshez.
– A színhús megtisztítása a combcsont fejénél (Caput ossis femoris) és, amennyiben szükséges, azokon a helyeken,

ahol a medencecsontot eltávolították.
– Szárítás/érlelés + 12 °C és + 18 °C közötti hõmérsékleten. Ha a sertéscomb tömege 9 kg az elõállítás kezdeténél, a

teljes elõállítási idõszak legalább 12 hónap; az elõállítási idõszak arányosan hosszabb, ha nagyobb a tömege.
– A szárítási/érlelési folyamat során a színhúst több lépésben zsírozzák. A zsírozás mennyisége függ a víztartalomtól,

az a w értéktõl és a száradás elért mértékétõl. A zsírozáshoz disznózsírt használnak só, bors, liszt és (amennyiben szüksé-
ges) antioxidánsok hozzáadásával.

– A száradás elért mértékével kapcsolatban méréseket végeznek, aminek a sertéscomb eredeti tömegéhez képest leg-
alább 33%-ot kell elérnie.

– Az érett sonkát száraz és jól szellõzõ helyen tárolják. A sonkát és a szeletelt sonkát, vákuumos vagy védõgázas cso-
magolásban, + 8 °C-ot nem meghaladó hõmérsékleten tárolják.

– Érzékszervi vizsgálatot végeznek egy lócsont-tû hegyének a színhúsba történõ beszúrásával, annak megállapítása
érdekében, hogy az aroma megfelelõ-e.

– Laboratóriumi vizsgálatokat végeznek a sótartalom (a maximális sótartalom 7,4% lehet) és az a w érték (az a w ér-
téknek 0,93 alatt kell lennie) megállapítása érdekében.

A jel beégetését követõen (részleteket lásd a 4.8. pont: Címkézés alatt), a „Kraški pršut” forgalomba hozható csonttal
vagy kicsontozva egészben, illetve egészben, félben vagy negyedében csomagolva, vagy megfelelõ csomagolásban sze-
letelve is. A jelölésnek a bõrön és a csomagoláson letörölhetetlennek kell lennie. A minõség és a különleges eljárások
megõrzése érdekében a „Kraški pršut” terméket csak olyan üzemben lehet kicsontozni, feldarabolni (félbe vagy negye-
dekbe) és fogyasztási egységenként csomagolni, amely a „Kraški pršut” elõállítására tanúsítvánnyal rendelkezik. A mik-
robiológiai biztonságosság garantálása, valamint a sonka olyan jellemzõ érzékszervi tulajdonságainak megõrzése érde-
kében, mint az aromája, színe, illetve állaga, csak ezek az üzemek szeletelhetik a sonkát, illetve csomagolhatják vákuu-
mos vagy védõgázas csomagolásban a szeleteket.

4.6. Kapcsolat:
A földrajzi jelzés mindenek elõtt a „Kraški pršut” elõállításának hagyományán alapszik, valamint a régóta megalapo-

zott hírnevén.
A Kras (Karszt) egy változatos tájképû fennsík Délnyugat-Szlovéniában. Külön természeti egységet alkot, amely egy-

értelmûen elhatárolható a többi, szomszédos régiótól. A Kras volt az elsõ olyan régió Európában, sõt még a világon is,
amelyet úgy írtak le, hogy a karszt jellemzõivel rendelkezik. A talaj mésztartalmú; a föld megmûvelhetõ részén, a „vörös
földön” csak szerény terméshozam érhetõ el. A Kras az a terület, ahol az enyhe mediterrán éghajlat találkozik az
észak-kelet felõl a Trieszti-öböl felé áramló hideg kontinentális levegõvel, azaz közismert nevén a bórával. A Kras fenn-
sík sokfélesége és a tenger közvetlen közelsége azt jelenti, hogy itt mindig fúj a szél vagy a szellõ és, hogy a relatív pára-
tartalom aránylag alacsony, ami – a talajösszetétellel és a vegetációval együtt – õsidõk óta kedvezõ mikroklímát biztosí-
tott a helyi embereknek a hús szárítására.

A Kras térségben a sonka elõállításának jelenlegi elterjedtsége, hírneve és fejlettsége szempontjából elért siker a me-
zõgazdasági termelõk által alkalmazott hagyományos és egyéni technikáknak köszönhetõ. A húsdarabok szárítása való-
színûleg azokból az idõkbõl származik, amikor a Kras térségben megtelepedett az ember. Trieszt jelentõs városközpont-
tá válása, valamint az utak kialakulása, mint például a Kras térségen áthaladó, Bécs és Trieszt közötti úté, megnövelte a
sonka iránti keresletet a kereskedõk és fogadósok körében. Ugyanakkor a sonka hírneve nõtt. Ahogy a sonka iránti keres-
let és annak hírneve nõtt, a „Kraški pršut” elõállítása iránti érdeklõdés is nõtt.Valvasor 1689-ben így írt a Kras népérõl:

„Ezek a jó emberek úgy segítenek magukon, ahogy tudnak, és szegényesen élnek; nagyon boldogok, ha van egy darab
disznózsírjuk (amit a fáradságos munkájuknak köszönhetõen meg tudnak emészteni), hagymájuk és egy darab egyszerû,
durva, sodort korpás barnakenyerük. Egyes helyeken jelentõs hiányt szenvednek fából, és különösen nyáron, tiszta víz-
bõl.” (Rupel, 1969)

1960-ban „Slovensko Primorje” címû könyvében A. Melik ezt írta:
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„A sertésgazdálkodás fejlett a Kras térségben. Minden gazdálkodó kívánsága, hogy a saját szükségleteinek fedezésére
disznókat tudjon levágni. A sertéstenyésztés összefügg a piaci kertekben és földeken történõ élelmiszertermeléssel. Té-
len a hõmérséklet megfelelõ, és a húst »nyersen«, »Kraški pršut« formájában megszárítva tartósítják.”

Így idõvel a technikai készségek a tapasztalatok révén kialakultak és hagyománnyá váltak. A Kras népe, amikor szárí-
tott húsipari termékeket állít elõ, mindig sóval tartósít, de a sót mértékkel használja, így a termékek íze a sós és az édes
között megfelelõ egyensúlyban van. A sertéscombot és lapockát egészben sózzák. Szlovénia más területein a sertéscom-
bot általában kisebb darabokra osztják és sós vizet használnak, a száraz és nedves sózást kombinálva.

A minõséggel való törõdés szigorú normákat és állandó felügyeletet kíván meg az elõállítási folyamat egésze során.
Az egyének jelentõs munkája a tapasztalatok sokaságát teremtette meg, ami hagyománnyá vált. A természetes éghajlati
feltételek mellett történõ elõállítás egyes szakaszainak alapos ismerete az érlelési folyamaton keresztül a sonka jellegze-
tes érzékszervi tulajdonságainak kialakulásához vezetett, annak illatával, ízével, színével és állagával. Ezek a jellemzõk
normákká váltak és hozzájárulnak a Kraški pršut hírnevéhez. Az ember és természet közötti harmóniára nyújt példát. A
tapasztalatokon alapuló szakértelem idõvel alakult ki, és ez adja a Kraški pršut felismerhetõ formáját és érzékszervi
jellemzõit.

A sonka szervezett felvásárlása 1953-ig nyúlik vissza. A Štanjel termelõszövetkezet akkoriban évente 3 000–4 000
sonkát vett. A sonkát a Štanjel és a Vrhov térségben, valamint szélesebb körben a Kras térségben vették mezõgazdasági
termelõktõl. A sonkák több mint 8 kg-ot nyomtak, és a szárítási, illetve érlelési idõszak 18 hónapig tartott. A sonkák egy
részét az olasz piacra exportálták. Szlovén fogadók és szállodák is vásároltak sonkát, ami hozzájárult a szálloda és ven-
déglátó ágazat kínálatához. A piaci kereslet kielégítése érdekében a szövetkezetek és a vállalkozások sonka elõállításba
fogtak. 1963-tól 1977-ig az alkalmazott sózási, füstölési és szárítási módszerek pontosan ugyanazok voltak, mint ami-
lyeneket a mezõgazdasági üzemekben használtak. Ugyancsak 1963 volt az az év, amikor a sonkát „Kraški pršut”-ként
kezdték címkézni.

A „Kraški pršut” és más szárított húsipari különlegességek elõállításában egy új korszak kezdõdött 1977-ben, amikor
a termelõk („pršutarne”-ként ismert) különleges technológiával felszerelt sonkatermelõ-egységeket kezdtek üzemeltet-
ni. A sonka jellemzõ külseje és érzékszervi jellemzõi a Kras gasztronómiai kultúráját tükrözik.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: Bureau Veritas, d.o.o.
Cím: Linhartova 49a
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel. +386 14757670
Fax +386 14747602
E-mail: info@bureauveritas.si

4.8. Címkézés:
A „Kraški pršut” felismerhetõ jellegzetessége a sonka formájú logója, „Kraški pršut” felirattal. Ehhez a logóhoz a ter-

melõ száma is társul. A logót a csontos és kicsontozott egész sonka, valamint a fél és a negyed sonka bõrébe égetik bele.
Ha szeletelve árulják a sonkát, rajta marad a bõr egy olyan része, amelybe a jelt beleégették.

A beégetett jel garantálja a termék minõségét, és azt, hogy a termékleírásnak megfelelõen, valamint megfelelõ fel-
ügyelet mellett, a meghatározott földrajzi területen állították elõ. A „Kraški pršut” minden olyan termelõje, aki megsze-
rezte a termékleírás szerinti elõállítás megfelelõségi tanúsítványát, jogosult a logót felhasználva alkalmazni a cím-
két.Csak az a csontos vagy kicsontozott, fél vagy negyed, illetve szeletelt sonka, amelyiken megtalálható a beégetett
megjelölés, viselheti az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” szavakkal együtt a „Kraški pršut” logót a címkéjén. A „Kraški
pršut” logót a szeletelt és vákuumos vagy védõgázas csomagolásban kiszerelt sonka címkéjére nyomtatják.

A logót a „Kraški pršut” felirattól jobbra nyomtatják. A logó kellõ elhelyezése valamennyi termelõre nézve kötelezõ.
A címkén megtalálható az „oltalom alatt álló földrajzi jelzés” felirat és az említett tanúsítvány száma. A terméket a Szlo-
vén Köztársaság minõségre utaló jelzésével és/vagy a megfelelõ közösségi jelzéssel is ellátják.

VII.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
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rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó ES-PDO-0105-0083-19.09.2007 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. október 1.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 236/11)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

Módosítási kérelem a 9. cikk alapján

„MONTES DE TOLEDO”

EK-sz.: ES-PDO-0105-0083-19.09.2007

OEM ( X ) OFJ ( )

1. A termékleírás érintett szakaszcímei:

– � A termék elnevezése

– � A termék leírása

– � Földrajzi terület

– � A származás igazolása

– � Az elõállítás módja

– � Kapcsolat

– � Címkézés

– � Nemzeti elõírások

– � Egyéb

2. A módosítás típusa:
– � Az egységes dokumentum vagy az összefoglaló lap módosítása
– � Olyan bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának módosítása, amely esetében sem az egységes dokumentu-

mot, sem az összefoglalót nem tették közzé
– � A termékleírás oly módon történõ módosítása, amely nem teszi szükségessé a közzétett egységes dokumentum

módosítását (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdése)
– � A termékleírás hatóságilag elrendelt, kötelezõ egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések miatti át-

meneti módosítása (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése)

3. Módosítások:
3.1. A termék leírása:
A maximum peroxidszám 12 meq O2 /kg-ról 15 meq O2 /kg-ra módosul.
A peroxidszám módosítása azzal indokolható, hogy korábban a felsõ határ meghatározásakor nem vették figyelembe

azt a körülményt, hogy az éghajlati tényezõk a különbözõ gazdasági években eltérõ befolyást gyakorolnak e paraméter
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alakulására. Bár a cornicabra fajtánál a peroxidszám általában nem haladja meg a 12 meq O2/kg-ot, ez az érték lehet ma-
gasabb, ha a még a fán lévõ olajbogyó alacsony hõmérsékletnek lett kitéve.

A „minimális organoleptikus jegy: 6,5” helyébe az „organoleptikus értékelés: extra szûz” meghatározás lép.
A minimális organoleptikus értékelésre vonatkozóan csak arról van szó, hogy a korábbi követelményt a 796/2002/EK

bizottsági rendelet (2002. május 6.) elõírásaihoz kell igazítani (II. melléklet).

3.2. Földrajzi terület:
A jelenlegi terület 25 szomszédos helységgel történõ bõvítése.
A jelenlegi területtel határos 25 település felvételére irányuló kérelem azon alapul, hogy azok a többi helységgel szer-

ves egységet alkotnak mind a használt fajták, mind a mûvelésnél és az olaj elõállításánál alkalmazott technikák tekinteté-
ben, valamint éghajlati, földrajzi és talajtani stb. szempontból, és ennek következtében a területükön elõállított olaj a
„Montes de Toledo” eredetmegjelölés oltalma alatt álló olajjal megegyezõ jellemzõkkel rendelkezik.

A szóban forgó, kivétel nélkül Toledo tartományban található 25 helység a következõ: Alameda de la Sagra, Anover
de Tajo, Borox, Cabanas de la Sagra, Carmena, Carranque, Cedillo del Condado, Cobeja, Esquivias, Illescas, Lomin-
char, Magán, Numancia de la Sagra, Palomeque, Pantoja, Recas, Sesena, Ugena, Villaluenga de la Sagra, Villaseca de la
Sagra, El Viso de San Juan, Yeles, Yuncler, Yunclillos és Yuncos.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„MONTES DE TOLEDO”

EK-sz.: ES-PDO-0105-0083-19.09.2007

OEM ( X ) OFJ ( )

1. Elnevezés:
„Montes de Toledo”

2. Tagállam vagy harmadik ország:
Spanyolország

3. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:
3.1. A termék típusa:
1.5. osztály: Zsírok és olajok

3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:
Extra szûz olívaolaj, amelyet a CORNICABRA fajtájú olajfa (Olea Europea L.) termésébõl mechanikus eljárással

vagy egyéb olyan fizikai eszközökkel állítanak elõ, amelyek az olajban nem idéznek elõ változásokat, és megõrzik a ter-
més eredeti ízét, aromáját és jellemzõit.

Fizikai, kémiai és organoleptikus jellemzõk:
– A „Montes de Toledo” eredetmegjelölés oltalma alatt álló olívaolajra jellemzõ a magas olajsav- és az alacsony linol-

sav-tartalom, valamint a magas polifenoltartalom, amely a terméknek a kereskedelemben nagyra érékelt és elismert
kiemelkedõ stabilitását biztosítja.

– Savasság: legfeljebb 0,7°
– Peroxidszám: legfeljebb 15 meq O2 /kg.– Abszorpció ultraibolya fényben: K 270: legfeljebb 0,15
– Nedvességtartalom: legfeljebb 0,1%
– Szennyezõdéstartalom: legfeljebb 0,1%
– A termék színe a betakarítás idejétõl és a területen belüli földrajzi elhelyezkedéstõl függõen az aranysárgától a

mélyzöldig terjedhet.
– Organoleptikus szempontból a „Montes de Toledo” eredetmegjelölés oltalma alatt álló olívaolajok közepesen-inten-

zíven gyümölcsösek, és közepesen keserû és csípõs aromákkal rendelkeznek.

3.3. Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében):
–
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3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termékek esetében):
–

3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani:
–

3.6. A szeletelésre, reszelésre, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:
– Az olajat az Alapítvány által engedélyezett, az optimális tárolás biztosítására alkalmas létesítményekkel rendelkezõ

olajmalmokban és palackozó üzemekben kell raktározni.
– A csomagolónak az eredetmegjelölés oltalma alatt álló olajokat más olajoktól elkülönített rendszerben kell csoma-

golnia. Hasonlóképpen rendelkeznie kell a típus-jóváhagyási szabályok szerint engedélyezett, az olaj mérésére szolgáló
rendszerekkel.

– A termék csomagolása üveg, bevonatos fém, PET vagy üvegkerámia tartályokba történik.

3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:
Valamennyi címkén kötelezõ feltüntetni az eredetmegjelölés logóját és a „Montes de Toledo” eredetmegjelölést.
A fogyasztásra szánt oltalom alatt álló olajat az ellenõrzõ szerv által kiadott biztonsági zárjeggyel, címkékkel, illetve

számozott ellenõrzõ címkével ellátott csomagolásban állítják ki a csomagolás illetéktelen felhasználásának
megakadályozása érdekében.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása:
A földrajzi terület Castilla-La Mancha autonóm körzet belsõ részén, a Montes de Toledo hegylánc központi tengelye

mentén helyezkedik el, Toledo tartomány délnyugati és Ciudad Real tartomány északnyugati járásait foglalja magába.
A termesztés földrajzi területét 128 település alkotja, amelyek Toledo, illetve Ciudad Real tartományhoz tartoznak.

106 település tartozik Toledóhoz, 22 pedig Ciudad Realhoz.
Toledo tartományhoz tartozó helységek:
Ajofrín, Alameda de la Sagra, Albarreal de Tajo, Alcaudete de la Jara, Aldeanueva de Barbarroya, Aldeanueva de San

Bartolome, Almonacid de Toledo, Anover de Tajo, Arges, Bargas, Belvis de la Jara, Borox, Burguillos de Toledo, Buru-
jón, Caba�as de la Sagra, Calera y Chozas, Campillo de la Jara, Ca�umas, Carmena, Carpio de Tajo (El), Carranque, Ca-
sasbuenas, Cebolla, Cedillo del Condado, Cobeja, Chueca, Cobisa, Consuegra, Cuerva, Dosbarrios, Espinoso del Rey,
Esquivias, Estrella (La), Gálvez, Guadamur, Guardia (La), Herencias (Las), Hontanar, Huerta de Valdecarábanos, Illes-
cas, Layos, Lominchar, Madridejos, Magán, Malpica de Tajo, Manzaneque, Marjaliza, Mascaraque, Mata (La), Maza-
rambroz, Menasalbas, Mesegar, Mocejón, Mohedas de la Jara, Montearagón, Mora, Nambroca, Nava de Ricomalillo
(La), Navahermosa, Navalmorales (Los), Navalucillos (Los), Noez, Numancia de la Sagra, Olías del Rey, Orgaz, Palo-
meque, Pantoja, Polán, Puebla de Montalban (La), Pueblanueva (La), Pulgar, Recas, Retamoso, Robledo de Mazo, Ro-
meral (El), San Bartolome de las Abiertas, San Martín de Montalbán, San Martín de Pusa, San Pablo de los Montes, San-
ta Ana de Pusa, Sese�a, Sevilleja de la Jara, Sonseca, Talavera de la Reina, Tembleque, Toledo, Torrecilla de la Jara, To-
tanes, Turleque, Ugena, Urda, Ventas con Pe�a Aguilera (Las), Villaluenga de la Sagra, Villaminaya, Villamuelas, Villa-
nueva de Bogas, Villarejo de Montalbán, Villaseca de la Sagra, Villasequilla de Yepes, El Viso de San Juan, Yébenes
(Los), Yeles, Yepes, Yuncler, Yunclillos and Yuncos.Ciudad Real tartományhoz tartozó helységek:

Alcoba, Anchuras, Arroba de los Montes, Cortijos (Los), El Robledo, Fernancaballero, Fontanarejo, Fuente el Fresno,
Herencia, Horcajo de los Montes, Labores (Las), Luciana, Malagón, Navalpino, Navas de Estena, Picón, Piedrabuena,
Porzuna, Puebla de Don Rodrigo, Puertolápice, Retuerta del Bullaque és Villarrubia de los Ojos.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel:
5.1. A földrajzi terület sajátosságai:
A védett olajok elõállítására szánt olajbogyó termesztési területe a Montes de Toledo hegységben található.
A Montes de Toledo kiterjedt köztes síkságokkal rendelkezõ alacsony hegység.
A hõmérsékleti viszonyok erõteljesen kontinentális jellegûek.
Az éves átlagcsapadék 400–600 mm, a legcsapadékosabb évszak a tél.

5.2. A termék sajátosságai:
Az egyetlen fajtájú olajbogyóból elõállított „Montes de Toledo” olaj a következõ sajátosságokkal rendelkezik:
– magas olajsav- és alacsony linolsav-tartalom,
– kiemelkedõ stabilitást biztosító magas polifenoltartalom,
– organoleptikus szempontból az ebbõl a fajtából elõállított olajok rendkívül sûrûnek érzõdnek a szájban, ízük gyü-

mölcsös és aromás, és egyszersmind közepesen kesernyés és csípõs.
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5.3. A földrajzi terület és a termék különleges minõsége, hírneve vagy egyéb jellemzõje közötti okozati kapcsolat:
A terület talajtani és éghajlati viszonyai következtében, valamint az olívatermesztõk számos generációjának munkája

eredményeként megtörtént a terület szempontjából legalkalmasabb cornicabra fajta természetes kiválasztódása, és kizá-
rólag ezt használják a „Montes de Toledo” olaj elõállításához.

A geológiai és talajtani jellemzõkkel való kapcsolatot illetõen említést érdemel, hogy a kevésbé termékeny talajformá-
ciók itt is a természetes kiválasztódás eszközéül szolgáltak, amikor a kultúrát folyamatos stressz alatt tartva kiváltották a
termés differenciálódását.

Az olajnak a 4.2. pontban említett sajátos fizikai és kémiai jellemzõi a cornicabra fajtának és a terület talajtani és ég-
hajlati viszonyainak egyaránt köszönhetõk.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére
A regionális földmûvelésügyi minisztérium 2007. június 15-i határozata a Montes de Toledo védett eredetmegjelölés

termékleírásának módosítására vonatkozó kérelem kedvezõ elbírálásáról (Resolución de 15 de junio de 2007, de la Con-
sejería de Agricultura, por la que se adopta decisión favorable sobre solicitud de modificación del pliego de condiciones
de la Denominación de Origen Protegida Montes de Toledo).

Közzétételre került Castilla-La Mancha Hivatalos Lapja 142. számában, 2007. július 6-án.
A termékleírás a határozat mellékleteként került közzétételre.
Tartalma az alábbi címen olvasható:
http://docm.jccm.es/portaldocm/verDiarioAntiguo.do?ruta=2007/07/06
Resolucion de 15 de junio de 2007, consejeria de agricultura por la que se adopta decision favorable sobre solicitud de

modificacion del pliego de condiciones de la denominacion de origen protegida montes de Toledo. d.o.c.m. n o 142 de 6
de julio de 2007 pág. 18173.

VIII.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PDO-0005-0638-30.07.2007 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. október 1.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 236/12)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„AGLIO DI VOGHIERA”

EK-sz.: IT-PDO-0005-0638-30.07.2007

OFJ ( ) OEM ( X )

1. Elnevezés:
„Aglio di Voghiera”

2. Tagállam vagy harmadik ország:
Olaszország
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3. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:
3.1. A termék típusa (II. melléklet):
1.6. osztály: Zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék frissen vagy feldolgozva.

3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:
Az „Aglio di Voghiera” oltalom alatt álló eredetmegjelölés az „Aglio di Voghiera” ökotípusra vonatkozik. A növény

fényes és egységesen fehér színû, ritkán rózsaszín csíkos hagymákból áll. A gerezdeket körülölelõ külsõ buroklevél fe-
hér, ritkán többé-kevésbé erõteljesen rózsaszín csíkozású. A hagyma alakja gömbölyded, szabályos és tömör, a gyökér-
zet kiindulásánál enyhén lapított. A hagymát változó számú, tömören egybeforrt gerezdek alkotják, amelyek külsõ olda-
la jellegzetes hajlatú, és egymáshoz tökéletesen illeszkednek. Kereskedelmi forgalomba hozatalakor az „Aglio di Voghi-
era” megfelel az alábbi követelményeknek: a hagymák egészségesek, rothadástól és kártevõktõl mentesek; tiszták; tö-
mörek; fagy vagy nap által okozott károktól mentesek; látható csírát nem tartalmaznak; rendellenes külsõ nedvességtõl
mentesek; idegen szag és/vagy íz nem tapasztalható. Csak az „extra” osztályba tartozó, legalább 45 mm átmérõjû, és az
„elsõ” osztályba tartozó, legalább 40 mm átmérõjû, fokhagyma nyerheti el az „Aglio di Voghiera” OEM oltalmat. Az
„Aglio di Voghiera” az alábbi jellemzõkkel kerül kereskedelmi forgalomba: FRISS/ZÖLD FOKHAGYMA: a szártõnél
merev zöld szára, friss állapotban külsõ buroklevele van; a hagyma fehér vagy elefántcsontszínû, esetenként rózsaszín
csíkokkal; gyökerei fehéresek. FÉLSZÁRAZ FOKHAGYMA: zöld színû, nem teljesen száraz szárral, amely fehéres
színbe hajlik és a szártõnél kevésbé merev; külsõ buroklevele nem teljesen száraz, a hagyma fehér vagy elefántcsontszí-
nû, esetenként rózsaszín csíkokkal; gyökerei fehéresek. SZÁRAZ FOKHAGYMA: fehéres színû, száraz, törékeny
szárral, külsõ buroklevele és az egyes gerezdeket körülfogó héja teljesen száraz, a hagyma fehér színû, benne a gerezdek
jól kivehetõek, a gyökerek elefántcsontszínûek.

3.3. Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetén):
–

3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termékek esetén):
–

3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni:
Valamennyi termesztési mûveletet a termesztési területen kell elvégezni, mivel a voghierai fokhagyma a gazdák isme-

reteinek, a terület éghajlati sajátosságainak és az ott honos talajtípusoknak köszönheti jellegzetességeit.

3.6. A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:
A friss/zöld terméket a leszedés napjától számított 5. napig, a félszáraz terméket a 6. és a 10. nap között, míg a szárazat

a 11. nap után lehet forgalomba hozni. A termék az alábbi kiszerelésekben kerül forgalomba: FONAT: 5 és 18 közötti
számú hagymából áll, tömege 400 g és 900 g között mozog; EXTRA FONAT: a hagymák száma 8 és 80 közötti, töme-
gük 1 és 5 kg között; HÁLÓ: a hagymák száma változó, tömegük 100 g és 500 g között van; ZSÁK: a hagymák száma
változó, a tömegük 1 és 5 kg között van; KIS FONAT: a hagymák száma 3 és 5 közötti, tömegük 150 g és 500 g között
van; EGYES KISZERELÉSÛ HAGYMA: tömege: 50 és 100 g között van. A termék hálóba, továbbá fából, mûanyag-
ból, kartonból, papírból és természetes növényi anyagokból készült göngyölegbe csomagolható. A csomagolásra fel-
használt göngyöleget oly módon kell lezárni, hogy tartalmát a csomagolás megsértése nélkül ne lehessen kivenni. Az
egyes hagymák szárát és gyökereit teljesen le kell vágni. A hagymákat gondosan kell tárolni úgy, hogy a szállítás és a
további mûveletek a fokhagymafejeket meg ne sértsék és a külsõ héjat össze ne törjék, mivel ez penészedéshez és a
termék károsodásához vezethet.

3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:
Valamennyi csomagoláson jól olvasható és eltávolíthatatlan feliratoknak kell szerepelniük egy oldalra csoportosítva,

amelyek révén azonosítani lehet a csomagolót vagy a szállítót. A göngyölegeken továbbá minden más feliratnál nagyobb
betûkkel kell feltüntetni az „Aglio di Voghiera” elnevezést, a denominazione di origine protetta (oltalom alatt álló ere-
detmegjelölés) megjelölést vagy annak DOP (OEM) rövidítését, valamint az uniós logót. Az egyes kiszerelésû fokhagy-
mára olyan címkét kell elhelyezni, amely az „Aglio di Voghiera” elnevezést, az OEM megjelölést, az uniós logót és a ter-
melõ nevét tartalmazza. A logó világoskék színû, kör alakú, egy fél fokhagymafejet ábrázol, amelyet a V betû középen
elvág. A gerezd sárga alapon sötétebb színnel, hálószerûen csíkozott. A körben ferdén helyezkedik el a fekete színû „Ag-
lio di Voghiera” felirat. A kör felsõ részén jelenik meg a fekete színû D.O.P (OEM) megjelölés. Reklámcélra alkalmaz-
ható a fekete-fehér változat is, ilyen esetben a kör alakú logót fekete vonal határolja. Amennyiben a logót címkére
nyomtatják, annak a címke teljes méretének 1/3 részét kell kitennie.
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4. A földrajzi terület tömör meghatározása:
Az „Aglio di Voghiera” termesztési területe a Ferrara megye területén lévõ alábbi településeket foglalja magába: Vog-

hiera, Masi Torello, Portomaggiore, Argenta és Ferrara.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel:
5.1. A földrajzi terület sajátosságai:
A voghierai fokhagyma termõterülete folyódeltában és folyók között elterülõ síkság, amely ideális éghajlatot biztosít

a termék növekedéséhez. A talaj túlnyomórészt agyagos, agyagos-iszapos és vályogtalaj. A jelentõs mennyiségû, folya-
mi eredetû homoktartalom a talajnak igen jó vízáteresztõ képességet biztosít. Ez a talaj elõsegíti a fokhagyma növekedé-
sét és fejlõdését, miközben megvédi a rothadás veszélyétõl. Az éghajlat más síkságokhoz képest kevésbé csapadékos, az
esõzés a tavaszi hónapokban gyakoribb, mint nyáron. A meleg és napsütéses nyár kedvez a betakarítási munkálatoknak,
és a ferrarai vidékre jellemzõ párával együtt elõsegíti a fokhagyma lassú és fokozatos száradását.

5.2. A termék sajátosságai:
Az „Aglio di Voghiera” különleges sajátossága a csillogó fehér szín, a nagyméretû, gömbölyded, szabályos, tökélete-

sen egybeforrt gerezdekbõl álló hagyma, és mindenekelõtt a jó eltarthatóság. Vegyi összetétele kéntartalmú illóolajok,
enzimek, B-vitaminok, ásványi sók és flavonoidok közötti tökéletesösszhangot mutat. Nem kevésbé fontos jellemzõje a
DNS-megsokszorozás technikájának segítségével létrejött specifikus genetikai identitás, amely a nemzedékrõl nemze-
dékre átadott kiválasztási módszerek alkalmazásának köszönhetõ természetes kiválasztódás eredménye.

5.3. A földrajzi terület és a termék (OFJ) különleges minõsége, jellemzõje, illetve speciális minõsége, hírneve vagy
egyéb jellemzõje (OEM) közötti okozati kapcsolat:

A voghierai fokhagyma jellegzetességei a humán tényezõkön túl a területtel való szoros kapcsolatból származnak. Az
5.2. pontban meghatározott jellemzõ terméksajátosságok abból a földterületbõl következnek, ahol a termesztés folyik. A
növény magas növése, a hagymák jó eltarthatósága, fényes fehér színe és különösen jellegzetes szabályos és tömör for-
mája a jó vízelvezetésû, folyami eredetû homokot tartalmazó, agyagos, agyagos-iszapos és vályogtalajra vezethetõ
vissza. A legjobb hagymákból származó vetõgerezdek vegetatív úton történõ szaporításából ered az enzimek, vitaminok,
ásványi sók közötti tökéletes egyensúly, amely a fokhagymának sajátos genetikai identitást ad. Az említettek elvezetnek
a másik erõs, a voghierai fokhagymát oly különlegessé tevõ kötelékhez, az emberi tényezõhöz. Az ember az, aki kezdet-
tõl fogva különös gondossággal alkalmazza az öntözési technikákat a vetés és a betakarítás alatt: apától fiúnak átadott, az
évek során egyre finomodott képesség birtokában kézzel válogatják ki az elõzõ évi termésbõl a legjobb hagymákat, ame-
lyekbõl a szaporítóanyag származik. Az ember figyel arra, hogy a hagyma nagy és egészséges legyen. Kiemelkedõ
ügyességgel készíti elõ és dolgozza fel a hagymákat, kézzel csomót, kis fonatot köt, vagy egyenként csomagolja a hagy-
mákat. Végül igen finom recepteket is továbbörökít. Az õsi Voghenza-vidék újabban és régebben feltárt régészeti emlé-
kei alátámasztják azt a meghatározó szerepet, amelyet ez a terület a Pó deltavidékén legalább az i. sz. VII. századig betöl-
tött. A koraközépkori idõszakot követõen Ferrara urai, az Este család állította ismét elõtérbe Voghiera területét. Az Es-
te-uradalom minden lehetséges növény termesztését támogatta, ezen belül különös figyelmet fordítva a konyhakerti nö-
vényekre, mint amilyenek a salátafélék, a fûszernövények és különösen a fokhagyma. Az 1598-as évtõl kezdve az
Estékhez kötõdõ, a mezõgazdaság területén felhalmozott tapasztalat nem veszett el, mivel más neves földesurak is
felfigyeltek a Pó õsi medre mentén fekvõ termékeny földek értékeire. E tapasztalatok a mai napig is támogatják az olyan
erõsen szakosodott mûvelést, amilyen a fokhagymatermesztés.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:
Ez a közigazgatási szerv azzal, hogy az „Aglio di Voghiera” OEM elismerésére irányuló javaslatát a Gazzetta Ufficia-

le della Repubblica Italiana (Az Olasz Köztársaság Hivatalos Közlönye) 2007. május 30-i, 124. számában közzétette, el-
indította a belföldi kifogásolási eljárást.

A termékleírás konszolidált szövege megtekinthetõ az alábbi linken:
http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento= Dis-

ciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0Prodotti%20Dop,%20Igp%20e
%20Stg

vagy
közvetlenül a minisztérium honlapján (http://www.politicheagricole.it) a „Prodotti di Qualita” címszóra (a képernyõ bal
oldalán), majd a „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]” (az 510/2006/EK ren-
delet szerinti uniós vizsgálat tárgyát képezõ termékleírások) hivatkozásra kattintva.
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IX.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PDO-0105-0252-23.11.2006 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. október 3.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és
eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 238/08)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a módosítás iránti kérelem elleni kifo-
gás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számított hat hónapon belül kell beérkeznie a
Bizottsághoz.

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

Módosítás iránti kérelem a 9. cikk alapján

„SPRESSA DELLE GIUDICARIE”

EK-sz.: IT-PDO-0105-0252-23.11.2006

OFJ ( ) OEM ( X )

1. A termékleírás érintett szakaszcímei:

– � A termék elnevezése

– � A termék leírása

– � Földrajzi terület

– � A származás igazolása

– � Az elõállítás módja

– � Kapcsolat

– � Címkézés

– � Nemzeti elõírások

– � Egyéb [kérjük, határozza meg]

2. A módosítás típusa:
– � Az egységes dokumentum vagy az összefoglaló lap módosítása
– � Olyan bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának módosítása, amely esetében sem az egységes dokumentu-

mot, sem az összefoglalót nem tették közzé
– � A termékleírás oly módon történõ módosítása, amely nem teszi szükségessé a közzétett egységes dokumentum

módosítását (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdése)
– � A termékleírás hatóságilag elrendelt, kötelezõ egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések miatti át-

meneti módosítása (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése)
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3. Módosítás(ok):
3.1. A termék leírása:
A módosítás a szárazanyag zsírtartalmára vonatkozik, amelyet „minimum 29%, maximum 39%” értékrõl „minimum

33%, maximum 43%” értékre emeltek fel annak érdekében, hogy jobban tükrözze a jelenlegi elõállítási körülményeket.
Hangsúlyozandó, hogy a százalékos értékek kiigazítása semmilyen módon sem módosítja a termék minõségi és
érzékszervi jellemzõit.3.2. A származás igazolása:

Módosult a származás igazolására vonatkozó leírás 4. cikke, amelybe beillesztették a nyomon követhetõségre vonat-
kozó adatokat, mivel a „Spressa delle Giudicarie” OEM elismerésének idején ez a cikk a történelmi tényezõket
tartalmazta.

Következésképpen a hatályos termékleírás 6. cikkébõl törölték az utolsó négy, a „környezethez való kötõdést igazoló
tényezõk”-et tartalmazó bekezdést, mivel azok valójában a származás igazolására vonatkoztak, és ez utóbbit a 4. cikkbe
illesztették be.

A hatályos termékleírás 6. cikkének utolsó elõtti bekezdését, amely szerint: „A darabolók névsorát külön listán nyújt-
ják be”, teljes egészében beépítették a módosított termékleírás 4. cikkébe. Ez a módosítás valójában nem jelent változást
a termékleírásnak az elismerés alapjául szolgáló verziójához képest, és nem köti a meghatározott területhez a darabolást
és a csomagolást.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„SPRESSA DELLE GIUDICARIE”

EK-sz.: IT-PDO-0105-0252-23.11.2006

OFJ ( ) OEM ( X )

1. Elnevezés:
„Spressa delle Giudicarie”

2. Tagállam vagy harmadik ország:
Olaszország

3. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:
3.1. A termék típusa (II. melléklet):
1.3. osztály – Sajtok

3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:
Kereskedelmi forgalomba hozatalakor a „Spressa delle Giudicarie” OEM félkemény, tömör, henger alakú sajt, egye-

nes vagy enyhén domború peremmel és szürkésbarna vagy sötét okkersárga kéreggel. A sajttészta, amely a „fiatal” sajtok
esetében különösen rugalmas, fehér vagy világos szalmaszínû, és elszórtan kis és közepes méretû lyukakat tartalmaz. Íze
az édestõl az aromásig változik, és hosszabb érlelés során alig érezhetõen kesernyésbe hajlik. Tömege 7–10 kg közötti,
átmérõje 30–35 cm közötti, peremmagassága 8–11 cm között változik. A szárazanyag zsírtartalma minimum 33%, maxi-
mum 43%; nedvességtartalma a „fiatal” (azaz legalább három hónapig érlelt) sajtok esetében 32–40% közötti, míg az
„érett” (azaz legalább hat hónapig érlelt) sajtoknál 28–38%.

3.3. Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetén):
A „Spressa delle Giudicarie” OEM nyers tehéntejbõl készült sajt, amely Rendena (õshonos), Bruna, Grigio Alpina,

Frisona és Pezzata Rossa fajtájú tehenek két vagy három egymást követõ fejésébõl nyert és természetes úton részben fö-
lözött tejébõl készül.

3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termékek esetén):
A szarvasmarhákat állandó legelõkrõl származó réti szénával takarmányozzák, amely túlnyomó részben pázsitfûfélé-

ket tartalmaz. A „Spressa delle Giudicarie” OEM gyártásához tilos többek között kizárólag fûvel vagy bármely típusú si-
lótakarmánnyal takarmányozott tehenektõl származó tejet használni.

3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni:
A minõség, a nyomon követhetõség és az ellenõrzés biztosítása érdekében a tejtermelési, tejfeldolgozási és sajtkezelé-

si mûveleteket – egészen az érlelés befejezéséig – a 4. pontban meghatározott gyártási területen kell végezni.
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3.6. A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:
–

3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:
A sajtot a „Spressa delle Giudicarie OEM” megjelölés azonosítja, amely egyszer vagy többször szerepel a sajt oldalán és

dombornyomással a kérgen. A feliratnak a terméken szereplõ bármely más feliratnál nagyobbnak kell lennie. Az azonosító
jelben szerepel a sajtüzem száma vagy hivatkozási kódja és a gyártási tétel. A sajt egészben vagy darabolva értékesíthetõ, a
darabokon mindig szerepelnie kell a fenti azonosító adatoknak, továbbá a „fiatal” vagy „érett” típusjelzésnek.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása:
A „Spressa delle Giudicarie” OEM gyártási területe a Giudicarie-, Chiese-, Rendena- és Ledro-völgyek területén,

Trento-megyében található alábbi településeket érinti: Bersone, Bezzecca, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Boce-
nago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Concei, Condino,
Daone, Dare, Dorsino, Fiavé, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Molina di Ledro, Montagne, Pelugo, Pieve di
Bono, Pieve di Ledro, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo,
Strembo, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel:
5.1. A földrajzi terület sajátosságai:
A gyártási terület eredetileg a Val del Chiese és a Val Rendena kisebb területeire korlátozódott, azonban lassanként ki-

terjedt a Valli Giudicarie és Val di Ledro teljes területére, azonban Trento vagy a szomszédos Brescia megye más terüle-
teit nem érinti. A „Spressa delle Giudicarie” gyártási területeként ismert körzet jól felismerhetõ sajátosságokkal rendel-
kezik, köszönhetõen hegyes domborzati viszonyainak, növényzetének, valamint klímájának, amely tükrözi az alpesi ré-
gió jellemzõit (a tél hideg, száraz és viszonylag hûvös, a nyár esõs) továbbá hagyományainak és szokásainak, amelyek
túlnyomó részben a pásztori életmódból származnak. A növényzet különleges, többek között a sziklákon és elsõsorban a
legelõkön és hegyi réteken növõ számos alpesi õshonos fajnak köszönhetõen, amelyeknek kedvez a különleges éghajlat
és a bõséges, gyakran hó formájában lehulló csapadék.

5.2. A termék sajátosságai:
Az OEM „Spressa delle Giudicarie” sajtot az édestõl az aromásig változó, az érleléssel kesernyéssé váló jellegzetes

íze, valamint a fiatal sajtoknál különösen rugalmas állaga különbözteti meg a többi sajttól.

5.3. A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minõsége vagy jellemzõi közötti vagy (OFJ esetében) a termék kü-
lönleges minõsége, hírneve vagy egyéb jellemzõje közötti okozati kapcsolat:

A „Spressa delle Giudicarie” gyártási területe jól felismerhetõ sajátosságokkal rendelkezik, köszönhetõen hegyes
domborzati viszonyainak, növényzetének, valamint klímájának, amely tükrözi az alpesi régió jellemzõit (a tél hideg,
száraz és viszonylag hûvös, a nyár esõs), továbbá hagyományainak és szokásainak, amelyek túlnyomó részben a pásztori
életmódból származnak.A növényzet különleges, többek között a sziklákon és elsõsorban a legelõkön és hegyi réteken
növõ számos alpesi õshonos fajnak köszönhetõen, amelyeknek kedvez a különleges éghajlat és a bõséges, gyakran hó
formájában lehulló csapadék.

Ezért a meghatározott földrajzi területrõl származó tejbõl, a megszokott és állandó, az idõk során továbbadott mód-
szerrel elõállított sajt olyan sajátos érzékszervi jellemzõkkel rendelkezik, amelyek karakteres, jól meghatározható ízben
és aromában nyilvánulnak meg. A „Spressa delle Giudicarie” az emberek gondolataiban a helyi, hagyományos elõállí-
tással társul, amely nagyon régóta létjogosultságot szerzett a helyi gazdaságban és a Giudicarie völgyek lakóinak
étkezési szokásaiban.

A sajt elõállítása, a táplálkozásban betöltött fontos szerepe és a helyi gazdasághoz való hozzájárulása döntõ szerepet
játszott abban, hogy a lakosság széles rétegei a területen maradtak, megakadályozva ezzel a hegyi települések
elnéptelenedésének káros jelenségét.

A „Spressa delle Giudicarie” sajt gyártására vonatkozó legfrissebb adatok szerint az elõállított mennyiség több mint
24 000 sajtkorongra becsülhetõ, amelyhez körülbelül 2,7 millió liternyi – 150 különbözõ tejgazdaságból származó – tejet
használnak fel.

Az elsõ történelmi adatok igen régre nyúlnak vissza, amint azt az 1249. évi „Regola di Spinale e Manez” is bizonyítja.
Újabban a Spressa sajt említése megtalálható Marini „Urbario” c. mûvében az 1915 és 1916 évekre vonatkozóan, amely
a „Spressa da polenta”-ra, mint jellegzetes sajtra hivatkozik.

A többi említésre méltó hivatkozás a 4. pontban meghatározott megyében található Caseificio di Coltura di Ragoli
szállítóleveleinek és társasági nyilvántartásainak kivonata, amelyek tartalmazzák a Spressa gyártási listáját és eladási
árait 1926-tól 1934-ig.
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Hivatkozás a termékleírás közzétételére:
Ez a közigazgatási szerv, azzal, hogy a „Spressa delle Giudicarie” oltalom alatt álló eredetmegjelölésének módosítá-

sára irányuló javaslatát a Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Az Olasz Köztársaság Hivatalos Közlönye) 2006.
szeptember 22-i, 221. számában közzétette, elindította a belföldi kifogásolási eljárást.

A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt szövege megtalálható a következõ internetcímen:
http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento= Discipli-

nare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0Prodotti%20Dop,% 20Igp%20e%20Stg
vagy

közvetlenül a minisztérium honlapján (http://www.politicheagricole.it) a „Prodotti di Qualita” címszóra (a képernyõ bal
oldalán), majd a „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]” (az 510/2006/EK ren-
delet szerinti uniós vizsgálat tárgyát képezõ termékleírások) hivatkozásra kattintva.

X.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó IN-PGI-0005-0659-12.11.2007 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. október 14.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 246/09)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„DARJEELING”

EK-sz.: IN-PGI-0005-0659-12.11.2007

OFJ ( X ) OEM ( )

1. Elnevezés:
„Darjeeling”

2. Tagállam vagy harmadik ország:
India

3. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:
3.1. A termék típusa:
1.8. osztály – A Szerzõdés I. mellékletében felsorolt egyéb termékek

3.2. Azon termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:
A Darjeeling teanövény botanikai neve „camellia sinensis” M Kuntz. A Darjeeling teanövény szívós, sokágú, lassan

növekvõ örökzöld cserje, amely 2,5 méter magasra is megnõ, ha hagyják. Kb. 6-8 évbe telik, amíg a Darjeeling teanö-
vény eléri a gazdaságos szedéshez szükséges fejlettségét és arról ismert, hogy helyes mezõgazdasági gyakorlattal több,
mint 100 évig is szüretelhetõ. Jól tûri a kemény téli idõjárást, az elhúzódó szárazságot és a Darjeeling tartomány magas-
lati éghajlatát. Kicsi, fényes, sima, élénkzöld leveleit és hosszúkás rügyeit gyakran puha ezüstös szõr borítja. Más tea ter-
melõ vidékekhez képest a darjeelingi tea termelékenysége jóval alacsonyabb, amely megdrágítja a termesztését és szüre-
telését. Ez az alacsonyabb termelékenység a földrajzi terület nagy tengerszint feletti magasságának és a kivételes éghaj-
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lati viszonyoknak köszönhetõ. A Darjeeling teanövény ültetésére elõször az 1800-as évek elején került sor. Az évek so-
rán alkalmazkodott természetes környezetéhez és kialakultak a jellemzõ tulajdonságai, azaz a neves teakóstolók és a
fogyasztók által ismert egyedi Darjeeling jelleg.

Az elkészített Darjeeling teafõzet színe halványsárga vagy élénk borostyánsárga. A fõzetet figyelemreméltó, külön-
bözõ fokú vizuális tisztaság, mélység és testesség jellemi. A fõzetnek egy összetett és kellemes ízzel párosuló illat, vala-
mint az aromával, bukéval és jellegzetes karakterrel rendelkezõ utóíz kölcsönzi a zamatát. A Darjeeling teafõzet érzék-
szervi jellemzõit általában a mályva illatú, sima, kerek, zamatos, érett, édes, élénk, száraz és eleven jelzõkkel illetik. A
Darjeeling teában nagyon magas koncentrációban jelenlévõ kémiai összetevõk a következõk: linalool oxid I, II, III és
IV. Linalool, geraniol, metil-szalicilát, benzil-alkohol, 2-fenil-etanol, dihidroaktinidiolid, hexánsav, cisz-3-hexánsav,
transz-2- hexánsav, transz-geranil sav, 3,7-dimetil-1,5,7-octatrién-3-ol (mennyiségileg %-ban lehet meghatározni
0,36%–1,24% között) és 2,6-demetil-3, 7-octadién-2,6- diol (mennyiségileg %-ban lehet meghatározni 3,36%–9,99%
között). A két utóbbi összetevõ nagyon magas koncentrációban van jelen (külön-külön elérik a 1,24% illetve a
9,99%-ot).

A Darjeeling tea kivételes zamatát közvetlenül a Darjeeling tartományban õshonos növényi gének kombinációja, az
ásványokban gazdag talaj kémiai tulajdonságai, a magas (évi 160 hüvelyk) csapadékmennyiséggel és tengerszint feletti
magassággal (a legmagasabb csúcs 2 250 méter, a legalacsonyabb pedig 600 méter) rendelkezõ darjeelingi hegyek, vala-
mint az egyedi (5 és 30 °C közötti) hõmérsék- letingadozás eredményezik. Az agroklimatikus környezet hatása – beleért-
ve a fényt, a hõmérsékletet, a páratartalmat, a csapadékot stb. – fontos szerepet játszik a Darjeeling tea minõsége szem-
pontjából fontos másodlagos metabolitok elõállításában. Megfigyelték, hogy az ország más agroklimatikus feltételekkel
rendelkezõ vidékein termesztett teafajták nem produkálják a Darjeeling tea egyedi aromáját/ zamatát.

A darjeelingi teaipar egy korábban kidolgozott, már 150 éve létezõ és alkalmazott mezõgazdasági gyakorlatsort követ
a hajtások növekedésének fenntartása érdekében, miközben a cserjéket a kézzel szedéshez elérhetõ magasságúra neve-
lik. A feldolgozott tea minden egyes kilogrammja kb. 20 000 kézzel egyenként szedett hajtást tartalmaz. Ez jelzi a
termeléséhez szükséges emberi erõ mértékét.

A Darjeeling tealevelek feldolgozása kizárólag a hagyományos, ortodox módszerrel, emberi erõ és a hagyományos
szakismeret/tudás minden feldolgozási szakaszba történõ bevonásával történik, amely a Darjeeling termelési eljárás
néven vált ismertté.

A Darjeeling tealeveleket méretük alapján három különbözõ osztályba sorolják, amelyek hagyományos elnevezése
Whole Leaf (egész levél), Brokens (törmelék) és Fannings (morzsalék).

3.3. Nyersanyagok:
Nem alkalmazható.

3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termékek esetében):
Nem alkalmazható.

3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani:
A Darjeeling tea begyûjtése februárban/március elején kezdõdik, amely az idõjárási feltételektõl és a környezeti hõ-

mérséklettõl függõen november közepén ér véget; a hideg téli hónapok decembertõl februárig a nyugalmi idõszakot je-
lentik. Egy darjeelingi teacserjérõl származó termésbõl mindössze 50–100 gramm szárított tealevél készíthetõ évente. A
Darjeeling tea begyûjtése egy speciális szakismeret/technika, amelynek ismeretét a hagyomány szerint nemzedékrõl
nemzedékre adják át. A szüretelést zömében jól képzett nõk végzik, mivel a zöld levelek finom, gondos bánásmódot
igényelnek minõségük megõrzése érdekében.

A betakarítást követõen a Darjeeling tea leveleket hagyományosan, ortodox módszerrel, kifejezetten csak a meghatá-
rozott Darjeeling teatermelõ vidék adott ültetvényein elhelyezkedõ feldolgozó üzemekben alkalmazott jellegzetes/Dar-
jeeling termelési eljárással dolgozzák fel. A hagyományos szakismeretet/tudást generációról generációra adták át és a
feldolgozás minden szakaszában alkalmazzák. Az óvatosan szedett, eredendõen érzékeny természetû zöld levelek a
gyengéd bánásmódot hálálják meg leginkább. Bár a különbözõ levélfajtáknak sokféle, bonyolult eljáráson kell keresztül
menniük, a követendõ fázisok egységesek.

A Darjeeling tea feldolgozását csak a bejelentett teaültetvényeken elhelyezkedõ feldolgozóüzemekben végzik. A Dar-
jeeling tea szárítását, válogatását, osztályozását és csomagolását kizárólag a bejelentett teaültetvények területén elhe-
lyezkedõ feldolgozóüzemekben végzik. Fontos megjegyezni, hogy a teaültetvények területén kívül nem történik
feldolgozás.

Ezért a teatermelés valamennyi lépése (betakarítás, szárítás és feldolgozás) a meghatározott területeken zajlik.
Amikor a tealevél a feldolgozóüzembe ér, megkezdõdik annak „fonnyasztása”. A fonnyasztás célja, hogy a zöld leve-

lek nedvességtartalma 14–16 óra alatt lassan elpárologjon. A levelek összezsugorodnak és megpuhulnak, hogy ellen tud-
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janak állni a mechanikus sodrásnak és hengerlésnek. A kész italra jellemzõ tulajdonságok is elkezdenek kialakulni a le-
velek szerkezetében bekövetkezõ fizikai és kémiai változásokat követõen.A zöld leveleket elkülönítik, és egyenletesen
szétterítik nagyon hosszú faládákra hasonlító, speciálisan megtervezett „vályúk” fölé erõsített dróthálókból készült rá-
csokon. Mindegyik vályú egy olyan légkamra, amely lehetõvé teszi, hogy a zöld levelek között friss száraz levegõ halad-
jon át szabályozott módon mindaddig, amíg a kívánt „fonnyadtságot” el nem érik. Ebben a szakaszban a friss zöld
levelek víztartalmának mintegy 75%-a párolog el.

A megfonnyasztott leveleket kiveszik a vályúból és a hengerlõgépbe teszik, ahol megsodorják. Ennek során nyomás
alatt hengerlõ mozgásnak teszik ki a megfonnyasztott leveleket, megsodorják, amely elroncsolja a tealevél sejtjeinek fa-
lát, a sejtnedvek felszabadulnak, amely elõsegíti az oxidációt és felgyorsítja a pigmentációt. A forgó hengereket és azok
sorrendjét alapos ellenõrzésnek vetik alá, hogy a túlhevülés káros hatása nélkül biztosítható legyen az optimális jelleg.

Ezt követõen a leveleket vékonyan szétterítik egy hûvös, jól szellõzõ helyiségben, hogy ott lassan oxidálódjanak (fer-
mentálódjanak). E szakasznak az idõtartama, amely elsõsorban a helyiség hõmérsékletétõl és a relatív páratartalomtól
függ, 2–4 óra, amely során a flavonolok egyesülnek a levegõ oxigénjével. A tapasztalt teatermelõk a levél által fokozato-
san kibocsátott illatanyag alapján rendszeres idõközönként felmérik a bekövetkezett minõségi változás mértékét. Ez az
érzékszervi ítélet döntõ fontosságú a forrázott fõzet minõsége szempontjából. A hengerlõ és fermentáló (oxidációs)
helyiségbõl kiáradó gazdag virágaroma mámorító és kétségtelenül felejthetetlen élmény.

Amikor elérték az optimális fermentációt (oxidációt), az oxidált leveleket hevítik (vagy szárítják), hogy az enzimek ha-
tástalanításával megállítsák a további fermentációt (oxidációt), és eltávolítsák a levelekben még megmaradt szinte összes
nedvességet. A Teaszárító egy olyan kamra, amelynek különbözõ részein szabályozott, különbözõ hõmérsékletû forró le-
vegõt áramoltatnak a fermentált (oxidált) levelek közé 20–30 percen keresztül. A megfelelõ hevítés következtében a vég-
termék nedvességtartalma kevesebb, mint 2%-ra csökken, ezáltal ropogós-száraz teát hoz létre, amelyet azután rázórosta
segítségével méret alapján osztályoznak. Ezeket az osztályokat végül tételenként olyan beárazott fóliacsomagolással látják
el, amelyek kialakítása biztosítja a termék frissességének és minõségének hosszú ideig történõ megtartását.

Az utolsó osztályozást követõen meghatározzák az adott osztály mérete szerinti nómenklatúrákat. Ezek három kate-
góriába sorolhatók:

a) Whole Leaf (egész levél) – FTGOP – Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe.
b) Brokens (törmelék) – TGBOP – Tippy Golden Broken Orange Pekoe.
c) Fannings (morzsalék) – GOF – Golden Orange Fannings.
A három kategória között elsõsorban méretbeli különbség van.
Az Orange Pekoe kifejezést fõleg a fekete teák osztályozásánál alkalmazott ugyanilyen nevû minõsítési rendszerben

szereplõ egyik minõségi osztály leírására használják. A rendszer kizárólag a feldolgozott és szárított fekete tealevelek
méretén alapul.

A fenti osztályozás csupán az egész levél feldolgozás utáni méretére vonatkozik és nem minõségbeli megkülönbözte-
tésre. Ugyanabból a zöld levélbõl készült termékek szerepelnek valamennyi osztályban. Az elõállított tea minõségi osz-
tályának a tealevelek feldolgozás utáni mérete alapján történõ meghatározására a nómenklatúrákat használják.

3.6. A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:
A Darjeeling teára nem vonatkoznak külön csomagolási elõírások.

3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:
Az indiai Teabizottság (a teatermesztés igazgatására felhatalmazást nyújtó 1953. évi indiai tea törvény alapján létre-

hozott hatósági szerv) által irányított 1999-es darjeelingi hitelesített védjegyoltalmi rendszer alapján minden csomago-
lást el kell látni a termelõ/csomagoló engedélyszámával, valamint a levédett Darjeeling logóval (egy tealevelet tartó stili-
zált indiai nõalak kör alakú elrendezésben). Az ábrázolt nõalak fülét stilizált fülbevaló karika, az orrát pedig ékszer díszí-
ti. A „Darjeeling” szó a kör bal oldali részét szegélyezi. Ezen elemek összessége együtt alkotják a Darjeeling logót.

Az Indában 1983-ban kollektív védjegyként bejegyzett egyedi Darjeeling logót fel kell tüntetni azon teák címkéin,
amelyeket a Teabizottság a Darjeeling tea szabványainak és tulajdonságainak megfelelõnek ítélt. Bevezetése óta a Dar-
jeeling logó a bizottság ellenõrzése mellett mindig felkerült a csomagoló kartondobozokra/ládákra.

A Teabizottság a kereskedelmi márkanevekrõl és védjegyekrõl szóló 1958. évi törvény alapján elérte a Darjeeling
logó tanúsító védjegyként történõ bejegyzését.
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A Teabizottság a földrajzi árujelzõkrõl (bejegyzésrõl és oltalomról) szóló új, 1999. évi törvény alapján is bejegyeztet-
te a Darjeeling logót.

Az osztályozási nómenklatúra címkén való feltüntetése nem kötelezõ.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása:
A Darjeeling teát India Nyugat-Bengália államában, a Darjeeling tartományban termesztik. Nyugat- Bengália állam

(India) Darjeeling tartományának a következõ részein találhatók teakertek: a Sadar kerületben, a csupa hegyvidéki terü-
lettel rendelkezõ Kalimpong kerületben, ahol a Samabeong teabirtok, az Ambiok teabirtok, a Mission Hill teabirtok, az
Upper Fagu és a Kumai teabirtokok találhatók, valamint a Kurseong kerületben, kivéve a 20., 21., 23., 24., 29., 31. és 33.
sz. joghatósági területeket, a Subtiguri kerületben, ahol a New Chumta teabirtok található, és a Kurseong kerületben,
ahol a kurseongi rendõrõrs Simulbari és a Marionbari teabirtokai helyezkednek el. A teakertek 600–2 250 méteres ma-
gasságban fekvõ meredek lejtõkön találhatók, amelyek a tartományt öntözõ bõséges esõ számára ideális, természetes
csapadékelvezetést biztosítanak.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel:
5.1. A földrajzi terület sajátosságai:
A teakertek 600–2 250 méteres magasságban fekvõ meredek lejtõkön találhatók, amelyek a tartományt öntözõ bõsé-

ges esõ számára ideális, természetes csapadékelvezetést biztosítanak. Fontos megemlíteni a magas tengerszint feletti
magasság különleges jelentõségét a Darjeeling minõség szempontjából. Ehhez kapcsolódik a felhõs és napsütéses idõ-
szakok váltakozása, amely hozzájárul az Darjeeling tea egyedi jellegének kialakulásához.

A talaj termékeny, és a hegyvidéki terep természetes csapadékelvezetést biztosít a tartományt öntözõ bõséges esõ számára.
A folyamatos alacsony hõmérséklet következtében a Darjeeling teanövényt sokkal alacsonyabb mértékû metabolikus

tevékenység (fotoszintézis) jellemzi bármely más teanövénynél, amely hátráltatja a zöld levelek növekedését és megnö-
veli a természetes kémiai jellemzõk koncentrációját.

A Darjeeling teatermelõ vidék a közvetlenül a Himalájára és a Kanchenjunga csúcsra – amely a világ harmadik legma-
gasabb csúcsa – nézõ darjeelingi hegyek között elterülõ hét völgyben fekszik. Az egyedi Darjeeling zamat kialakulásá-
nak egyik okát a Himalája felõl fújó különféle hõmérsékletû hideg szelek jelentik, amelyek egész évben átjárják a hét
völgyet. A darjeelingi hegyek között éjjel leszáll a köd, amely magába sûríti a környezetben lévõ vízmolekulákat, és lá-
gyan benedvesíti a Darjeeling tealeveleket az éjszaka folyamán. A Darjeeling hegységben nagyon magas az évi csapa-
dékmennyiség (amelynek 160 hüvelyk a maximuma, a minimuma pedig 81 hüvelyk). A Darjeeling hegységben a napsü-
téses napok száma csupán 180, és akkor is csak napi 4–5 órát süt a nap. Ezek a természeti jelenségek jelentõsen
hozzájárulnak a Darjeeling tea híres zamatának és tulajdonságainak kialakulásához.

5.2. A termék sajátosságai:
A Darjeeling tea különleges hírnévre tett szert, mivel a zamata olyan egyedi, hogy a világon sehol máshol nem lehet

reprodukálni. A hegyvidéki Darjeeling tartományban már több mint 150 éve termesztik e teacserjéket, amelyeket esõzés,
napsütés és nedvdús puha ködpárna felváltva táplál. A teaszedõk csak a két legfiatalabb levelet és a rügyet szedik le a kü-
lönleges zamat megõrzése érdekében. E természeti elemek jelenlétének, valamint annak az egyszerû ténynek köszönhe-
tõen, hogy a Darjeeling tartományban megközelítõen csupán 9–10 millió kg Darjeeling teát állítanak elõ évente, elõkelõ
és kapós termék vált belõle. Egy szûk piaci szegmens luxusterméke lett. E magas minõségi profilhoz való ragaszkodás
rendkívül alacsony terméshozamot eredményez. A darjeelingi termelõk minden erõfeszítést elkövetnek a lehetõ legma-
gasabb minõségi követelményszint biztosítása érdekében, az ezzel járó magas költségek ellenére. Az északiak egymást
követõ generációinak teaszedési mûvészete mûvészeti értéket képvisel. A tea elõállításának több lépésénél is jelen van
az emberi tényezõ (a fenti magyarázat szerint).

A Darjeeling tea feldolgozása kizárólag a hagyományos, ortodox módszerrel, az emberi erõ és a hagyományos szakis-
meret/tudás minden feldolgozási szakaszba történõ bevonásával történik.

5.3. A földrajzi terület és a termék különleges minõsége, hírneve vagy egyéb jellemzõje közötti okozati kapcsolat:
Földrajzi és agroklimatikus környezet: a Darjeeling tartományon belül 87 teakertet magába foglaló régióban uralkodó

agroklimatikus feltételek egyedi és összetett kombinációjának, valamint a Teabizottság termesztésre vonatkozó rendele-
teinek köszönhetõen, az e régióban elõállított tea kivételes és természet adta érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik az
ízét, aromáját és állagát tekintve, amely világszerte elnyerte a kifinomult ízlésû vevõkör tetszését és elismerését, és a
Darjeeling teát egy szûk piaci szegmens luxustermékévé tette.

Topográfiai tényezõk: a darjeelingi teakertek 600–2 250 méteres magasságban fekvõ meredek lejtõkön találhatók,
amelyek a tartományt öntözõ bõséges esõ számára ideális, természetes csapadékelvezetést biztosítanak. A Darjeeling tea
ritka aromáját a darjeelingi hegyvidékre jellemzõ olyan tényezõk egyedülálló összességének köszönheti, mint a növényi
gének, a talaj kémiai tulajdonságai, a tengerszint felett magasság, a hõmérséklet és esõzés. A darjeelingi teaipar egy ko-
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rábban kidolgozott, már 150 éve létezõ és alkalmazott mezõgazdasági gyakorlatsort követ a hajtások növekedésének
fenntartása érdekében, miközben a cserjéket a kézzel szedéshez elérhetõ magasságúra nevelik.

Betakarítás: Egy darjeelingi teacserjérõl legfeljebb 100 gramm szárított tealevél készíthetõ évente (a Darjeeling tarto-
mányban megközelítõen évi 9–10 millió kg Darjeeling teát állítanak elõ). A feldolgozott tea minden egyes kilogrammja
kb. 20 000 egyenként, kézzel szedett hajtást tartalmaz. Ez jelzi a termeléséhez szükséges emberi erõ mértékét.

Egyéb tényezõk: a „Darjeeling” névhez történelmi, hagyományos, kulturális és társadalmi értékek, valamint egyedül-
állóan kiváló minõség és hírnév kapcsolódik. A Darjeeling tartományban termelt és az említett különleges tulajdonsá-
gokkal rendelkezõ teát valójában jelenleg és már hosszú ideje Dar- jeeling teaként ismeri az iparág és a vásárlóközönség
Indiában és külföldön, és mint ilyen, jelentõs hazai és nemzetközi hírnévre tett szert. Ha Indiában, illetve külföldön az
iparág vagy a vásárlóközönség bármely tagja Darjeeling teát rendel, vagy Darjeeling néven reklámozott teát lát, illetve
ilyen nevû teát kínálnak fel neki eladásra, akkor az így rendelt, reklámozott, értékesítésre felkínált teától azt várják el,
hogy a fent említett Darjeeling tartományban legyen termesztve, és rendelkezzen a fenti különleges tulajdonságokkal. A
nyugat-bengáliai Darjeeling tartományból származó tea számára a „Darjeeling” elnevezés ezért példátlanul kiváló minõ-
séget és hírnevet képvisel a köztudatban, amennyiben azt az említett tartomány fenti régiójában elõállított teával kapcso-
latban használják annak érdekében, hogy az ilyen alkalmazás joga különleges hírnév részét képezze mindazok számára,
akik az említett régióval megfelelõ kapcsolatban állnak. Indiában és általában a világpiacon a Darjeeling tea árai is
magasabbak a többi teáénál. Más szóval, a „Darjeeling” név egy indiai földrajzi jelzésnek minõsül, ha teával
kapcsolatban használják.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/appliedName.html?denominationId=10087

XI.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó DE-PGI-0005-0528-14.03.2006 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. szeptember 15.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 222/06)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„TETTNANGER HOPFEN”

EK-sz.: DE-PGI-0005-0528-14.03.2006

OFJ ( X ) OEM ( )

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Bundesministerium der Justiz
Cím: Mohrenstraße 37
10117 Berlin
DEUTSCHLAND
Tel. +49 302025-70
Fax +49 302025-8251
E-mail: –

3246 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 10. szám



2. Csoportosulás:
Név: HVG Service Baden-Württemberg e.V.
Cím: Kaltenberger Str. 5
88069 Tettnang
DEUTSCHLAND
Tel. +49 754252136
Fax +49 754252160
E-mail: j.weishaupt@tettnanger-hopfen.de
Összetétel: Termelõk/Feldolgozók ( X ) Egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.8. osztály: A Szerzõdés I. mellékletében felsorolt egyéb termékek, komló

4. Termékleírás:
(követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)
4.1. Elnevezés:
„Tettnanger Hopfen”

4.2. Leírás:
Botanika: a komló (Humulus lupulus) botanikailag a csalánvirágúak (Urticales) rendjébe és a kenderfélék (Cannaba-

ceae) családjába tartozik. A komló kétlaki növény, azaz a porzós és a termõs virágok külön növényeken találhatók. Csak
a „termõs komlót” termesztik, és ennek a virágjából fejlõdnek az ernyõk. Az 510/2006/EK rendelet szerinti oltalom csak
a termõs komlótobozra és az abból nyert komlókészítményekre – itt különösen a komlópelletre és a komlókivonatra –
vonatkozik. A komló ernyõs virágzata elõlevélbõl, fedõlevélbõl, ernyõszárból, valamint komlótengelybõl áll, és ez hor-
dozza a „Tettnanger Hopfen” magas söripari értékkel bíró anyagait. A komló rövidnappalos növény, azaz a növény ma-
gasságának növekedésére növekvõ naphosszúság idején (hosszú nappal), a virágzásra pedig kb. június 21-tõl csökkenõ
naphosszúság idején (rövid nappal) történik. A „Tettnanger Hopfen” a kedvezõbb környezeti tényezõk (talaj, csapadék-
mennyiség és átlagos hõmérséklet) alapján más termõterületekkel szemben 8,30 m-es növekedési magasságot ér el (más
termõterületeken a karók rendszerint 7–7,50 m magasak). A növény gyorsan növekszik (naponta akár 30 cm-t is), és
jobbra csavarodik. „Tettnanger Hopfen” néven a Tettnang termõterületrõl származó aromás fajtákat jelölik meg. A fõ
tettnangi fajták (1973-tól az egységes „Tettnanger Frühhopfen”; P. Heidtmann: „Grünes Gold” [Zöld arany], 1994, 342.
o.) és a „Hallertauer Mittelfrüher” mellett a „Hallertauer Tradition” és „Perle” fajtákat termesztik. A tettnangi fajtát
kizárólag a tettnangi termõterületen termesztik.

Alkalmazás: a „Tettnanger Hopfen” szinte kizárólag (kb. 99%-ban) a sörgyártás alapanyagául szolgál (csekély része
pedig a gyógyszeriparba kerül). A „Tettnanger Hopfen” túlnyomórészt feldolgozott formában, komlópelletként kerül a
vevõkhöz, és csak kisebb részben komlókivonatként, mivel az extrahálás során a „Tettnanger Hopfen” értékes
aromaanyagai elveszhetnek.

Összetevõk: a komló értékét adó összetevõk a keserûanyagok (komlógyanta), az aromaanyagok (illóolajok) és a cser-
zõanyagok (polifenolok). Tettnang önmagát aromáskomló-termõ területként határozza meg. A „Tettnanger Hopfen” vi-
lághírnevét különösen azoknak az igen finom aromaanyagoknak köszönheti, amelyek több mint 300 illóolajból (az ún.
komlóvirág) tevõdnek össze. A „Tettnanger Hopfen” aromájának leírásai a virágos, a citrusszerû, a gyümölcsös, a ribisz-
keszerû, az édeskés és a fûszeres spektrumában mozognak. Az „összbenyomás-aromát” a tettnangi termõterületen
termesztett komló esetében a következõ jelzõkkel írják le: „harmonikus, tartósan dús és lágy”.

A komlókereskedelemben forgalmazott fajtákat e besorolás mellett az összetevõk alapján hivatalosan a „kiváló aro-
más komló, aromás komló, keserû komló, magas alfasavas komló” kategóriák szerint értékelik. A „Tettnanger Hopfen”
96%-a (a „Tettnanger” és „Hallertauer” fajták) a kiváló aromás komlófajták csoportjába tartozik, a maradék 4% („Perle”
és „Hallertauer Tradition”) pedig az aromás komlófajták csoportjába.

Mivel a 300 aroma-alkotóelem sokasága érzékszervekkel nem különböztethetõ meg, a sörfõzdék döntéshozói és áru-
beszerzõi körében a mai napig a szubjektív aromabenyomás a lényeg (a vásárló a válogatásnál a komlóba dugja az orrát).
A hozzáértõk azonban tudják, hogy a „Tettnanger Hopfen” kiváló aromás komlófajtának tekinthetõ.

4.3. Földrajzi terület:
A földrajzi terület a tettnangi termõterületnek felel meg. Ez magában foglalja: 1. a Bodensee körzetében Eriskirch,

Friedrichshafen, Hagnau am Bodensee, Immenstaad am Bodensee, Kressbronn am Bodensee, Langenargen, Markdorf,
Meckenbeuren, Neukirch, Oberteuringen és Tettnang községeket, 2. Ravensburg körzetében Achberg, Amtzell, Berg,
Bodnegg, Grünkraut, Ravensburg, Wangen im Allgäu községeket (a korábbi Neuravensburg és Schomburg községek te-
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rülete), 3. Lindau (Bodensee) körzetében Bodolz, Lindau (Bodensee), Nonnenhorn és Wasserburg (Bodensee)
községeket.

4.4. A származás igazolása:
A mindenkori komló származását elõször 1929-ben, az ún. komlószármazási törvényben szabályozták, és az 1996. évi

komlótörvényben további szabályozásra került sor. A „Tettnang” területnév az 1929. évi komlószármazási törvény óta a
komlócsomagoláson (az évjárattal és a fajtával együtt) feltüntetett kötelezõ jellegû adatként gyakorlatilag oltalom alatt
áll. A „Tettnanger Hopfen” tettnangi termõterületrõl való származása/azzal kapcsolatos visszakövethetõsége már évtize-
dek óta olyan módon biztosított,ahogy egyetlen másik mezõgazdasági terméké sem. Az egyes csomagokat hivatalosan
felesketett minõsítõ tisztviselõk (Siegelmeister)/szakemberek látják el pecséttel és kísérõ okirattal, mely utóbbi „születé-
si anyakönyvi kivonatnak” felel meg, és a következõket kell tartalmaznia: származás, szövetségi tartomány, termõterü-
let, feldolgozási szint, a minõsítõ hivatal (Siegelhalle) száma, az egyes csomagok súlya, a csomagok száma, fajta és
évjárat. A komlótermesztõ ezenkívül egy ún. komlószármazási bizonyítványban igazolja a termék eredetét.

4.5. Az elõállítás módja:
A komlóév Tettnangban márciustól szeptemberig tart. A tettnangi komlót ún. vágott dugványokon keresztül a saját ál-

lományból vagy a szomszédos földekrõl szaporítják, de minden esetben 100%-ban a tettnangi termõterületrõl. A komló-
ültetõ áprilisban kezdi meg a talaj megmunkálását (talajmarás, boronálás, tárcsázás). A tettnangi komlóültetõ a munkála-
tokat más termõterületekkel ellentétben, ahol a drótok kihúzása már télen megtörténik, csak kora tavasszal kezdheti meg.
Ez az adott területre jellemzõ karózási rendszerektõl függ. Míg más termõterületeken a nagy területre kiterjedõ elrende-
zés (egysoros rendszer) az uralkodó, Tettnangban hat sor képez egy „egységet”, és ezt követi a kiszolgáló út. A növénye-
ket április eleje és közepe között a földfelszín alatt elvágják, hogy új hajtások képzõdhessenek. Ez a vágási idõpont Tett-
nangban – más termõterületekkel ellentétben – kb. 2–3 héttel késõbb következik be, mivel a növények a tettnangi termõ-
területen a kedvezõbb éghajlati viszonyok miatt gyorsabban nõnek, és korábban érnek. Tettnangban találhatók a
legmagasabb karók is (ezek akár 8,30 m magasak is lehetnek). A komlónak a kedvezõbb talaj- és éghajlati viszonyok
(vízmennyiség, napsütéses órák száma) miatt nagyobb „termõtérre” van szüksége.

Ezt követi a drótozás. A karókra kb. 8,50 m hosszú drótokat kötnek ki, és azokat a földben rögzítik. Körülbelül 50
komlóhajtásból 4 hajtást a felfelé vezetõ drótra húznak. Ezt 2–3 alkalommal trágyázás és növényvédelmi intézkedés kö-
veti. Június végére a komló eléri a karók magasságát és elkezdõdik a generatív növekedés, azaz a virágzás. Helyi sajátos-
ság, hogy a virágzási idõszaktól megkezdõdik a kizöldülés (hibridek alkalmazása más termõterületekkel ellentétben
egyéni kötelezettségvállalás alapján tilos), és ezért további talajmegmunkálásra már nincs szükség. Ezáltal
megakadályozható a talaj tömörödése és elmosása, illetve elõsegíthetõ a humuszképzõdés.

Az aratás augusztus 20-a körül kezdõdik. A venyigékrõl eltávolítják, majd megtisztítják a leveleket, a hajtásokat és az
ernyõket. A (kiváló aroma megóvása érdekében legfeljebb 62 fokon végzett) szárítást és a kb. 11%-os víztartalomig tör-
ténõ nedvesítést követõen a komlót csomagolják, és a termék a helyi minõsítõ hivatalba kerül, ahol megtörténik a mérle-
gelés, a mintavétel (egy semleges minõsítési labor számára), a pecsételés és a bizonyítvány kiállítása. Ez a komló pelletté
és kivonattá történõ feldolgozásának olyan elõzetes fázisa, amely nem a földrajzi területen történik.

4.6. Kapcsolat a földrajzi területtel:
A tettnangi komlótermesztésrõl az oklevelek elõször 1150-ben tesznek említést (P. Heidtmann: „Grünes Gold”, 1994,

12. o.). 1838-ban az akkori tettnangi Fõhivatal 14 sörfõzdérõl tesz említést (v. Memminger: „Beschreibung des Obe-
ramts Tettnang” [A tettnangi Fõhivatal leírása], 1838, 62. o.), és ebbõl hármat a városban tart számon. Három évvel ké-
sõbb, 1841-ben ezek száma már hatra rúg (P. Heidtmann: „Grünes Gold”, 1994, 13. o.). Ezek tulajdonosai maguk ter-
mesztették a komlót. A tervszerû termesztés 1844-ben kezdõdött, a tettnangi helyettes tisztiorvos, Johann Nepomuk von
Lentz és nyolc városi polgár kezdeményezésére, a bor éghajlati határterületén (P. Heidtmann: „Grünes Gold”, 1994, 15.
o.). A területi terjeszkedés, amelynek eredményeként a terület északon nemsokára a régebbi, Altshausent körülvevõ ter-
mõterülethez (kb. 1821-tõl; P. Heidtmann: „Grünes Gold”, 1994, 14. o.) csatlakozott, 1860-ban kezdõdött (1864 = 91 ha,
1866 = 160 ha, 1875 = 400 ha, 1914 = 630 ha; P. Heidtmann: „Grünes Gold”, 1994, 22. és azt követõ oldalak). A tettnan-
gi termõterület legnagyobb kiterjedését a XX. század kilencvenes éveiben érte el, 1 650 hektárral (az EU 1997. évi
komlópiaci jelentése, a HVG 1997. évi jelentése). A tettnangi területen mindig csak aromás komlófajtát választottak ki,
és termesztettek.

A „Tettnanger Hopfen”-t kizárólag az ún. alsóteraszos kavicson, a jégkorszak fiatal morénáin termesztik, a schusseni
medencében, az Argen mentén és annak jégkorszakbeli szélein. Ez a talajszerkezet a mélyebben fekvõ talajvízzel együtt
lehetõvé teszi, hogy a komló mélyen (akár 2 m mélységig is) gyökeret eresszen. Ezáltal ugyanakkor a különösen száraz
idõszakokban is folyamatosan biztosítható a nedvesség. Az itt, 400 és 600 m közötti tengerszint feletti magasságban
uralkodó, a Bodensee által szabályozott, mérsékelten enyhe éghajlat a „Tettnanger Hopfen” esetében szintén lényeges
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szerepet játszik az aroma kiteljesedése szempontjából.A „Tettnanger Hopfen” számára itt egyedülálló éghajlati feltéte-
lek állnak rendelkezésre (az éves átlagos hõmérsékletnek, a napsütéses órák számának és a csapadék mennyiségének a
középértékei). Így például az elmúlt 30 év átlagértékei (2009-es állapot szerint) a 9,4 Celsius-fok hõmérséklettel, a
majdnem 1 800 napsütéses órával és az 1 136 mm mennyiségû csapadékkal messze meghaladják a többi német
termelõterület 30 éves átlagértékeit.

A tettnangi komló növekedése és ernyõvirágzatának képzõdése szempontjából a geológiai (talajminõség) és az éghaj-
lati adottságok együtt a lehetõ legkedvezõbb hatást fejtik ki, és ez biztosítja a leginkább földrajzi körülményektõl függõ
egynemûséget. Azt a tényt, hogy a „Tettnanger Hopfen” esetében egynemûségrõl van szó, a tettnangi fajta tekintetében a
Hohenheimi Egyetem, a „Hallertauer Mittelfrüher” fajta esetében pedig az Anheuser/Busch sörfõzde igazolta. Ezenfelül
minden leszállított komlótételt megvizsgálnak a tettnangi komlólaborban külsõ minõségi jegyek (például betegség, ned-
vesség, ernyõlevelek, fajtatisztaság és egynemûség) szempontjából. A „Tettnanger Hopfen” tekintetében itt egész évben
magas szintû egynemûséget tanúsítanak.

A „Tettnanger Hopfen” hírneve messze túllépte a régió határait.
A kicsi, de kitûnõ komlófõvárosból, Tettnangból származó kiváló aromás fajta világszerte rajongókra talált, és Japán-

ban legalább annyira kedvelt, mint az Amerikai Egyesült Államokban. Különleges jele például az érték és a minõség
megbecsülésének, amikor egy amerikai egyesült államokbeli sörfõzõ a csomagoláson feltünteti a „brewed with Tettnang
Hops” feliratot, márpedig ez nem ritka eset. A „Tettnanger Hopfen” minõségének köszönhetõen mindig a legmagasabb
árakon értékesíthetõ (az EU 1990-es évekre vonatkozó éves beszámolója, a bajor Landesanstalt 1990–2000-re vonatko-
zó éves beszámolói; P. Heidtmann: „Grünes Gold”, 1994, 368. és 369. o.). Tettnang komlóvárosában azonban az embe-
rek is a komlóért és a komlóval élnek. Jó példa erre a „Tettnanger Hopfen”-nel kapcsolatos regionális struktúra és esemé-
nyek. Az 1995 óta fennálló tettnangi komlómúzeumban például a komlókultúra teljes varázsa tetten érhetõ. A 4 km
hosszú tettnangi komlótanösvényen az érdeklõdõ látogató minden tudnivalót megtalál a tettnangi komlóval kapcsolat-
ban. A 42 km teljes hosszúságú tettnangi komlógyûrû végigvezeti a kerékpározót a tettnangi termõterületen. A minden
év augusztusában, röviddel az aratás elõtt Tettnang-Kauban megrendezett komlóünnepen Tettnang lakosai életre keltik
„zöld aranyuk” régi hagyományát. Végül pedig regionális és nemzetközi szinten a minden második évben megválasztott
tettnangi komlófelségek (a komlókirálynõ és két komlóhercegnõ) képviselik a „Tettnanger Hopfen-t”.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: Lacon GmbH
Cím: Weingartenstr. 15
77654 Offenburg
DEUTSCHLAND
Tel. +49 781919 3730
Fax +49 781919 3750
E-mail: lacon@lacon-institut.org

4.8. Címkézés:
–

XII.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó FR-PGI-0005-0546-2006.06.30. számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. szeptember 15.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 222/07)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.
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ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„PINTADEAU DE LA DRÔME”

EK-sz.: FR-PGI-0005-0546-2006.03.30

OEM ( ) OFJ ( X )

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Institut National de l’Origine et de la Qualité
Cím: 51 rue d’Anjou
75008 Paris
FRANCE
Tel. +33 153898000
Fax +33 142255797
E-mail: info@inao.gouv.fr

2. Csoportosulás:
Név: Syndicat de défense du Pintadeau de la Drôme
Cím: ZA La Pimpie
26120 Montelier
FRANCE
Tel. +33 475601500
Fax +33 475599950
E-mail: pintadeau.drome2@freesbee.fr
Összetétel: termelõk/feldolgozók ( X ) egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.1. osztály: Friss hús (valamint vágási melléktermék és belsõség)

4. Termékleírás:
(követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Elnevezés:
„Pintadeau de la Drôme”

4.2. Leírás:
A „Pintadeau de la Drôme” olyan fiatal gyöngytyúk, amely a következõ tulajdonságokkal rendelkezik:
– Pintadeau = olyan fiatal gyöngytyúk, amely szegycsontjának a vége hajlékony, nem csontosodott el
– Lassú növekedésû törzsállományból származik, tollazata kékesszürke, lábai sötét színûek
– A baromfi átlagos vágáskori élõtömege 1 750 g (± 450 g)
– Vágási kora 87–100 nap
– Olyan baromfi, amelynek „vad” jellegû húsa van, ami kevesebb zsírtartalmat, jellegzetesebb ízintenzitást, valamint

szilárdabb és rostosabb állagot jelent.A „Pintadeau de la Drôme” frissen, különbözõ formában kerül kereskedelmi
forgalomba:

egészben:
– részben kizsigerelve, csomagolás nélkül
– konyhakész állapotban, csomagolás nélkül vagy tálcán, fóliába csomagolva
feldarabolva:
– feldarabolva, tálcán, fóliába vagy légmentesen csomagolva
– feldarabolva, „ömlesztett” kiszerelésben
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4.3. Földrajzi terület:
A „Pintadeau de la Drôme” tenyésztésének földrajzi területe Drôme megye 256 településébõl áll, az alábbi megoszlás

szerint:
– A Bourg de Péage, Crest-Nord, Crest-Sud, Le Grand-Serre, Grignan, Loriol-sur-Drôme, Marsanne, Montélimar I,

Montélimar II, Pierrelatte, Romans I, Romans II, Saint-Donat-sur-l’Herbasse, Saint- Paul-Trois-Châteaux, Saint-Vallier,
Tain-l’Hermitage, Bourg-les-Valence és Portesles-Valence kantonok összes települése.

– Bourdeaux kanton Bézaudun-sur-Bine, Bouvieres és les-Tonils települések kivételével.
– Buis-les-Baronnies kanton Beauvoisin, Bellecombe-Tarendol, Bésignan, Plaisians, Poët-en-Percip, Rioms, Ro-

chebrunne, la-Roche-sur-le-Buis, la-Rochette-du-Buis, Saint-Auban-sur-Ouveze, Sainte- Euphémie-sur-Ouveze, Sa-
int-Sauveur-Gouvernet és Vercoiran települések kivételével.

– Chabeuil kanton le-Chaffal település kivételével.
– Die kanton Aix-en-Diois, Chamaloc, Laval-d’Aix, Marignac-en-Diois, Molieres-Glandaz, Montmaur- en-Diois,

Ponet-et-Saint-Auban, Romeyer, Saint-Andéol, Saint-Julien-en-Quint és Vacheres-en-Quint települések kivételével.
– Dieulefit kanton Comps, Orcinas, Teyssieres és Vesc települések kivételével.
– Nyons kanton Arpavon, Chaudebonne, Eyroles és Valouse települések kivételével.
– Rémuzat kanton la-Charce, Chauvac-Laux-Montaux, Cornillac, Cornillon-sur-l’Oule, Lemps, Montferrand-la-Fare,

Pelonne, Poët-Sigillat, Pommerol, Roussieux, Saint-May és Verclause települések kivételével.
– Saillans kanton la-Chaudiere, Eygluy-Escoulin, Rimon-et-Savel települések kivételével.
– Saint Jean en Royans kanton Bouvante és Léoncel települések kivételével.
Az ezen a termelési területen található földterületek többségével kapcsolatban általában véve megállapítható, hogy

azok a felszínen könnyen felmelegszenek és könnyen megszikkadnak.
A földrajzi terület minden települése átlagosan 500 m-es tengerszint feletti magasságnál alacsonyabban helyezkedik

el. Csupán 3 település képez ez alól kivételt, amelyek ugyan 500 méternél magasabban helyezkednek el, de olyan mikro-
klíma jellemzi õket, amely miatt a földterületek kedvezõ adottságúak. Ezek az alábbiak:

– Poët-Celard (547 m) Bourdeaux kantonban
– Gigors et Lozeron (585 m) Crest-Nord kantonban
– Montréal les Sources (605 m) Rémuzat kantonban
A fiatal gyöngytyúkok tenyésztése 1 napos koruktól a vágóhídról való elszállításukig a földrajzi területen történik.
A keltetés, a vágás és a termékek csomagolása az OFJ földrajzi területén kívül is történhet.

4.4. A származás igazolása:
A termelési lánc minden szereplõje nyilvántartásba kerül (keltetõk, takarmány-elõállítók, tenyésztõk és vágóhidak).
Minden gyöngytyúk-szállítmányról dokumentált nyilvántartás készül: a keltetõ megvalósítási nyilatkozata, a naposál-

lat szállítólevele, a vágóhídra való szállítási nyilatkozat és a vágóhídról való elszállítás szállítólevele, a levágott gyöngy-
csirkéknél használt címkék bejelentése, valamint az osztályon kívülibaromfikról szóló kimutatás. Minden címke sorszá-
mot visel. A vágott baromfira egyéni sorszámozással ellátott címke (olyan öntapadós, a vágóhíd engedélyeztetési számát
tartalmazó, 3 részre osztott címke, amelyet nem lehet teljes egészében eltávolítani) és/vagy egészségügyi pecséttel ellá-
tott vagy a vágóhíd nevét viselõ DLC címke kerül. Az információk közötti következetes összefüggés vizsgálata lehetõvé
teszi a termék nyomonkövethetõségének biztosítását.

4.5. Az elõállítás módja:
A „Pintadeau de la Drôme” tenyésztése az alábbi módszerrel történik:
– Lassú növekedésû törzsállomány használata, ami több törzs keresztezõdésébõl jött létre. A törzsállományt alkotó

egyedek közös jellemzõvel, fenotípussal, közös organoleptikus tulajdonsággal rendelkeznek. Közös jellemzõ még, hogy
Drôme megyébõl származnak.

– Az ólakban az állatok sûrûsége maximum 13 állat/m 2 lehet, és – az évszaktól függõen – 6–8 hetes koruktól az álla-
tok szabadon kijárhatnak reggel 9 óra és sötétedés között az ólak területénél kétszer nagyobb, 2 m-nél magasabb
ketrecbe.

– Kizárólag növényi, ásványianyag- és vitamintartalmú takarmánnyal való táplálás, aminek a növekedési és a hizlalási
idõszakban minimum 70%-a gabonaféle kell, hogy legyen. A 10. héttõl kezdve a hizlalás szõlõmaggal történik, amit
vagy szórva, vagy 400 m 2 -es épületenként legfeljebb 250 kg-os baromfietetõkbe helyeznek el.

– A vágási kor minimum 87, maximum 100 nap.
– A vágott baromfi válogatása a vágóhídon (a vékony bõrû, bõrös, de nem túl zsíros, hozzáadott víz nélküli, legalább

A osztályú, kizsigerelve és belsõségek nélkül minimum 850 g tömegû, vagy részben kizsigerelve minimum 1 100 g tö-
megû vágott baromfi kiválasztása és válogatása).
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Minden szakasz a fölrajzi területen megy végbe, kivéve a keltetés, a vágás és a csomagolás, amelyek a termelési terü-
leten kívül is elvégezhetõk.

4.6. Kapcsolat:
A földrajzi területtel való kapcsolat az alábbiakon alapszik:

T ö r t é n e l m i h í r n é v
A fiatal gyöngytyúkok tenyésztése a régióban egészen a XIX. század végéig nyúlik vissza. A szárnyast kis számban

tenyésztik Drôme megye számos gazdaságában, majd Délkelet-Franciaország nagyvárosaiba szállítják õket, ahol a belõ-
lük készült étel nagy hírnévnek örvend.

A „Tribunal de grande instance de Valence” bíróság (Drôme megye) által felkért szakértõk 1969-ben megállapították,
hogy Drôme megyében már idõtlen idõk óta tenyésztenek gyöngycsirkét. A gyöngycsirke értékesítése a két világháború
között igen elterjedt volt, de valószínûleg már jóval az I. világháború elõtt is jellemzõ volt. Az 1930-as évekbõl származó
nagykereskedelmi számlákból jól kiolvasható, hogy mekkora piacot jelentett ez akkoriban.

J e l e n l e g i h í r n é v
Amikor 1969-ben a „Tribunal de grande instance de Valence” bíróság a „Pintadeau de la Drôme” eredetmegjelölést

oltalom alá helyezte, ezt a régi hírnevet ismerte el.
A „Pintadeau de la Drôme” a helyi gasztronómiában igen fontos helyet vívott ki magának, és a régió nagyobb vendég-

látóinak körében különösen kedvelt étel.
A „Pintadeau de la Drôme” hírnevét többek között olyan események is öregbítik, mint például az a mezõgazdasági

verseny („concours général agricole”), ahol 1996-ban a „Pintadeau de la Drôme” bronzérmes lett, vagy az olyan, nagy
közönséget vonzó termékkóstolók, mint az 1993-ban, Brüsszelben, 1 500 szakember részvételével megrendezett
termékkóstoló.

Ma már a fogyasztók kifejezetten keresik a „Pintadeau de la Drôme” ételkülönlegességet, és ennek megfelelõen szere-
pel is a régió számos éttermének az étlapján. Továbbá, a régió „eredeti, minõségi” termékei közé tartozik, mint ahogy az
a „Promenade gourmande en Drôme – une table et un terroir” gasztronómiai útikönyvben is szerepel.

A jelenlegi hírnevet igazolja az az ismertségi tanulmány is, amelyet a „Pintadeau de la Drôme” védelmére létrehozott
egyesület („Syndicat de défense du pintadeau de la Drôme”) készített 2005 decemberében, és amelybõl kiderül, hogy

– a fogyasztók 75–85%-a hallott már a „Pintadeau de la Drôme”-ról,
– a „Pintadeau” a gyöngytyúk-forgalmazók és fogyasztók körében ismertségre és jó hírnévre tett szert a Rhône-Alpes

régióban, különösen Lyon környékén.

E g y é b k ü l ö n l e g e s t u l a j d o n s á g o k
Drôme megyében a baromfitenyésztés – amely a kezdetekben igen sokszínû volt – mindig is igen fontos helyet foglalt

el a mezõgazdasági üzemekben. Ezek az üzemek termelésüket tekintve az 1960-as évektõl kezdve szakosodtak. Ez alól a
Drôme megyei gyöngycsirke-tenyésztés sem volt kivétel. A gyöngycsirke-tenyésztésre szolgáló állattenyésztõ-telepek
ma már szakosodtak, a helyi gyakorlatnak megfelelõ ketrecekkel vannak felszerelve és így megfelelnek a „Pintadeau de
le Drôme” termeléséhez szükséges egyedi feltételeknek.

Érdemes megjegyezni, hogy a ketreces kifutó használata más gyöngycsirke-tenyésztõ régióban nem jellemzõ.
A „Pintadeau de la Drôme” tenyésztõi tehát a régióra jellemzõ specifikus tenyésztési módszert alkalmaznak, amely a

következõkön alapszik:
– a területre jellemzõ törzsállomány alkalmazása: a „Pintadeau de la Drôme” lassú növekedésû törzsállományból szár-

mazik. A „Pintadeau de la Drôme” zootechnikai szempontból jól beazonosított, több törzs keresztezõdésébõl jött létre,
és a törzsállományt alkotó egyedek közös jellemzõje, hogy Drôme megyébõl származnak.

– a területre jellemzõ tenyésztési rendszerhez kapcsolódó kedvezõ éghajlati viszonyok: a „Pintadeau de la Drôme” te-
nyésztési területét így egyértelmûen a legkedvezõbb tulajdonságú területek és a legjobb vízáteresztõ képességû talajok
jelentik. Drôme megye éghajlatát a sok napsütés jellemzi, ami a gyöngycsirke fejlõdése szempontjából kedvezõ, vala-
mint elõsegíti a gyöngycsirkék ketreces kifutóban való tartását is. Ez a – gyöngycsirkék természetes szokásaihoz közel
álló – tenyésztési mód nagy szabadságot hagy az állatoknak a Drôme-völgy napsütötte és szeles vidékén. A „Pintadeau
de la Drôme” így friss levegõn mozoghat, aminek közvetlen hatása van bõrének és húsának jellemzõen sötét
pigmentációjára, valamint zsírtartalmára.

– a területre jellemzõ táplálás: a „Pintadeau de la Drôme” takarmányadagja szerint az alapvetõ takarmány gabonafé-
lékbõl és azok származékaiból áll (a növekedési és hizlalási idõszakban 70%-os arányban). Ezeknek a gabonáknak nagy
részét Drôme megyében termelik (kukorica, búza, árpa stb.).
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A 10. héttõl kezdve a táplálék tartalmaz szõlõmagot is. Az erre a területre jellemzõ régi gyakorlat szerint a présházak-
ból kikerült törkölyt, valamint a szeszfõzés során visszamaradt pépet odaadták a baromfiknak, mivel akkoriban a drô-
me-i gazdák családi fogyasztásra saját házi bort termeltek. Beszámolók szerint „a törkölyt” és a szeszfõzés során vissza-
maradt pépet odaadták a „tanyán élõ baromfiknak” és „a gyöngycsirkék szinte verekedtek a szõlõmagokért”.

Ez a régi és hagyományos gyakorlatot még napjainkban is alkalmazzák, és jóllehet, manapság a szõlõmagok már nem
közvetlenül a gazdaságból származnak, a hizlalási szakaszban takarmányként való használatuk még mindig jellemzõ, és
ez adja a „Pintadeau de la Drôme” jellegzetességét.

Ez, a hizlalási szakaszban jellemzõ táplálékbevitel megfelel a régióban jellemzõ õsi gyakorlatnak, és kellemesebb ízt
eredményez, amit az érzékszervi vizsgálat is kimutatott. Ez nem más, mint a hús „vad” jellegének kihangsúlyozása, ami
jellegzetesebb ízintenzitást, valamint szilárdabb és rostosabb állagot jelent.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: Qualite-France SA
Cím: Le Guillaumet
60 Avenue du Général De Gaulle
92046 Paris La Defense Cedex
FRANCE
Tel. +33 141970074
Fax +33 141970832
E-mail: –

4.8. Címkézés:
A címkén a „Pintadeau de la Drôme” megnevezésnek kell szerepelnie.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:
http://www.inao.gouv.fr/repository/editeur/pdf/CDCIGP/CDCPintadeauDeLaDrome.pdf

XIII.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó ES-PGI-0005-0510-15.11.2005 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. szeptember 15.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 222/08)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„PEMENTO DA ARNOIA”

EK-sz.: ES-PGI-0005-0510-15.11.2005

OEM ( ) OFJ ( X )

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.
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1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Subdirección General de Calidad y Agricultura Ecológica – Dirección General de Industrias y mercados agroali-

mentarios – Secretaría General de Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de Espa�a
Cím: Paseo Infanta Isabel, 1
28071 Madrid
ESPA�A
Tel. +34 913475394
Fax +34 913475410
E-mail: sgcaae@mapya.es

2. Csoportosulás:
Név: Cooperativa Hortoflor 2 SCG
Cím: Barbantes-estación. Cenlle (Ourense)
ESPA�A
Tel. +34 988280402
Fax +34 988280399
E-mail: hortoflor@hortoflor.com
Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) Egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.6. osztály: Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

4. Termékleírás:
(követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)
4.1. Elnevezés:
„Pemento da Arnoia”

4.2. Leírás:
A „Pemento da Arnoia” oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) oltalmát élvezõ paprika a Capsicum annuum L fajtá-

nak a termelési területen hagyományosan termesztett, emberi fogyasztásra szánt ökotípusának termése, amelyet nyersen
értékesítenek. A betakarítást akkor végzik, amikor a termés még nem érte el a teljes érettséget, és jellemzõi a következõk:

Fizikai és érzékszervi jellemzõi:
– formája kúpos, harang alakú, három-négy belsõ rekesszel, négy érrel és változó számú markáns hosszanti bordával,
– csúcsa hegyes vagy gömbölyödõ,– a kocsány csatlakozásánál fala bemélyed,
– héja sima, fényes, világoszöld színû,
– tömege egyenként mintegy 50–90 gramm,
– hossza mintegy 7,5–11 cm,
– szélessége mintegy 5–7 cm,
– termésfalának (húsának) átlagos vastagsága mintegy 2,6–7,7 mm,
– hosszmetszete trapéz alakú,
– zamatát markáns illat és édes, igen enyhe csípõs íz jellemzi.
Kémiai jellemzõi (középértékek):
– vegyi összetétele (tömegszázalékban, a termés frissen leszedett állapotában): fehérje 0,80%, szénhidrát 3,84%, tel-

jes rosttartalom 1,63%, zsír 0,22%; C-vitamin-tartalom: 109 mg/100 g,
– fontosabb nyomelemek (a szárazanyag tömegszázalékában): kálium 2,91%, magnézium 0,14%, kalcium 0,08%,

nátrium 0,015%.

4.3. Földrajzi terület:
A „Pemento da Arnoia” oltalom alatt álló földrajzi jelzés oltalmát élvezõ paprika termesztési területe 23 km2 nagysá-

gú, és A Arnoia település közigazgatási területét, valamint a Cortegada településhez tartozó merénsi plébánia területét
foglalja magában. A teljes terület O Ribeiro járásban, Galicia autonóm körzet Ourense tartományának nyugati részén ta-
lálható. A termesztési terület az Arnoia folyó völgyének legalsó, legmélyebben fekvõ részén fekszik.

4.4. A származás igazolása:
A termék nyomonkövethetõségét az elõállítás és a forgalmazás minden egyes szakaszában biztosított azonosíthatóság

garantálja.
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A termékleírásban foglalt elõírások betartásának ellenõrzése érdekében az ellenõrzõ szerv naprakész nyilvántartást
vezet a termelõkrõl és az ültetvényekrõl.

A „Pemento da Arnoia” földrajzi jelzés oltalma alatt kizárólag az a paprika állhat, amelynek termesztése a megfelelõ
nyilvántartásba bejegyzett ültetvényeken, illetve termelõk által, a termékleírásban és más kiegészítõ szabályokban
rögzített feltételek szerint történik.

A nyilvántartásba bejegyzett termelõk kötelesek a földrajzi jelzés oltalma alatt álló paprikából ténylegesen termesztett
és értékesített mennyiséget az e célból vezetett nyilvántartásokban rögzíteni. A csomagolók által értékesített mennyisé-
geket az ellenõrzõ szerv összeveti a beszállító mezõgazdasági termelõk által elõállított termékmennyiségekkel, ez
utóbbiakat pedig a bejegyzett parcellák terméshozama alapján ellenõrzi.

Az ellenõrzõ szerv felügyeletnek és ellenõrzésnek veti alá a nyilvántartásba bejegyzett valamennyi természetes vagy
jogi személyt, ültetvényt, raktárt, üzemet és az elõállított termékeket annak megállapítása céljából, hogy az oltalom alatt
álló termékek megfelelnek-e a termékleírás és a kiegészítõ szabályok követelményeinek. Az ültetvények, raktárak és
üzemek felülvizsgálata, a dokumentáció áttekintése és a 4.2. pontban meghatározott fizikai paraméterek alapján végzett
ellenõrzések során megállapítja, hogy a leszedett paprika ép, egészséges, tiszta, károsodásoktól és sérülésektõl mentes-e.
Az ellenõrzõ szerv multireziduális analíziseket is végezhet annak megállapítására, hogy a növényvédõ szerek mérhetõ
mennyisége nem lépi-e túl a termékre vonatkozó jogszabályokban meghatározott szermaradék-határértékeket.

4.5. Az elõállítás módja:
A szaporításra szánt magok elõállítására használt növények és termések kiválasztását hagyományosan maguk a mezõ-

gazdasági termelõk végzik, akik tapasztalati úton válogatják ki az optimális minõségû paprika termesztése szempontjá-
ból a legjobb tulajdonságokkal (méret, forma, külsõ megjelenés) rendelkezõ darabokat.

A termék elõállítása a következõk szerint történik:
Szaporítás és kiültetés:Az érett termést (piros) kiszárítják, a magokat kigyûjtik. A magágyak elõkészítése januárban

történik. A csírázás elõsegítése érdekében „melegágyat” készítenek, amelyet mûanyag fóliából készített „alagutakkal”
fednek le. A termesztõparcellákba az átültetés március közepén kezdõdik, körülbelül 50 cm × 40 cm-es ültetési
távolsággal.

Termesztési korlátok:
A megengedett legnagyobb terméshozam hektáronként 40 000 kg.
Mûvelési feladatok:
A növény optimális fejlõdése szempontjából alapvetõ az öntözés, amelynek során a vizet a tõhöz kell eljuttatni, más-

ként károsítaná a virágokat, illetve a termést.
A szervestrágyázást marha- vagy baromfitrágyával, egyszeri mélytrágyázás formájában szükséges elvégezni.
A kártevõk, illetve a betegségek elleni küzdelemnek elsõsorban olyan termesztési módszerek alkalmazásán kell ala-

pulnia, mint a mag fertõtlenítése és a magágyak kezelése. Amennyiben vegyszeres beavatkozásra van szükség, mindig a
kisebb környezeti ártalommal járó, hatékonyabb, kevésbé toxikus és a szermaradékok szempontjából kisebb problémát
jelentõ, a segédfaunára kevésbé ható, illetve rezisztencia szempontjából kedvezõbb hatóanyagokat kell használni.

Betakarítás:
A betakarítás a termés beérése elõtt, kézi szedéssel történik, akkor, amikor a tapasztalat és a mezõgazdasági termelõk

megítélése szerint a termés a legalkalmasabb az értékesítésre, és a 4.2. pontban meghatározott fizikai jellemzõkkel ren-
delkezik. A szedést, amely szükség szerint többször megismételhetõ, a termék károsodásának megakadályozása érdeké-
ben megfelelõ eszközök (szerszámok, dobozok vagy konténerek stb.) és személyzet igénybevételével kell elvégezni.

Szállítás és tárolás:
Az összenyomódás megelõzése érdekében a paprika szállítása kemény falú csomagolóanyagokban történik. A kirako-

dást olyan módon kell elvégezni, amely által minimálisra csökkenthetõk a termék leesése által okozott károk. A tárolóhe-
lyeken megfelelõ szellõzést kell biztosítani.

Forgalmazás:
A forgalmazás 500 g-os és 1 000 g-os hálós zsákokban történik, olyan csomagolóanyagok alkalmazásával, amelyek a

hatályos élelmiszerjog értelmében élelmiszer-ipari felhasználásra alkalmasak. Más kiszerelési formák is alkalmazhatók,
amennyiben megállapítást nyer, hogy nem befolyásolják hátrányosan a termék minõségét. A forgalmazás június 1-jétõl
október 15-ig tart, ez az idõszak azonban módosítható, ha az idény idõjárási körülményei, illetve a termék jellemzõi
indokolják.
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4.6. Kapcsolat:
Ez a paprika helyi ökotípus, amelyet a meghatározott földrajzi területen élõ mezõgazdasági termelõk nagyon régóta

termesztenek. Termesztése az évek során korlátozott mennyiségben folyt, így a paprika az említett földrajzi területen
kívül alig terjedt el.

Hírnevének és népszerûségének köszönhetõen 1980-ban létrejött a „Festa do Pemento”, a „Pemento da Arnoia” gaszt-
ronómiai ünnepe, amelyet minden évben augusztus elsõ hétvégéjén rendeznek, és amely ma már idegenforgalmi érdekû
rendezvénynek számít. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a népszerû gasztronómiai szakkönyvekben számos utalást ta-
lálunk a „Pemento da Arnoia” kulináris értékeire és elkészítésének módjaira.

A termék hírnevének kialakulásában sok tényezõ – köztük a növényanyag, a termesztés céljára igénybe vett völgyek
talaja és mikroklímája – játszott közre.

Növényanyag:
A helyi mezõgazdasági termelõknek a legjobb növények kiválasztásán és megõrzésén, és ezzel egy idõben a termesz-

tési technikáknak a terület feltételeihez történõ hozzáigazításán alapuló hagyományos gyakorlatának eredményeként jött
létre ez a különleges jellemzõkkel rendelkezõ, kiváló minõségû termék, amely arnoiai paprikaként lett híres.

Éghajlati jellemzõk:
Az Arnoia folyó völgyének alsó szakaszán tapasztalható éghajlati jellemzõk különösen alkalmasak az Arnoia ökotí-

pus termesztéséhez, és egyben magyarázattal szolgálnak a termesztés széles körben ápolt hagyományát és a termék egye-
dülálló jellemzõit illetõen is.Az édes ízû paprikafajták többségéhez hasonlóan a „Pemento da Arnoia” is igen fényigé-
nyes növény, ezért kedvezõ számára a termesztési terület délnyugati fekvése, csakúgy, mint hõmérséklete, amely nagy-
ban meghatározza a termés összetételének több jellemzõjét, így például viszonylag magas zsírtartalmát.

A legalacsonyabb csírázási hõmérséklet 13 °C, amelyre ebben a térségben április harmadik hetétõl kezdve lehet szá-
mítani, míg a növény fejlõdéséhez optimálisan szükséges 20–25 °C nappali, illetve 16–18 °C éjszakai hõmérséklet júli-
ustól szeptemberig biztosított. Ebben a négy hónapban Arnoia környékén a havi nappali középhõmérséklet 20,5 °C és
23,1 °C, a havi éjszakai középhõmérséklet 16 °C és 17,9 °C között váltakozik.

Talajtani jellemzõk:
A talajtani jellemzõk is hozzájárulnak ahhoz, hogy a terület ideális körülményeket biztosít a paprikatermesztés számá-

ra, mivel bõvelkedik szerves anyagokban gazdag homokos agyagtalajokban, amelyek talajtani szerkezete elõsegíti a ta-
lajba jutó víz elszivárgását és a talaj szellõzését, és amelyek így gyakran öntözhetõk. A növény nem szárazságtûrõ, ezért
a talajt állandóan nedvesen kell tartani, a tócsásodást azonban el kell kerülni, mert megfojthatja a növényt és a termés
csúcsán rothadást idézhet elõ.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL)
Cím: Rúa Fonte dos Concheiros, 11 Bajo
15703 Santiago de Compostela
ESPA�A
Tel. +34 881997276
Fax +34 981546676
E-mail: ingacal@xunta.es
Az INGACAL a Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia (a galiciai kormány regionális vidékügyi miniszté-

riuma) alá tartozó közszervezet.

4.8. Címkézés:
A „Pemento da Arnoia” oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel értékesített paprikát az egyes termelõk/csomagolók saját

márkajelzését feltüntetõ kereskedelmi címkével és az ellenõrzõ szerv által engedélyezett, egyedi alfanumerikus kódot és
az oltalom alatt álló földrajzi jelzés logóját tartalmazó ellenõrzõ címkével kell ellátni.

Mind a kereskedelmi címkén, mind a földrajzi jelzés címkéjén kötelezõ feltüntetni az „Indicación Geográfica Protegi-
da »Pemento da Arnoia«” („»Pemento da Arnoia« oltalom alatt álló földrajzi jelzés”) feliratot.
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XIV.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó DE-PGI-0005-0529-14.03.2006 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. szeptember 16.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 223/10)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„HOPFEN AUS DER HALLERTAU”

EK-sz.: DE-PGI-005-0529-14.03.2006

OEM ( ) OFJ ( X )

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Bundesministerium der Justiz
Cím: Mohrenstraße 37
10117 Berlin
DEUTSCHLAND
Tel. +49 3020259333
Fax +49 3020258251
E-mail: –

2. Csoportosulás:
Név: Hopfenpflanzerverband Hallertau e.V.
Cím: Kellerstraße 1
85283 Wolnzach
DEUTSCHLAND
Tel. +49 8442957200
Fax +49 8442957270
E-mail: info@deutscher-hopfen.de
Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) Egyéb ( )

3. A termék típusa:
Komló, 1.8. osztály: A Szerzõdés I. mellékletében felsorolt egyéb termékek
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4. Termékleírás:
(követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Elnevezés:
„Hopfen aus der Hallertau”

4.2. Leírás:
Botanika:

A komló a kenderfélék (Cannabinaceae) családjába és a csalánfélék (Urticeae) rendjébe tartozik. Kétlaki növény, azaz
a porzós és a termõs virágok külön növényeken találhatók. Csak a termõs növényeken alakul ki az úgynevezett komlóto-
boz (lupuli strobulus), amelynek német elnevezése Hopfenzapfen, de szokás Hopfendoldénak vagy Trollénak is nevezni.

Termékek:

A „Hopfen aus der Hallertau” elnevezésre kért, az 510/2006/EK rendelet szerinti oltalom kizárólag a szárított komló-
tobozra (lupuli strobulus), valamint az abból nyert, komlókészítményekre (komlópellet vagy komlókivonat) vonatkozik.
Hagyományos komlókészítménynek számít például a 90-es típusú pellet és a 45-ös típusú, magas lupulintartalmú pellet,
valamint a szén-dioxidos komlókivonat és az etanolos komlókivonat. Pelletáláskor a komlót megõrlik, és megfelelõ for-
májúra sajtolják, az extrahálás során pedig az összetevõket oldószerrel (szén-dioxid és etanol) vonják ki a pelletbõl.

Alkalmazás:

A „Hopfen aus der Hallertau” és készítményei több mint 99%-ban a sörkészítésben kerülnek felhasználásra, és ennek
során a Hallertauban termesztett komlófajták keserûanyaga és illóolajai jelentõsen befolyásolják a sör egyedi minõségét.

Ma Hallertauban, a világ legnagyobb összefüggõ komlótermõ területén folyik a világ komlótermesztésének kb. egy-
harmada. A termesztett komlófajták termékspektruma mind a keserû komlófajták, mind az aromás komlófajták terén
igen nagy.

A Hallertauban termesztett keserû fajták közé például a következõk tartoznak:
– Hallertauer Magnum
– Hallertauer Taurus
– Herkules
– Northern Brewer
A Hallertauban termesztett aromás fajták közé például a következõk tartoznak:
– Hallertauer Tradition
– Perle
– Spalter Select
– Saphir
– Hallertauer Mittelfrüh
– Hersbrucker Spät

4.3. Földrajzi terület:
A hallertaui komlótermesztés teljes földrajzi területe Eichstätt, Freising, Kehlheim, Landshut, Nürnberger Land és

Pfaffenhofen körzet területének felel meg.

4.4. A származás igazolása:
A fajtára, évjáratra és termõterületre vonatkozó hivatalos minõsítési eljárásnak köszönhetõen ma a komlótermelõtõl a

komlófeldolgozáson át a sörfõzdéig az egész termelési láncot egy zárt, hivatalosan felügyelt nyomon követési rendszer
kíséri végig. Ellenõrzés céljából a forgalomba hozatal, illetve a feldolgozás minden szakaszában hivatalos tanúsítási el-
járásra kerül sor, amelyet a hatósági felügyelet nyilvántartásában dokumentálnak. A komlószüretet követõen a komló
minden részét laboratóriumi vizsgálatnak vetik alá, és a komlót a hivatalos minõsítési eljárás lefolytatása után veszik át a
komlókereskedelmi és komlófeldolgozó cégek.

4.5. Az elõállítás módja:
Komlótermesztés:
A hallertaui komlót a termõterületen komlókarókon termesztik. A tavaszi munkák márciusban kezdõdnek a támasztó-

növények metszésével és drótra tûzésével, amit a felfuttatás, a talajforgatás, a növényvédelem és a gépi talajmegmunká-
lás követ. A komló szüretelésére – fajtától függõen – augusztus végétõl szeptember közepéig kerül sor.
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Feldolgozás:

A „Hopfen aus der Hallertau” minõségének biztosítása érdekében a komlót a szüret után azonnal, illetve a komlóter-
melõ általi csomagolást követõen a forgalomba hozatal elsõ szakaszában hûvös helyen kell tárolni. A nemzetközi komló-
kereskedelem keretében idõközben megfelelõ tárolási lehetõségeket biztosítottak a hallertaui komlótermõ területen. A
nyerskomló hûvös helyen való tárolását követõen a „Hopfen aus der Hallertau”-ból úgynevezett komlókészítményeket –
komlópelletet és kivonatot – készítenek. A pelletálás során a szárított komlótobozt elõször megõrlik, majd pellet alakúra
sajtolják. Az így létrejött pellet egy részébõl kivonatot készítenek, vagyis a pelletbõl kivonják az összetevõket.

4.6. Kapcsolat a földrajzi területtel:
A hallertaui komlótermesztés több mint 1 100 éves hagyományokkal rendelkezik. Az oklevelek elsõ ízben 860-ban

tesznek említést a komlóról. A hallertaui komlótermõ-terület kedvezõ éghajlati és talajviszonyokat kínál a komlóter-
mesztéshez. A harmadkori dombvidék mély, laza talaja, az április végétõl fagymentes idõjárás, a 7,7 °C fokos átlaghõ-
mérséklet, a mérsékelt éghajlatra jellemzõ évi 1 673 napsütéses óra és a bõséges, évi 816 mm csapadék e tekintetben kü-
lönösen fontos. A termõterület különleges éghajlati és talajviszonyai alapján a nemzetközi söripar nagyon nagy becsben
tartja Hallertaut. A hallertaui komlótermesztõk nemzedékeken át gyarapodó tudása, valamint a folyamatos szaktanács-
adás nagyon fontos a kb. 70%-ban kivitelre termelt és több mint 100 országba exportált „Hopfen aus der Hallertau” ter-
mesztése szempontjából. A „Hopfen aus der Hallertau” a világ legtöbb sörfõzdéje számára a mindenre kiterjedõ minõsé-
get jelenti, és mind belföldön, mind nemzetközi viszonylatban a legnagyobb elismertségnek örvend. A nemzetközi sör-
iparban a hallertaui komló jó hírnevét a gondos és kímélõ feldolgozás is öregbíti. A jó minõségnek köszönhetõen minden
vevõ esküszik ezekre a termékekre, melyek nélkül el sem tudnák képzelni saját sörgyártásukat. A hagyományokban gaz-
dag komló- és népi ünnepek, például az augusztusi wolnzachi mulatság (Wolnzacher Volksfest) vagy az október elején
tartott mainburgi vásár (Mainburger Gallimarkt), valamint a minden évben megtartott komlókirálynõ-választás egyedi
bájt kölcsönöznek a termõterületnek.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Institut für Ernährungswirtschaft und Markt
Cím: Menzinger Strasse 54
80638 München
DEUTSCHLAND
Tel. +49 8917800333
Fax +49 8917800332
E-mail: –

4.8. Címkézés:
–

XV.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó ES-PGI-0005-0616-03.07.2007 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. szeptember 16.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 223/11)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.
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EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„TARTA DE SANTIAGO”

EK-szám: ES-PGI-0005-0616-03.07.2007

OFJ ( X ) OEM ( )

1. Elnevezés:
„Tarta de Santiago”

2. Tagállam vagy harmadik ország:
Spanyolország
3. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:
3.1. A termék típusa (a II. melléklet besorolása szerint):
2.4. osztály: Sütõipari, cukrászati, édesipari és keksztermékek

3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:
Hagyományos galíciai sütemény, amelynek legfontosabb összetevõi a mandula, a cukor és a tojás. Ezek arányait és

felhasználásuk körülményeit a 3.3. bekezdés tartalmazza.
Organoleptikus jellemzõk:
– A termék alakja kerek, fehér cukormáz bevonattal, amelyen ismertetõjegye, a Jakab-kereszt látható.
– Aromája a tojássárgája és a mandula jellegzetes aromája.
– Színe a külsején a fehér cukormáz díszítésnek köszönhetõen fehér, vágásfelülete aranysárga.
– Íze jellegzetes mandulaíz.
– Textúrája lyukacsos, szemcsés.
Két fõ változata a tésztával készülõ torta, illetve a tészta nélküli torta. Mindkét változatot különbözõ formákban lehet

elkészíteni a torta kívánt méretétõl függõen.

3.3. Nyersanyagok:
A „Tarta de Santiago” (tészta nélküli torta, illetve a tésztával készülõ torta esetében a torta tölteléke) hozzávalói a

következõk:
– Elsõ osztályú mandula a massza teljes súlyának legalább 33%-ában. A mandula héjas termésben mért zsírtartalma

legalább 50%. Ennek a követelménynek általában a földközi-tengeri eredetû mandulafajták felelnek meg (köztük a „co-
muna”, „marcona”, „mollar”, „largueta” és „planeta” fajták), és rendszerint ezeket használják a torta elkészítéséhez.

– Finomított cukor (szacharóz) a massza teljes súlyának legalább 33%-ában.
– Tojás, melynek mennyisége a massza teljes súlyának legalább 25%-a.
– A receptnek megfelelõen citromreszelék, égetett cukor, valamint édes bor, brandy vagy törkölypálinka.
A tésztával készülõ torta esetében a tészta – amely a torta teljes súlyának legfeljebb 25%-át teheti ki – két változata el-

fogadható, a következõ összetételben:
– leveles tészta, melynek hozzávalói búzaliszt, vaj, víz és só,
– pâte brisée (ropogós omlós vajas tészta) tortaalap, amelynek hozzávalói búzaliszt, vaj, cukor (szacharóz), egész

tojás, tej, só.

3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termékek esetében):
–

3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani:
A „Tarta de Santiago” elkészítése és díszítése.

3.6. A szeletelésre, reszelésre, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:
A csomagolás az ellenõrzõ szerv által nyilvántartásba vett feldolgozóüzemekben történik. A csomagolást elsõsorban

azért szükséges magukban a feldolgozó létesítményekben elvégezni, mert a csomagolás nyújtotta védelem nélkül e cuk-
rászati termék kezelése és szállítása rendkívüli törékenysége miatt (omlós massza, fehér cukorbevonat) igen bonyolult
feladat lenne. Ezt a követelményt a higiénia, a fertõzési forrásokkal szembeni védelem is indokolja. Ilyen körülmények
között a csomagolás a termék elõállítása részének tekinthetõ.

Minden egyes termék számára külön-külön, új, tiszta, egyedi csomagolást kell használni, amelynek a termék megfele-
lõ védelmét és szállítását megkönnyítõ anyagokból kell készülnie.
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3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:
A termékleírásnak való megfelelõség tanúsítását követõen a „Tarta de Santiago” földrajzi jelzéssel értékesített termé-

kek csomagolását az ellenõrzõ szerv által engedélyezett és kiadott, sorszámozott alfanumerikus kóddal rendelkezõ zár-
jeggyel, címkével vagy ellenõrzõ címkével és a földrajzi jelzés hivatalos logójával kell ellátni (lásd lejjebb).

Mind a kereskedelmi, mind az ellenõrzõ címkén szerepelnie kell a „Tarta de Santiago földrajzi jelzés” feliratnak. A
címkéken és a csomagolóeszközökön a hatályos jogszabályokban elõírt általános tájékoztatáson túl kötelezõ feltûnõ for-
mában feltüntetni a „Tarta de Santiago” földrajzi jelzés logóját.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása:
A „Tarta de Santiago” földrajzi jelzés földrajzi területe magában foglalja Galícia teljes autonóm területét.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel:
5.1. A földrajzi terület sajátosságai:
Annak ellenére, hogy ebben a régióban alig található mandulafa, Galíciában nagyon régóta fogyasztanak mandulából

elõállított termékeket; az így létrejött hagyományos édességek mára a galíciai konyha szerves részei lettek.
Kezdetben csak a legtehetõsebb osztályok fogyaszthatták a mandulából készült termékeket, azonban ezek idõvel egy-

re népszerûbbé váltak, és ma már a mandula a hagyományos galíciai desszertek legfontosabb, jellegzetes összetevõje. A
„Tarta de Santiago” olyan különlegesség, amely a régmúlt galíciai cukrászatának legjobb hagyományaiban gyökerezik.

5.2. A termék sajátosságai:
A „Tarta de Santiago” egészen különleges édesség úgy külseje, mint organoleptikus tulajdonságai miatt, amelyek kö-

zül íze mellett kiemelkedik színe, valamint lyukacsos, szemcsés textúrája. A torta könnyen felismerhetõ alakjáról és a
tetején látható Jakab-keresztrõl.

5.3. A földrajzi terület és a termék különleges minõsége, hírneve vagy egyéb jellemzõje közötti okozati kapcsolat:
A manapság „Tarta de Santiago” néven ismert mandulás piskótáról fennmaradt legkorábbi híradás 1577-bõl szárma-

zik, amikor Pedro de Portocarrero a santiagói egyetemen tett látogatása során szemrevételezte, hogy milyen ételekkel és
édességekkel kínálják a professzorokat a tudományos fokozatok odaítélése alkalmából.

Az elsõ megbízható recepteket a Luis Bartolomé de Leybar által 1838 körül összeállított „Édességek füzete” címû
munkában, valamint Eduardo Merín „Édességek és sütemények. Igen hasznos könyv intézõk, vendéglõsök és cukrászok
számára” címet viselõ könyvében találhatjuk. Az értekezések elkészítésének idõpontja és egyértelmûen galíciai eredetük
igazolja mind az édesség hosszú idõre visszatekintõ hagyományát, mind kapcsolatát a helyi gasztronómiai tradícióval.
Az a tény, hogy ez az édesség egészen a XX. századig nem szerepelt a Spanyolország többi területéhez fûzõdõ recept-
gyûjteményekben, arra enged következtetni, hogy nem tartották a közös cukrászati örökség részének, és még késõbb is
hosszú idõn keresztül regionális különlegességnek tekintették. Mindez megerõsíti az édesség galíciai eredetének
feltételezését és szoros kapcsolatát Galícia hagyományaival, gasztronómiájával és ízlésével.

Másrészt a galíciai hagyományos cukrászatokban a „Tarta de Santiago” most is a legkésõbb a XIX. század végén ki-
alakult receptek szerint készül A santiago de compostela-i „Casa Mora” alapítója 1924- ben kezdte mandulatortáit a Ja-
kab-kereszt körvonalaival díszíteni. Ötlete nagy sikert aratott, és hamarosan elterjedt a többi galíciai elõállító között.

Végezetül a „Tarta de Santiago” a Földmûvelési, Halászati és Élelmezési Minisztérium által 1996-ban kiadott „Ha-
gyományos spanyol termékek jegyzékében” is szerepel a cukrászati termékekkel foglalkozó szakaszban, ami szintén a
terméknek a Galícia autonóm közösséghez fûzõdõ kapcsolatát bizonyítja.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:
A 2006. december 29-i rendelet a Tarta de Santiago védett földrajzi jelzés nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelem

kedvezõ elbírálásáról.
Galíciai Hivatalos Lap, 5. sz., 2007. január 8.
http://www.xunta.es/doc/Dog2007.nsf/a6d9af76b0474e95c1257251004554c3/9eff9ab5be0f8a9ec125725a004cf84

2/$FILE/00500D006P012.PDF
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XVI.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó ES-PGI-0005-0486-20.07.2005 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. szeptember 16.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 223/12)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„PEMENTO DE OÍMBRA”

EK-sz.: ES-PDO-0005-0486-20.07.2005

OEM ( ) OFJ ( X )

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Subdirección General de Calidad y Agricultura ecológica – Dirección General de Industrias y Mercados Agroali-

mentarios – Secretaría General de Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino de Espa�a
Cím: Paseo Infanta Isabel, 1
28071 Madrid
ESPA�A
Tel. +34 913475394
Fax +34 913475410
E-mail: sgcaae@mapya.es

2. Csoportosulás:
Név: Hortoflor 2 SCG
Cím: Barbantes-estación
32454 Cenlle (Ourense)
ESPA�A
Tel. +34 988280402
Fax +34 988280399
E-mail: hortoflor@hortoflor.com
Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) Egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.6. osztály: Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, nyersen vagy feldolgozva

4. Termékleírás:
(követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)
4.1. Elnevezés:
„Pemento de Oímbra”
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4.2. Leírás:
A „Pemento de Oímbra” oltalom alatt álló földrajzi jelzés (OFJ) oltalmát élvezõ paprika a Capsicum annuum L fajtá-

nak a termelési területen hagyományosan termesztett, emberi fogyasztásra szánt ökotípusának termése, amelyet éretlen
állapotban szednek és nyersen értékesítenek.

A következõ jellemzõkkel rendelkezik:
A termés fizikai és érzékszervi jellemzõi:
– szabályos, hosszúkás alakú, egyhéjú, három-négy cikkellyel, jelentõsebb erezet nélkül,
– tömege egyenként 100–200 g,
– hossza 10–20 cm,
– szélessége az alapnál 6–8 cm,
– keresztmetszetében 3–4 cikkely látható,
– csúcsa hegyes vagy gömbölyödõ,
– héja sima, fényes; színe világoszöld, sárgába hajló árnyalatokkal,
– falának (húsának) vastagsága 6–8 mm,
– íze édes, a kapszaicin hiánya következtében nem csípõs, illata közepesen intenzív.
Kémiai jellemzõk (középértékek):
– kémiai összetétel: nedvességtartalom (93%), fehérjetartalom (1,3 g/100 g friss tömeg).

4.3. Földrajzi terület:
A termesztési területet Ourense tartomány Verín járásának következõ települései alkotják: Oímbra, Verín, Castrelo do

Val, Monterrei, Cualedro, Laza, Riós és Vilardevós.
A járásban található a Támega folyó völgye, amelynek éghajlati és talajviszonyai rendkívül kedvezõek a növény

termesztéséhez.

4.4. A származás igazolása:
A termék nyomonkövethetõségét az elõállítás és a forgalmazás minden egyes szakaszában biztosított azonosíthatóság

garantálja.
A termékleírás rendelkezéseinek betartását az ellenõrzõ szerv a termelõkrõl és az ültetvényekrõl folyamatosan veze-

tett naprakész nyilvántartás segítségével biztosítja.
A „Pemento de Oímbra” földrajzi jelzés oltalma alatt kizárólag az a paprika állhat, amelynek termesztése a megfelelõ

nyilvántartásba bejegyzett ültetvényeken, illetve termelõk által, a termékleírásban és a kiegészítõ szabályokban rögzített
feltételek szerint történik.

A nyilvántartásba bejegyzett termelõk kötelesek a földrajzi jelzés oltalma alatt álló paprikából ténylegesen termesztett
és értékesített mennyiséget az e célból vezetett nyilvántartásokban rögzíteni. A csomagolók által értékesített mennyisé-
geket az ellenõrzõ szerv összeveti a beszállító mezõgazdasági termelõk által elõállított termékmennyiségekkel, ez
utóbbiakat pedig a bejegyzett parcellák terméshozama alapján ellenõrzi.

Az ellenõrzõ szerv felügyeletnek és ellenõrzésnek veti alá a nyilvántartásba bejegyzett valamennyi természetes vagy
jogi személyt, ültetvényt, raktárt, üzemet és az elõállított termékeket annak megállapítása céljából, hogy az oltalom alatt
álló termékek megfelelnek-e a termékleírás és a kiegészítõ szabályok követelményeinek. Az ültetvények, raktárak és
üzemek felülvizsgálata, a dokumentáció áttekintése és a 4.2. pontban meghatározott fizikai paraméterek alapján végzett
ellenõrzések során megállapítja, hogy a leszedett paprika sértetlen, egészséges, tiszta, károsodásoktól és sérülésektõl
mentes-e. Az ellenõrzõ szerv multireziduális analíziseket is végezhet annak megállapítására, hogy a növényvédõ szerek
mérhetõ mennyisége nem lépi-e túl a termékre vonatkozó jogszabályokban meghatározott szermaradék-határértékeket.

4.5. Az elõállítás módja:
A szaporításra szánt magok elõállítására használt növények és termések kiválasztását hagyományosan maguk a mezõ-

gazdasági termelõk végzik, akik tapasztalati úton válogatják ki az optimális minõségû paprika termesztése szempontjá-
ból a legjobb tulajdonságokkal (méret, forma, külsõ megjelenés) rendelkezõ darabokat.

A termék elõállítása a következõk szerint történik:

– Szaporítás és kiültetés:
Az érett termést (piros) szárítják, a magokat kigyûjtik. A magágyak elõkészítése március elején történik. A termesztõ-

parcellákba az átültetés május közepén kezdõdik. Az ültetési távolság hozzávetõlegesen 50 × 40 cm. A palánták csak a
megfelelõ nyilvántartásba bejegyzett engedélyezett termelõktõl származhatnak.
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– Termesztési korlátok:
A „Pemento de Oímbra” földrajzi jelzés oltalma alatt álló termék szabadföldi módszerrel, illetve fedett helyen egy-

aránt termeszthetõ. A megengedett legnagyobb terméshozam általában 4,5 kg/m2.

– Mûvelési feladatok:
A növény optimális fejlõdése szempontjából alapvetõ az öntözés, amelynek során a vizet a tõhöz kell eljuttatni, más-

ként károsítaná a virágokat, illetve a termést.
A szervestrágyázást marha- vagy baromfitrágyával, egyszeri mélytrágyázás formájában szükséges elvégezni.
A kártevõk, illetve a betegségek elleni küzdelemnek elsõsorban olyan termesztési módszerek alkalmazásán kell ala-

pulnia, mint a mag fertõtlenítése, a magágyak kezelése és kevesebb öntözõvíz használata. Amennyiben vegyszeres be-
avatkozásra van szükség, mindig a kisebb környezeti ártalommal járó, hatékonyabb, kevésbé toxikus és a szermaradékok
szempontjából kisebb problémát jelentõ, a segédfaunára kevésbé ható, illetve rezisztencia szempontjából kedvezõbb
hatóanyagokat kell használni.

– Betakarítás:
A betakarítás a termés félig éretlen állapotában, kézi szedéssel történik, akkor, amikor a tapasztalat és a mezõgazdasá-

gi termelõk megítélése szerint a termés értékesítési szempontból a leginkább megfelelõ, a 4.2. pontban meghatározott fi-
zikai jellemzõkkel megegyezõ tulajdonságokkal rendelkezik. A szedést, amely szükség szerint többször megismételhe-
tõ, a termék károsodásának megakadályozása érdekében megfelelõ eszközök (szerszámok, dobozok vagy konténerek
stb.) és személyzet igénybevételével kell elvégezni.

– Szállítás és tárolás:
Az összenyomódás megelõzése érdekében a paprika szállítása kemény falú csomagolóanyagokban történik. A kirako-

dást olyan módon kell elvégezni, amely által minimálisra csökkenthetõk a termék leesése által okozott károk. A tárolóhe-
lyeken megfelelõ szellõzést kell biztosítani.

– Forgalmazás:
A forgalmazás 1–5 kg-os hálós zsákokban vagy 5–10 kg-os kartondobozokban történik. Kizárólag a hatályos élelmi-

szerjog által engedélyezett anyagokat szabad használni. A csomagolás a termék minõségének, érettségének és színének
megfelelõen homogén tételekben történik. Más kiszerelési formák is alkalmazhatók, amennyiben megállapítást nyer,
hogy nem befolyásolják hátrányosan a termék minõségét. A forgalmazás június 15-tõl október 15-ig tart, ez az idõszak
azonban módosítható, ha az idény idõjárási körülményei, illetve a termék jellemzõi indokolják.

4.6. Kapcsolat:
Ez a paprika helyi ökotípus, amelyet a meghatározott földrajzi területen élõ mezõgazdasági termelõk nagyon régóta

termesztenek. Termesztése az évek során korlátozott mennyiségben folyt, így a paprika az említett földrajzi területen kí-
vül alig terjedt el, még ma is kizárólag ezen a környéken terem. Hírnevének és népszerûségének köszönhetõen 1998-ban
létrejött a „Feira do Pemento”, a „Pemento de Oímbra” gasztronómiai ünnepe, amelyet minden évben augusztus elején
rendeznek, és amelyen a termékkóstoló és -promóció mellett gasztronómiai vetélkedõket és a termelõk számára techni-
kai elõadásokat is szerveznek. A termék hírnevének bizonyítékaként említést érdemel, hogy Verín járásban sok vendég-
látóhely – felismerve a „Pemento de Oímbra” kulináris tulajdonságaiban és elkészítésének számtalan módjában rejlõ
kiváló kereskedelmi reklámozási lehetõséget – szerepelteti étlapján a paprikát.

A termék hírnevének kialakulásában sok tényezõ – köztük a növényanyag, a termesztés céljára igénybe vett völgyek
talaja és mikroklímája – játszott közre.

N ö v é n y a n y a g
A helyi mezõgazdasági termelõknek a legjobb növények kiválasztásán és megõrzésén, és ezzel egy idõben a termesz-

tési technikáknak a terület feltételeihez történõ hozzáigazításán alapuló hagyományos gyakorlatának eredményeként jött
létre ez a különleges jellemzõkkel rendelkezõ, kiváló minõségû termék, amely oímbrai paprikaként lett híres.

T a l a j t a n i j e l l e m z õ k
A talajtani jellemzõk is hozzájárulnak ahhoz, hogy a terület ideális körülményeket biztosít a paprikatermesztés számá-

ra, mivel bõvelkedik szerves anyagokban gazdag vályogos és homokos agyagtalajokban, amelyek talajtani szerkezete
elõsegíti a talajba jutó víz elszivárgását, és amelyek így gyakran öntözhetõk (a növény nem szárazságtûrõ, ezért a talajt
nedvesen kell tartani), a tócsásodás azonban elkerülhetõ bennük (ez a jelenség megfojthatja a növényt és a termés
csúcsának rothadását idézheti elõ).
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É g h a j l a t i j e l l e m z õ k
A kijelölt terület éghajlati jellemzõi különösen alkalmasak az Oímbra ökotípus termesztéséhez, és egyben magyará-

zattal szolgálnak a termesztés széles körben ápolt hagyományát és a termék egyedülálló jellemzõit illetõen.
Az édes ízû paprikafajták többségéhez hasonlóan a „Pemento de Oímbra” is igen fényigényes növény, ezért kedvezõ-

en reagál a termesztési terület napfényes óráinak magas számára csakúgy, mint a környezet hõmérsékletére. A kijelölt te-
rületen a termény fejlõdésének minden egyes szakaszában mindkét tényezõ optimális értékeket mutat.

A legalacsonyabb csírázási hõmérséklet 13 °C, amire ebben a térségben áprilistól kezdve lehet számítani, míg a nö-
vény fejlõdéséhez szükséges 20–25 °C (nappal), illetve 16–18 °C (éjszaka) optimális hõmérséklet júliusban és augusz-
tusban biztosított. Szeptemberben az éjszakai hõmérséklet legtöbbször túlságosan alacsony (átlagosan 14,4 °C) a minõ-
ségi édes paprika szabadföldi termesztéséhez, így indokolt a fóliaalagutak használata, amelyek bizonyos mértékig
elfogadottá váltak az ágazatban.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: Instituto Galego da Calidade Alimentaria (INGACAL)
Cím: Rúa Fonte dos Concheiros, 11 bajo
15703 Santiago de Compostela
ESPA�A
Tel. +34 881997276
Fax +34 981546676
E-mail: ingacal@xunta.es
Az INGACAL a Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia (a galiciai kormány regionális vidékügyi miniszté-

riuma) alá tartozó közszervezet.

4.8. Címkézés:
A „Pemento de Oímbra” oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel értékesített paprikát az egyes termelõk/ csomagolók saját

márkajelzését feltüntetõ kereskedelmi címkével és az ellenõrzõ szerv által engedélyezett, egyedi alfanumerikus kódot és
az oltalom alatt álló földrajzi jelzés logóját tartalmazó ellenõrzõ címkével kell ellátni. Mind a kereskedelmi címkén,
mind az ellenõrzõ címkén kötelezõ feltüntetni az „Indicación Geográfica Protegida »Pemento de Oímbra«” („»Pemento
de Oímbra« oltalom alatt álló földrajzi jelzés”) feliratot.

Közlemény
az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott hagyományos különleges termék

bejegyzése iránti kérelem megjelentetésérõl

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a hagyományos különleges terméknek minõsülõ mezõgazdasági ter-
mékek és élelmiszerek elismerésének és ellenõrzésének rendjérõl szóló 15/2008. (II. 15.) FVM rendelet 6. § (2) bekez-
désben meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által be-
nyújtott hagyományos különleges termék bejegyzése iránti UK-TSG-007-0024-13.02.2004 számú kérelmet az
alábbiakban megjelenteti.

A jogos érdeküket igazoló és Magyarország területén székhellyel vagy lakóhellyel rendelkezõ természetes vagy jogi
személyek a kérelemben foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelené-
sétõl (2009. október 3.) számított négy hónapon belül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860 Budapest).

Bejegyzési kérelem közzététele a hagyományos különleges terméknek minõsülõ mezõgazdasági termékekrõl
szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet 8. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 238/07)

Ezzel a közzététellel az 509/2006/EK tanácsi rendelet 9. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.
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HAGYOMÁNYOS KÜLÖNLEGES TERMÉK BEJEGYZÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRELEM

A TANÁCS 509/2006/EK RENDELETE

„TRADITIONALLY FARMED GLOUCESTERSHIRE OLD SPOTS PORK”

EK-sz.: UK-TSG-007-0024-13.02.2004

1. A kérelmezõ csoportosulás neve és címe:
Név: The Gloucestershire Old Spots Pig Breeders’ Club
Cím: Freepost (GL442)
Cirencester,
Gloucestershire
GL7 5BR
UNITED KINGDOM
Tel. +44 1285860229
Fax +44 1285860229
E-mail: mail@oldspots.org.uk

2. Tagállam vagy harmadik ország:
Egyesült Királyság

3. Termékleírás:
3.1. Bejegyzendõ elnevezés (az 1216/2007/EK bizottsági rendelet cikke):
„Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork”

3.2. Az elnevezés:

� önmagában különleges

� a mezõgazdasági termék vagy élelmiszer különleges tulajdonságát fejezi ki
A „Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” különlegességét a hagyományos javítatlan sertésfaj és a ha-

gyományos tenyésztési módszerrel történõ gazdálkodás adja: ezeknek köszönhetõk a sertéshús jellegzetes fizikai-kémiai
és érzékszervi jellemzõi.

3.3. Igényli-e a kérelmezõ az 509/2006/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése alapján az elnevezés fenntartását:

� Bejegyzés az elnevezés fenntartásával

� Bejegyzés az elnevezés fenntartása nélkül
Bár az elnevezésben a „pork” (sertéshús) kifejezés szerepel, a bejegyzés minden sertésbõl származó termékre, például

szalonnára, kolbászra, füstölt sonkára, sonkára stb. vonatkozik.

3.4. A termék típusa:
1.1. osztály – Friss hús

3.5. Annak a mezõgazdasági terméknek vagy élelmiszernek a leírása, amelyre a 3.1. pontban feltüntetett elnevezés vo-
natkozik [az 1216/2007/EK bizottsági rendelet 3. cikkének (1) bekezdése]:

A „Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” elnevezésû terméket a következõ minõségi tulajdonságok
jellemzik:

– nagyobb zsírvastagság,
– kisebb izomvastagság,
– kevésbé halvány (sötétebb) színû izom,
– fagyasztás és fõzés során az izom jobban megõrzi nedvességét,
– a hús lágyabb, szaftosabb
– és különleges aromával rendelkezik.

A terméket ezek a tulajdonságok különböztetik meg az általánosan alkalmazott módszerrel elõállított sertéshústól.
Ezeket a jellegzetességeket tudományos vizsgálatok is alátámasztják. Ezek során a „Traditionally Farmed Glouces-

tershire Old Spots Pork” elnevezésû sertéshús fõbb fizikai, kémiai, mikrobiológiai és érzékszervi tulajdonságait össze-
hasonlították a „modern” sertéstelepekrõl származó, ipari méretû vágóhidakon feldolgozott sertéshússal. Ily módon ob-
jektív módon össze lehetett hasonlítani a hagyományos „régimódi” tenyészfajból és az általánosan elterjedt „modern”
sertésbõl hagyományos eljárással elõállított sertéshúst, mivel általában ezeket vásárolják a vásárlók.

3266 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 10. szám



A Gloucestershire Old Spots sertésbõl és a modern sertésbõl származó hasított sertés és sertéshús minõségi jellemzõit
az izomzat színe, a pH-érték, az izomzat szélessége és vastagsága, a zsír vastagsága, a fõzési idõ, a fagyasztás és fõzés so-
rán keletkezõ veszteség, valamint az érzékszervi vizsgálat (evés) során tapasztalt tulajdonságok alapján értékelték. Az
izomzat tápértékét is összehasonlították, annak zsírsavtartalma alapján. A Gloucestershire Old Spots sertés húsában a
hosszanti izomzat mérete kisebb és a zsír vastagabb, mint az általában alkalmazott módszerrel tenyésztett sertések eseté-
ben. Az izomzat pH-értéke hasonló, de színe sötétebb, valamint a fagyasztás és fõzés során keletkezõ veszteség is kisebb.
Sütés során a 72 °C-os belsõ hõmérséklet eléréséhez a Gloucestershire Old Spots sertés esetében több idõ kellett, mint a
„modern” sertéshús esetében. A Gloucestershire Old Spots sertésbõl vágott borda textúrája (lágysága) és lédússága az ér-
zékszervi vizsgálat során magasabb pontszámot kapott, mint a „modern” sertéshús, és húsa is aromásabbnak bizonyult.
A Gloucestershire Old Spots sertés húsában több a szokatlan aroma, ami a Gloucestershire Old Spots sertéshús eltérõ
aromavilágának köszönhetõ.

A „Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” elnevezésû sertéshús esetében kapott értékek a következõk:

F i z i k a i t u l a j d o n s á g o k
Szín
Átlagértékek fóliacsomagolás esetén:
Világosság 53,9
Vörösesség 7,33
Sárgásság 6,67
Színtelítettség 9,94
Színfokozat 42,31
Szövetvastagság
Átlagértékek:
Az izomzat szélessége 86,6 mm
Az izomzat vastagsága 46,3 mm
Zsírvastagság (bõr nélkül) 11,5 mm

K é m i a i t u l a j d o n s á g o k
Az izomzat zsír- és zsírsavtartalma
Többszörösen telítetlen zsírok a következõk arányában telített zsírok (P:S arány) medián érték: 0,60
A hús feldolgozása a szokásos módon történik; a húst karajnak és kis húsdarabokká (ilyen például a borda, a sonka, a

lapocka, az apró bordák és a dagadó) dolgozzák fel, de helyi specialitások is készülnek belõle, mint pl. a Bath Chap stb. A
Bath Chap sertéspofa, kicsontozva, sós lében pácolva és fõzve. A „Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots
Pork” elnevezésû húsból egyéb termékeket, például szalonnát, kolbászt, füstölt sonkát, sonkát stb. is készítenek.

3.6. Annak az elõállítási módnak a leírása, amelynek alapján a 3.1. pontban feltüntetett elnevezésû mezõgazdasági
terméket vagy élelmiszert elõállítják [az 1216/2007/EK bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdése]:

A „Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” elnevezésû termék csak törzskönyvezett Gloucestershire
Old Spots sertésfajtából származhat. Ezeket a sertéseket fajtatisztaként be kell jegyeztetni a Brit Sertésszövetségnél vagy
bármely más, a Gloucestershire Old Spots sertésrõl törzskönyvet vezetõ és arra illetékes állami hatóság által a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelõen adott engedéllyel rendelkezõ sertéstenyésztõi szervezetnél.

A „Traditionally Farmed” (hagyományos módon tenyésztett) meghatározás használatához a tenyésztõknek és feldol-
gozóknak a következõ követelményeket kell teljesíteniük:

T a k a r m á n y
A „Traditionally Farmed” meghatározás azt jelenti, hogy a sertéseket a születéstõl a vágásig olyan körülmények kö-

zött tartják, amelyek lehetõvé teszik, hogy az állat természetes ütemben növekedjen. Ennek eredményeképp a napi test-
tömeg-gyarapodás (DLWG – Daily Live Weight Gain) lassabb ütemû és a vágásig tartó idõszak több napig tart. Ehhez az
állatokat az elválasztástól a vágásig alacsonyabb fehérjetartalmú takarmánnyal táplálják (15–18%-os fehérjetartalom
alapvetõ zsírsavakkal, például lizinnel), amelyet szükség esetén gyümölccsel, zöldséggel, cukorrépapéppel stb. egészíte-
nek ki, ügyelve arra, hogy a hátszalonna ne legyen túl vastag. Az ily módon tartott Gloucestershire Old Spots sertések
hátszalonnája 12–16 mm vastag, P2 mérés szerint. A kereskedelmi tenyésztelepeken a sertéseket általában 18–22% fe-
hérjetartalmú takarmánykeverékkel táplálják, és várhatóan hátszalonnájuk is vékonyabb, 5–8 mm vastag lesz.

E takarmányozási módszer révén a sertések a vágósúlyt (55–61 kg-os hasított súly) átlagosan 180 napos (minimum
160) korukban érik el, szemben a kereskedelmi telepeken tenyésztett sertések esetében tapasztalat 140–165 napos korral.
Részben a vágósúly elérésének lassabb üteme az oka a sertéshús intenzívebb aromájának és nedvbõségének.
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K ö r n y e z e t
A környezet, amelyben a sertéseket tartják, ugyancsak hatással van a belõlük készült hús minõségére. A sertéseket

kültéren és beltéren is lehet tartani, a következõ feltételek teljesítése mellett.

K ü l t é r i t e n y é s z t é s
A „Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” sertéshús elõállításához a telepítési sûrûségnek hektáron-

ként 15–20 kocának kell lennie. A szaporulatot az anyaállatokkal együtt elválasztva kell tartani egészen addig, amíg a
Brit Sertésszövetség vagy egy azzal egyenértékû szervezet által meghatározott szabályok szerint az azonosító jelzést el
nem helyezik az állatokon. Ezek a szabályok elõírják, hogy mindkét szülõnek bejegyzett Gloucestershire Old Spots ser-
tésnek kell lennie, és hogy a malacokat 8 hetes korukig és azt megelõzõen a többiekkel együtt kell tartani, a születést be
kell jelenteni (a nyilvántartási eljárás elsõ szakasza), és a fülükben tartós azonosító jelzést kell elhelyezni.

Az elválasztás és a vágás között a hízósertések maximális telepítési sûrûsége hektáronként 100 egyed lehet.
Minden szabadon tartott sertésnek megfelelõ menedékhelyet, valamint pocsolyát, vizesgödröt vagy zuhanyt kell biz-

tosítani. Télen a sertéseknek száraz talajú területet kell kialakítani a karámon belül.

B e l t é r i t e n y é s z t é s
Az épületekben megfelelõ szellõzést kell biztosítani. Oldaluk lehet nyitott, feltéve, hogy rossz idõjárás esetén a bent

tartott állatok számára megfelelõ menedéket alakítanak ki. A természetes fényviszonyokat úgy kell kialakítani, hogy az
állatokat gond nélkül látni lehessen. Az állatok kényelmére és állatjólléti meggondolásokra való tekintettel deszkapadlót
nem lehet alkalmazni. Megfelelõ mennyiségû tiszta alomnak kell mindig rendelkezésre állnia.

Az egy sertésre esõ minimális terület:
20–30 kg közötti sertések esetén egyedenként l/w – 0,35 m2

30–50 kg közötti sertés esetén egyedenként l/w – 0,50 m2

50–85 kg közötti sertés esetén egyedenként l/w – 0,65 m2

Az állatoknak folyamatosan tiszta és száraz almot, valamint tiszta ivóvizet kell biztosítani.

Á l l a t g o n d o z á s
Gyógyszerek alkalmazása csak minimális mértékben vagy egyáltalán nem lehetséges, kivéve, ha az feltétlenül szüksé-

gessé válik. Az egyetlen kivétel e tilalom alól a kártevõk elleni védekezés céljából alkalmazott gyógyszerek használata.
A szokásos farok- és fogkurtítás nem megengedett.
Az elválasztási idõszak rendes körülmények között minimum 42 nap, az ajánlott idõszak 56 nap.

S z á l l í t á s
A „Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” elnevezésû termékhez a sertést közvetlenül a tenyésztelep-

rõl kell a vágásra szállítani, és más gazdaságokból származó sertésekkel nem lehet együtt szállítani.
A leölésre szánt sertéseket a vágóhídra 200 kg/m2 szállítási sûrûséggel kell szállítani.

A v á g á s t ó l a z é r t é k e s í t é s i g
A vágásra kisebb vágóhidakon kerül sor, hogy az állatoknak a legkisebb stresszt okozzák.
A „Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots” hasított sertést a vágás után 3–4 napig csontjával együtt

„lógatni” kell.
Amennyiben a hasított testet a jelzett idõ elõtt darabolják fel, az az izomzat degenerációját eredményezheti. Ennek kö-

vetkeztében a feldolgozás során nehezebb a hússal dolgozni és a végtermék érzetre keménynek tûnhet.
A „Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” elnevezésû sertéshúst a fent leírt módon tenyésztett sertés-

bõl állítják elõ, amely alkalmas a hagyományos eljárásokkal és módszerekkel történõ feldolgozásra. A hasított hús fel-
építése és a zsírtartalom igen változatos lehet, amely elsõsorban az egyedi tenyésztési vonalnak, másrészt a különbözõ
tenyésztõk által alkalmazott eltérõ hizlalási módszereknek köszönhetõ. E változatosságnak köszönhetõen a hentes he-
lyes darabolási módszerre vonatkozó döntésén múlik, hogy a húsból mennyire tetszetõs és értékgazdag terméket készít.
Például a sertésdagadó mérete a bordához képest igen eltérõ lehet, ahogy a lapockán lévõ hús mennyisége is.

A „Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots” elnevezésû sertéshúsból készült hústermékek megegyeznek a
kereskedelmi forgalomban általánosan elterjedt módon elõállított sertéshústermékekkel (borda és kisebb húsdarabok, pl.
karaj, comb, lapocka, apró borda és dagadó), de a hentes szaktudása sokat nyom a latban a végtermék minõségét illetõen.
A „Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots” elnevezésû sertéshúst nem ipari jellegû elõállítási folyamat során
dolgozzák fel.

A sertéshús értékesítésére legalkalmasabb idõszak a vágást követõ 4–9 nap.
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3.7. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer különleges tulajdonsága [az 1216/2007/EK bizottsági rendelet 3. cikké-
nek (3) bekezdése]:

A „Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” különleges tulajdonsága a következõbõl ered:
– a hagyományos javítatlan tenyészfajta és a hagyományos állattenyésztési módszerek, amelyek a sertéshúsnak jelleg-

zetes fizikai-kémiai és érzékszervi jellemzõket biztosítanak.

H a g y o m á n y o s t e n y é s z t é s i m ó d s z e r
Az alkalmazott nem intenzív tenyésztési módszer csökkenti a sertéseket érõ stresszhatást. Az alkalmazott takarmá-

nyozási módszernek és a tenyésztési környezetnek köszönhetõen az állatok lassabban növekednek. A vágásra kisebb vá-
góhidakon kerül sor, és a hasított húst csonttal együtt érlelik 3–4 napig. A vásárlók számára forgalomba hozott végter-
mék minõsége a hentes szakértelmétõl és a húsfeldolgozó helyes döntésétõl függ.

F i z i k a i – k é m i a i é s é r z é k s z e r v i t u l a j d o n s á g o k
A hús látható tulajdonságai – az általában elterjedt módszerrel elõállított sertéshúsnál sötétebb, az izomzat PH-értéke

kisebb mértékben változó. Ez annak köszönhetõ, hogy a vágás elõtt a sertést nem éri stresszhatás.
Az izomzat és a zsír vastagsága, fõzési idõ, a fagyasztás és a fõzés során keletkezõ veszteség – A legújabb kutatási

eredmények azt mutatják, hogy a „Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” sertés izomzata kevésbé széles
és vastag, hátszalonnája viszont vastagabb, mint az általában elterjedt módszerrel tenyésztett sertésé. Ez egybevág a ko-
rábbi vizsgálatok tapasztalataival, amelyek kimutatták, hogy ezek a tulajdonságok azon javítatlan sertésfajtának köszön-
hetõek, amelyben a modern fajokhoz képest kisebb a hasított hús színhústartalma.

Érzékszervi vizsgálat – A kutatásokban a „Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” termék textúrája
(lágysága) és lédúsossága magasabb pontszámot kapott, mint a szokásos módszerrel elõállított sertéshús. Ez annak kö-
szönhetõ, hogy a Gloucestershire Old Spots sertés izomzata jobb nedvtartó képességû. A hús lágysága szintén a
hosszabb tartási idõvel áll kapcsolatban. Az ízpróba, amely ugyancsak a kutatás részét képezte, azt mutatta, hogy a „Tra-
ditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” sertéshús sajátos aromavilággal rendelkezik.

3.8. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer hagyományos jellege [az 1216/2007/EK bizottsági rendelet 3. cikkének
(4) bekezdése]:

A fajtát a Berkeley Vale-ben található Gloucestershire-ben tenyésztették ki. A Severn-folyó völgyének környékén ta-
lálták rá, ahol éveken keresztül hagyományosan falusi sertésként tartották.

Úgy tartják, hogy a sertésfajta a javítatlan Berkshire és az eredeti Gloucester sertésbõl fejlõdött ki. Az 1780-as évek-
ben William Marshall, a „The Rural Economy of Gloucestershire” (Gloucestershire vidéki gazdasága) címû mûvében az
általa a Vale of Gloucester vidékén talált sertésekrõl azt írta, hogy azok „magasak, hosszúkásak és fehérek, valószínûleg
azelõtt ez volt az elterjedt faj itt a szigeten, ahol még mindig úgy emlegetik, mint az »igazi Gloucestershire fajtát«. Nagy-
ra nõnek. Jelenleg a Berkshire és az említett két fajta keresztezésébõl született fajta a legelterjedtebb sertés a vidéken.”
Bizonyítékok támasztják alá, hogy az Old English Bacon (jelenleg a Brittish Saddleback) sertéssel is keresztezték. H. D.
Richardson írja a „The Pig, Its Origins and Varieties” (Sertések, eredetük és fajtáik) címû munkájában hogy a Gloucester
sertés „szívós, rendkívül termékeny és igen jó hús készül belõle – sonka már kevésbé. Kiváló hízósertések, és húsukról is
azt mondják, hogy rendkívül jó minõségû.”

Gloucestershire sajttermelésérõl és almájáról volt nevezetes. A Gloucestershire Old Spot sertést ezek melléktermékei-
vel táplálták, amely anyagok értékes fehérjévé alakultak. A helyi hagyomány úgy tartja, hogy a sertésen látható fekete
foltokat a fáról lehulló almák okozták. A fajta sikerét és húsának kiváló minõségét hirdeti nevében a környék számos
fogadója, kocsmája, még egy sört is elneveztek róla.

3.9. A különleges tulajdonság ellenõrzésére vonatkozó minimumkövetelmények és eljárások (az 1216/2007/EK bizott-
sági rendelet 4. cikke):

A „Traditionally Farmed Gloucestershire Old Spots Pork” elnevezés tanúsítási eljárása a következõk eljárásokat
foglalja magában:

– A nemesítõtõl a hízósertés-tenyésztõig, a teljes elõállítási folyamat mintavételezéssel történõ vizsgálata – A tenyész-
tõtõl kapott hasított húsról vezetett nyilvántartás ellenõrzése a hentesüzemekben, a hús eredetének megállapítására és el-
lenõrzésére, illetve annak biztosítására, hogy a megfelelõ eljárásokat alkalmazták. Valamennyi születéskor bejegyzett
Gloucestershire Old Spots sertést meg kell jelölni a fülén, a Brit Sertésszövetség (BPA) által meghatározott vagy azokkal
egyenértékû szabályoknak megfelelõen. Az ellenõrzés elsõ lépéseként tehát azt kell megvizsgálni, hogy a vágóhídról ér-
kezõ hasított sertés fülében lévõ szám megegyezik-e a tenyésztõ által beszállított sertés számával, és hogy ezek egyez-
nek-e a megfelelõ online adatokkal. A hentesüzemben ezt követõen külön kell tartani és jelölni az ilyen húst a hûtõtáro-
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lókban és hûtõpultokban. Amennyiben a fejet a vágóhídon valamilyen oknál fogva eltávolítják, a hasított húst a sertés
lapockáján található jelzés segítségével kell visszavezetni a tenyésztõig.

– A megfelelõ tenyésztõtársaság nyilvántartásának ellenõrzése.
– Helyszíni ellenõrzések a gazdaságban annak igazolására, hogy az alkalmazott módszerek a takarmányozás, a telepí-

tési sûrûség, az állatgondozás és a szállítás tekintetében megfelelnek-e az elõírt tenyésztési rendszernek.
– A súly, hasított hús, tulajdonságok stb. tekintetében megállapított minõségi elõírásoknak való megfelelés ellenõrzé-

se. A vizsgálat kiterjed a hús termékleírásban szereplõ fizikai, kémiai és mikrobiológiai tulajdonságainak ellenõrzésére.
– A termék nyomon követhetõségének ellenõrzése a vágóhídtól a kiskereskedelmi fogalomba kerülésig.

4. A termékleírásnak való megfelelést ellenõrzõ hatóságok vagy szervek:
4.1. Név és cím:
Név: Product Authentication Inspectorate Limited
Cím: Rowland House
65 High Street
Worthing
W. Sussex
BN11 1DN
UNITED KINGDOM
Tel. +44 1903237799
Fax +44 1903204445
E-mail cím: enquiries@thepaigroup.com

� állami � magán
Az említett ellenõrzõ magánszervezet megfelel az EN 45011 számú szabvány elõírásainak.

4.2. A hatóság vagy szerv konkrét feladatai:
A fent említett ellenõrzõ hatóság felelõs a teljes eljárás ellenõrzéséért.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter közleménye a szántóföldi növények, szántóföldi zöldségfélék,
gyümölcsök és szõlõ 2009. évi referenciaárairól

Az agrár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdéséhez

Mértékegység: Ft/kg

Megnevezés 2009. évi referenciaárak

1. Szántóföldi növény

õszi búza 30,00

õszi durum búza 45,00

õszi árpa 25,00

rozs 24,50

triticale 24,00

kétszeres (õszi árpa+õszi búza) 24,50

tavaszi árpa 33,50

zab 26,00

kukorica 25,00

káposztarepce 75,00
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Megnevezés 2009. évi referenciaárak

szója 45,00

lencse 239,00

lucerna 365,00

borsó 138,00

napraforgó 55,00

cukorrépa 7,10

dohány (nyers) 200,00

magborsó 136,00

lóbab 126,00

csemegekukorica (csöves) 35,00

2. Szántóföldi zöldségfélék

zöldborsó 92,00

zöldbab 55,00

uborka 91,00

sárgadinnye 82,00

görögdinnye 35,00

spárgatök 36,00

cukkini és egyéb kabakosok 208,00

paprika 183,00

paradicsom 70,00

burgonya 45,00

káposzta 50,00

karfiol 89,00

brokkoli 64,00

sárgarépa 57,00

sütõtök 126,00

spárga 388,00

étkezési mák 359,00

szárazbab 285,00

fûszepaprika (nyers súlyban) 102,00

kelkáposzta 74,00

vöröshagyma 46,00

3. Gyümölcsfélék

ipari alma 11,00

étkezési alma 38,00

kajszi 93,00

õszibarack 44,00
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Megnevezés 2009. évi referenciaárak

nektarin 42,00

körte 65,00

szilva 50,00

meggy 69,00

cseresznye 210,00

málna 416,00

ribiszke, piros és fehér 71,00

ribiszke, fekete 162,00

köszméte 118,00

szamóca 377,00

dió, héjas súlyban 254,00

Szõlõ

borszõlõ 49,00

csemegeszõlõ 124,00

Budapest, 2009. szeptember 23.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Pályázati felhívás a Magyar Államot megilletõ halászati jog hasznosítására

Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Fel-
ügyelõsége a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter megbízásából pályázatot hirdet a Magyar Államot megilletõ
halászati jog hasznosítására az 1997. évi XLI. törvény 46. § (3) bekezdése szerint .

A pályáztatásra kerülõ állami tulajdonú vízterület adatai a következõk:

Megnevezés Terület Nyilvántartási szám
Belsõ-Bédai holtág (kölkedi töltéstõl az erdõfûi hídig)
(Hrsz. Kölked 0375, 0397, 0412/1, 0412/2) 46 ha MOHOSZ 10

A pályázaton magyar állampolgárságú természetes személyek és kizárólag magyar állampolgárok által létrehozott
jogi személyek vehetnek részt.

A pályázat részletes kiírását, térképi anyagát, valamint jogszabályi feltételrendszerét tartalmazó dokumentum 10 000
Ft díj ellenében átvehetõ a MGSZH Baranya Megyei Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati Osz-
tályán, Pécs, Rákóczi u. 30. I. em. 102. (tel.: 06/72 512-463).

Ügyintézõ: Ritecz Zoltán halászati felügyelõ
A pályázat benyújtási határideje 2009. december 15.
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A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja
Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának

közleménye
engedélyezett állatgyógyászati készítményekrõl

I.

A Palmivax vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének módosításáról és megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Palmivax vakcina A.U.V. állatgyógyászati ké-
szítmény forgalomba hozatali engedélyét módosítással
megújítja.

Törzskönyvi szám: 2580/1/09 MgSzH ÁTI (500 adag).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: MERI-

AL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Franciaország.
A készítmény hatóanyaga: A feloldott vakcina minden

adagja (0,5 ml) tartalmaz: Derzsy-betegség vírusa Hoekst-
ra törzs legalább 102,5 CCID50, Segédanyagot, q.s. 1 adag,
Palmipede hígító.

A készítmény javallata: ludak és barbarie-kacsák im-
munizálása Derzsy-betegség ellen.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nulla nap.
Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/3960/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 26.

II.

A Kefavet vet 250 mg filmbevonatú tabletta
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága – a készítmény kölcsönös elismerésen alapuló
törzskönyvi eljárása során elõterjesztõ tagállam (Svédor-
szág) forgalomba hozatali engedélyének egyidejû elisme-
résével – engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatali engedélyének módosítására.

A készítmény törzskönyvi száma:
2308/1/07 MgSzH ÁTI (14 tabletta)
2308/2/07 MgSzH ÁTI (20 tabletta)
2308/3/07 MgSzH ÁTI (70 tabletta)
2308/4/07 MgSzH ÁTI (140 tabletta)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Orion

Corporation Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland.
A készítmény hatóanyaga: Cefalexin.
A készítmény javallata: Cefalexinre érzékeny baktéri-

umok által okozott húgyúti fertõzések és kiújuló, súlyos
dermatológiai fertõzések kezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értelmez-
hetõ.

Rendelhetõség: csak állatorvosi rendelvényre kiadható
állatgyógyászati készítmény.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

A Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/3943/000/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 20.

III.

A Kefavet vet 500 mg filmbevonatú tabletta
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága – a készítmény kölcsönös elismerésen alapuló
törzskönyvi eljárása során elõterjesztõ tagállam (Svédor-
szág) forgalomba hozatali engedélyének egyidejû elisme-
résével – engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatali engedélyének módosítására.

A készítmény törzskönyvi száma:
2309/1/07 MgSzH ÁTI (14 tabletta)
2309/2/07 MgSzH ÁTI (30 tabletta)
2309/3/07 MgSzH ÁTI (70 tabletta)
2309/4/07 MgSzH ÁTI (140 tabletta)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Orion

Corporation Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finland.
A készítmény hatóanyaga: Cefalexin.
A készítmény javallata: Cefalexinre érzékeny baktéri-

umok által okozott húgyúti fertõzések és kiújuló, súlyos
dermatológiai fertõzések kezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értelmez-
hetõ.

Rendelhetõség: csak állatorvosi rendelvényre kiadható
állatgyógyászati készítmény.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

A Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/1208/007/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 20.

IV.

A Lysvulpen vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Lysvulpen vakcina A.U.V. állatgyógyászati ké-
szítmény forgalomba hozatali engedélyét módosítja.

Törzskönyvi szám: 2223/1/07 MgSzH ÁTI (1 adag).
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A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Alpha-Vet
Kft., 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7., Magyarország.

A készítmény hatóanyaga: 1 adag (1,8 ml) tartalmaz:
hatóanyagok: élõ, attenuált veszettségvírus (SAD Bern
törzs), min. 1,8×106–max. 1,8×108 TCID50. Segédanya-
gok: MEM-tápfolyadék, stabilizáló szerek, tetraciklines
csalétek.

Egy csali egy adag (1,8 ml) vakcinát tartalmaz mû-
anyag-alumínium bliszterbe zártan. A csali kerek alakú,
barna színû és olyan takarmányanyagokat tartalmaz, ame-
lyek vonzóak a rókák és nyestkutyák számára. Minden
csali 150 mg tetraciklin HCl-t tartalmaz, ami a csali felvé-
telének indikátora a célállatfajban.

A készítmény javallata: vadon élõ rókák és nyestku-
tyák veszettség elleni immunizálására.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: kizárólag járványvédelmi célra.
Forgalmazhatóság: kereskedelmi forgalomba nem

hozható.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/3053/003/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 19.

V.

A Porcilis APP vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Porcilis APP vakcina A.U.V. állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatali engedélyét módosítja.

Törzskönyvi szám:
2184/1/07 MgSzH ÁTI (10 adag)
2184/2/07 MgSzH ÁTI (25 adag)
2184/3/07 MgSzH ÁTI (50 adag)
2184/4/07 MgSzH ÁTI (125 adag)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Intervet

International B.V. Wim de Körverstraat 35 NL-5830 AA
Boxmeer, Hollandia.

A készítmény hatóanyaga: 2 ml tartalmaz:
600 mg antigén-koncentrátumban
50 egység Apx. I,
50 egység Apx. II,
50 egység Apx. III.
50 egység külsõ membránfehérje – OMP.
A készítmény javallata: választási malacok Actinoba-

cillus pleuropneumoniae okozta pleuropneumoniája
(kruppos tüdõ- és mellhártyagyulladás) elleni aktív
immunizálására.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: 0 nap.
Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/2565/001/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 19.

VI.

Az AVI IBD INTER vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyérõl

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a AVI IBD INTER vakcina A.U.V. állatgyó-
gyászati készítmény forgalomba hozatalát engedélyezi.

A készítmény törzskönyvi száma:
2623/1/09 MgSzH ÁTI (200 adag)
2623/2/09 MgSzH ÁTI (500 adag)
2623/3/09 MgSzH ÁTI (1000 adag)
2623/4/09 MgSzH ÁTI (2500 adag)
2623/5/09 MgSzH ÁTI (5000 adag)
2623/6/09 MgSzH ÁTI (10 000 adag)
2623/7/09 MgSzH ÁTI (25 000 adag)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: LAPRO-

VET HUNGARY Állatgyógyászati Kft. (LAPROVET
HUNGARY Kft.) 1107 Budapest, Horog u. 32–34.

A készítmény hatóanyaga: fertõzõ bursitis vírus,
LIBDV törzs min. 103,0 TCID50/adag.

Javallata: A vakcina hús- és tojó típusú csirkék fertõzõ
bursitis elleni, itatásos immunizálására szolgál, a fertõzõ
bursitis (IBD) vírus által okozott fertõzésekkel kapcsola-
tos elhullások, klinikai megbetegedések csökkentésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nulla nap.
Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2334/003/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 16.

VII.

A Procapen 300 mg/ml injekció szarvasmarhák,
sertések és lovak számára A.U.V. elnevezésû

állatgyógyászati készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám: 2627/1/09 MgSzH ÁTI (100 ml).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: aniMedi-

ca GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell, Német-
ország.

A készítmény hatóanyaga: Benzilpenicillin-prokain 1
H2O.
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A készítmény javallata: Benzilpenicillinre érzékeny
baktériumok által okozott fertõzések kezelésére.

Szarvasmarha, borjú és ló: szisztémás bakteriális fertõ-
zések (szeptikémiák) esetén. A légutak, a húgy- és ivar-
szervek, a bõr a lábvégek és az ízületek elsõdleges és má-
sodlagos fertõzései esetén.

Sertés (felnõtt sertés): a húgy- és ivarszervek (béta-he-
molizáló Streptococcus spp. által okozott fertõzések), a
vázizomrendszer (Streptococcus suis okozta fertõzések)
és a bõr (Erysipelotrix rhusiopathiae okozta fertõzések) el-
sõdleges és másodlagos fertõzései esetén.

A készítmény csak antibiotikum-érzékenységi vizsgálat
alapján alkalmazható.

Élelmezés - egészségügyi várakozási idõ: Szarvasmar-
ha: hús és egyéb ehetõ szövetek 14 nap, tej 6 nap.

Sertés (felnõtt sertés): hús és egyéb ehetõ szövetek 15
nap.

Ló: hús és egyéb ehetõ szövetek 14 nap.
A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt te-

jet termelõ kancáknál nem engedélyezett.
Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/376/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 15.

VIII.

Az AVI ND LA SOTA vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyérõl

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a AVI ND LA SOTA vakcina A.U.V. állatgyó-
gyászati készítmény forgalomba hozatalát engedélyezi.

A készítmény törzskönyvi száma:
2622/1/09 MgSzH ÁTI (200 adag)
2622/2/09 MgSzH ÁTI 1000 adag)
2622/3/09 MgSzH ÁTI (2000 adag)
2622/4/09 MgSzH ÁTI (2500 adag)
2622/5/09 MgSzH ÁTI (5000 adag)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: LAPRO-

VET HUNGARY Állatgyógyászati Kft. (LAPROVET
HUNGARY Kft.) 1107 Budapest, Horog u. 32–34.

A készítmény hatóanyaga: baromfipestis-vírus, La
Sota törzs min. 105,5 EID50/adag.

Javallata: a vakcina a baromfipestis (Newcastle-beteg-
ség) vírus által kiváltott betegség klinikai tüneteinek csök-
kentésére és ellene aktív immunitás kialakítására szolgál.
A vakcinázás 14 napos kortól, ép, egészséges állatok ese-
tében ajánlott.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nulla nap.
Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/2305/003/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 16.

IX.

A Tilmi-kel 300 mg/ml injekció szarvasmarhák
számára A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2626/1/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
2626/2/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2626/3/09 MgSzH ÁTI (250 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: KELA

LABORATORIA nv St. Lenaartseweg 48 B-2320 Hoogst-
raten, Belgium.

A készítmény hatóanyaga: Tilmikozin.
A készítmény javallata:
Szarvasmarha: a tilmikozinra érzékeny Mannheimia

haemolytica és Pasteurella multocida törzsek által okozott
tüdõgyulladás gyógykezelésére.

Élelmezés - egészségügyi várakozási idõ: hús és egyéb
ehetõ szövetek: 77 nap. Tej: a készítmény alkalmazása em-
beri fogyasztásra szánt tejet termelõ állatoknál nem enge-
délyezett.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1351/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 14.

X.

A Suiseng vakcina A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2600/1/09 MgSzH ÁTI (20 ml)
2600/2/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
2600/3/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2600/4/09 MgSzH ÁTI (250 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: LABO-

RATORIOS HIPRA, S.A. Avda. La Selva, 135 17170-
AMER (Girona), SPANYOLORSZÁG.

10. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3275



A készítmény hatóanyaga: összetétel adagonként (2
ml):

E. coli F4ab fimbriális adhezin � 65% ER60 *
E. coli F4ac fimbriális adhezin � 78% ER70

E. coli F5 fimbriális adhezin � 79% ER50

E. coli F6 fimbriális adhezin � 80% ER25

E. coli LT enterotoxoid � 55% ER70

C típusú Clostridium perfringens toxoid � 35% ER25

Clostridium novyi toxoid � 50% ER120

*% ERx: ELISA vizsgálattal X szerológiai válasszal
rendelkezõ, immunizált nyulak százaléka.

A készítmény javallata: újszülött malacok passzív vé-
delmére tenyészkocák és kocasüldõk aktív immunizálásá-
val; az F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) vagy F6
(987P) adhezineket expresszáló enterotoxikus Escheri-
chia coli által okozott mortalitás és a neonatális enteroto-
xikózis klinikai tünetei (például a hasmenés) csökkentésé-
re.

Újszülött malacok passzív védelmére nekrotikus bél-
gyulladás ellen, tenyészkocák és kocasüldõk aktív immu-
nizálásával, mely a C típusú Clostridium perfringens ß-to-
xinja ellen szeroneutralizáló ellenanyagok indukálására
szolgál.

A tenyészkocák és kocasüldõk aktív immunizálására, a
Clostridium novyi �-toxinja elleni szeroneutralizáló ellen-
anyagok indukálására. A szeroneutralizáló ellenanyagok
jelentõsége kísérletileg még nem meghatározott.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nulla nap.
Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1411/004/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 16.

XI.

A Hostamox LA injekció A.U.V. (új neve: Bimoxyl LA
injekció A.U.V.) elnevezésû állatgyógyászati

készítmények forgalomba hozatali engedélyének
módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Hostamox LA injekció A.U.V. állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatali engedélyét módosítja.

Törzskönyvi szám: 1026/1999.
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bimeda

Chemicals Export Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24,
Írország.

A készítmény hatóanyaga: Amoxicillin (trihidrát for-
mában).

A készítmény javallata: Amoxicillinre érzékeny kór-
okozók okozta betegségek kezelésére, mint pl.: gyomor-
bélfertõzések, légzõszervi betegségek, urogenitális fertõ-

zések, bõr és lágyszövetek fertõzései, arthritis, otitis, en-
cephalitis, panaritium, akut mastitis, MMA szindróma.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: szarvasmarha,
juh, sertés (ehetõ szövetek): 28 nap, tehéntej: 3 nap. A készít-
ménnyel emberi fogyasztásra tejet termelõ juh állományok
nem kezelhetõk.

Rendelhetõség: csak állatorvosi rendelvényre kiadható
állatgyógyászati készítmény!

Forgalmazhatóság: állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/2632/004/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 9.

XII.

A Pracetam 200 mg/g por ivóvízbe keveréshez
sertések részére A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati

készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2624/1/09 MgSzH ÁTI (1 kg)
2624/2/09 MgSzH ÁTI (5 kg)
2624/3/09 MgSzH ÁTI (10 kg)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Labora-

toires SOGEVAL 200 route de Mayenne, BP 2227 53022
LAVAL Cedex 9, Franciaország.

A készítmény hatóanyaga: Paracetamol.
A készítmény javallata: Sertés: légzõszervi megbete-

gedések során tüneti kezelésként a láz csökkentésére,
szükség esetén megfelelõ antiinfektív terápiával
kombinálva.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: hús és egyéb
ehetõ szövetek: nulla nap.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/806/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 8.

XIII.

A Quantum Dog DA2PPi/CvL vakcina A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Quantum Dog DA2PPi/CvL vakcina A.U.V. ál-
latgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedé-
lyét megújítja.
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Törzskönyvi szám: 2610/1/09 MgSzH ÁTI (1 adag).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Intervet

International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5830 AA Box-
meer, Hollandia.

A készítmény hatóanyaga:
DA2PPi – egy adag liofilizált rész
Aktív hatóanyagok (élõ, attenuált), mennyiségük ada-

gonként:
Kutya szopornyicavírus (Distemperoid törzs) 4,5–6,0

log10 TCID50
1

Kutya adenovírus-2 (Ditchfield törzs) 3,9–6,0 log10

TCID50
1

Kutya parvovírus (SAH 2b törzs) 5,2–6,0 log10 TCID50
1

Kutya parainfluenzavírus (Philips Roxane törzs)
4,8–7,0 log10 TCID50

1

CvL – egy adag folyékony rész
Aktív hatóanyagok (inaktivált), mennyiségük adagon-

ként (1 ml):
Macska Coronavírus (FEC-SAH törzs) �6,3 VN egy-

ség2

Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae
(115 jelû törzs) �40 hörcsög PD80

3

Leptospira interrogans serovar canicola (117 jelû törzs)
�40 hörcsög PD80

3

Adjuváns
Alumínium-hidroxid 1,63-2,21 mg

1 50% szövetkárosító hatás
2 tengerimalacon végzett hatékonysági vizsgálatban
3 80% hörcsögvédési dózis

A készítmény javallata: egészséges kutyák aktív im-
munizálására, 6 hetes kortól:

– az elhullás megelõzésére és a klinikai tünetek súlyos-
ságának csökkentésére szopornyica, parvovirózis és fertõ-
zõ májgyulladás esetén;

– az elhullás mértékének és a klinikai tünetek súlyossá-
gának csökkentésére Leptospira interrogans serovar icte-
rohaemorrhagiae és canicola okozta megbetegedés esetén;

– a klinikai tünetek súlyosságának és a vírusürítés mér-
tékének csökkentésére 2-es típusú adenovírus fertõzés ese-
tén;

– a vírusürítés mértékének csökkentésére parvovirózis
és parainfluenza fertõzés esetén;

– a bél fertõzöttségének csökkentésére kutya coronaví-
rus fertõzés esetén.

A védettség
– az elsõ vakcinázást követõ 3. héttõl alakul ki a parvo-

vírus,
– az alapimmunizálást követõ 3. héttõl, a szopornyica és

a coronavírus,
– az alapimmunizálást követõ 4. héttõl, az adenovírus és

a Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae és
canicola esetében.

– A parainfluenza komponens esetében az alapimmuni-
zálást követõ 3. héttõl szerológiai válasz jelentkezik.

A védettség idõtartama 4 év szopornyicavírus, adenoví-
rusok (CAV1 és CAV2) és parvovírus esetében szerológi-
ai vizsgálatokkal igazolva, és 12 hónap parainfluenzaví-
rus, coronavírus, valamint a Leptospira komponensek ese-
tében.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: vényköteles.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/571/003/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 8.

XIV.

A Chloromed 150 mg/g belsõleges por borjaknak
A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám: 2620/1/09 MgSzH ÁTI (1 kg).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Univet

Ltd. Tullyvin Cootehill, Co. Cavan, Írország.
A készítmény hatóanyaga: klórtetraciklin-hidroklorid.
A készítmény javallata: Borjak: a készítmény borjak

klórtetraciklinre érzékeny Pasteurella spp. által okozott
légzõrendszeri megbetegedéseinek kezelésére javallott.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Borjak: hús
és egyéb ehetõ szövetek: 35 nap. Tej: a készítmény alkal-
mazása ellenjavallt kifejlett kérõdzõknél és tejelõ tehenek-
nél, ezért nem alkalmazható emberi fogyasztásra szánt te-
jet termelõ állatoknál.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/041/003/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 7.

XV.

A Chloromed 150 mg/g gyógypremix borjaknak
A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám: 2621/1/09 MgSzH ÁTI (25 kg).
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A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Univet
Ltd. Tullyvin Cootehill

Co. Cavan, Írország.
A készítmény hatóanyaga: Klórtetraciklin-hidroklo-

rid.
A készítmény javallata: Borjak: a készítmény borjak

klórtetraciklinre érzékeny Pasteurella spp. által okozott
légzõrendszeri megbetegedéseinek kezelésére javallott.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Borjak: hús
és egyéb ehetõ szövetek: 35 nap. Tej: a készítmény alkal-
mazása ellenjavallt kifejlett kérõdzõknél és tejelõ tehenek-
nél, ezért nem alkalmazható emberi fogyasztásra szánt te-
jet termelõ állatoknál.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/303/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 7.

XVI.

A Nobilis ND C2 vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról és módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Nobilis ND C2 vakcina A.U.V. állatgyógyá-
szati készítmény forgalomba hozatali engedélyét módosí-
tásokkal megújítja.

Törzskönyvi szám:
2585/1/09 MgSzH ÁTI (500 adag)
2585/2/09 MgSzH ÁTI (1000 adag)
2585/3/09 MgSzH ÁTI (2500 adag)
2585/4/09 MgSzH ÁTI (5000 adag)
2585/5/09 MgSzH ÁTI (10000 adag)
2585/6/09 MgSzH ÁTI (25000 adag)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Intervet

International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Box-
meer, Hollandia.

A készítmény hatóanyaga: adagonként 105,7–107,5

EID50* mennyiségû élõ, attenuált baromfipestis vírus ND
C2 jelzésû törzs.

*EID50 = 50% embrió fertõzõ adag (az a vírustiter,
amely a vírussal oltott embriók 50%-ában fertõzést okoz).

A készítmény javallata: brojlercsirkék naposkori aktív
immunizálására a baromfipestis-vírus által okozott klini-
kai tünetek és elhullás csökkentésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nulla nap.
Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1320/004/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. október

XVII.

Az AVI POX vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyérõl

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a AVI POX vakcina A.U.V. állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatalát engedélyezi.

Törzskönyvi szám: 2618/1/09 MgSzH ÁTI (1000
adag).

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: LAPRO-
VET HUNGARY Állatgyógyászati Kft. (LAPROVET
HUNGARY Kft.). 1107 Budapest, Horog u. 32–34.

A készítmény hatóanyaga: hatóanyag: baromfihim-
lõ-vírus Cutter-törzs min. 102.7 EID50/adag.

A készítmény javallata: a vakcina a házityúk baromfi-
himlõ elleni aktív immunizálására szolgál.

Az oltóanyagot olyan állományokban ajánlatos alkal-
mazni, amelyekben a baromfihimlõ elõfordult, vagy ame-
lyek közvetlen fertõzés veszélyének vannak kitéve.

Az oltott házityúk immunitása a 6–8. napon kezd kiala-
kulni és a 2–3. héten válik teljessé. A védettség legalább 1
évig tart.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: 21 nap.
Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2335/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 8.

XVIII.

A Ferriade injekció A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati
készítmények forgalomba hozatali engedélyének

megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Ferriade injekció A.U.V. állatgyógyászati ké-
szítmény forgalomba hozatali engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám: 2619/1/09 MgSzH ÁTI (200 ml).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bio-Vet

Kft. 4487 Tiszatelek, Kossuth u. 151.
A készítmény hatóanyaga:
Vas (vas-dextrán formában)
Retinol-palmitát (A-vitamin)
Kolekalciferol (D3-vitamin)
Tokoferol-acetát (E-vitamin)
A készítmény javallata: malacok, borjak és bárányok

újszülöttkori vashiányos anaemiájának megelõzésére és
kezelésére, valamint A-, D3- és E-vitamin hiányának pót-
lására.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: sertés, szarvas-
marha, juh ehetõ szövetek: 0 nap. Tehéntej, juhtej: 0 nap.
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Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/799/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 6.

XIX.

A Metarab RHD vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Metarab RHD vakcina A.U.V. állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatali engedélyét módosítja a
következõre: ARVILAP Plus vakcina A.U.V.

Törzskönyvi szám:
2031/1/06 ÁOGYTI (10 ml)
2031/2/06 ÁOGYTI (25 ml)
2031/3/06 ÁOGYTI (50 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Labora-

torios Ovejero S.A. Carretera León-Vilecha, 30., 24192
León, Spanyolország.

A készítmény hatóanyaga: egy ml tartalmaz:
Nyulak vérzéses betegségének vírusa, LO1-es törzs: 36

mg szervszuszpenzió, 128-512 HAE (haemagglutináló
egység). Nyulak vérzéses betegségének vírusa, LO2-es
törzs: 36 mg szervszuszpenzió, 128-512 HAE (haemagg-
lutináló egység).

A készítmény javallata: nyulak aktív immunizálása,
nyulak vérzéses betegségének megelõzésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nulla nap.
Rendelhetõség: kizárólag állatorvosi rendelvényre!
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/3339/003/2008.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. október 2.

XX.

A Porcilis Glässer vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igazga-
tósága a Porcilis Glässer vakcina A.U.V. állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatali engedélyét módosítja.

Törzskönyvi szám:
2368/1/08 MgSzH ÁTI (10 adag)
2368/2/08 MgSzH ÁTI (25 adag)
2368/3/08 MgSzH ÁTI (50 adag)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Intervet
International B.V Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxme-
er, Hollandia.

A készítmény hatóanyaga: a Haemophilus parasuis
4800-as törzse, 5-ös szerotípusának teljes, inaktivált baktéri-
uma: összes nitrogéntartalom 0,05 mg, � 9,1 ELISA egységet
kiváltó mennyiség.

A készítmény javallata: választott malacok aktív im-
munizálására a Haemophilus parasuis 5-ös szerotípusa által
okozott Glässer-betegségre jellemzõ elváltozások csök-
kentésére.

Az utódok passzív immunizálására a kocák és a koca-
süldõk immunizálásával, a Haemophilus parasuis 5-ös sze-
rotípusa által okozott fertõzés, elhullás, klinikai tünetek és a
Glässer-betegségre jellemzõ elváltozások, valamint a Hae-
mophilus parasuis 4-es szerotípusa okozta klinikai tünetek és
elhullás csökkentésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nulla nap.
Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2042/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 30.

XXI.

A Rimadyl 100 mg ízesített tabletta A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról és módosításáról.

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága Rimadyl 100 mg ízesített tabletta A.U.V. néven
az állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali enge-
délyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2617/1/09 MgSzH ÁTI (14 db)
2617/2/09 MgSzH ÁTI (20 db)
2617/3/09 MgSzH ÁTI (30 db)
2617/4/09 MgSzH ÁTI (50 db)
2617/5/09 MgSzH ÁTI (60 db)
2617/6/09 MgSzH ÁTI (100 db)
2617/7/09 MgSzH ÁTI (180 db)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Pfizer

Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53.
A készítmény hatóanyaga: carprofen.
A készítmény javallata: kutyák mozgásszervi megbete-

gedéseinek, fájdalommal járó heveny és idült gyulladásainak
(osteoarthritis, arthrosis, csípõízületi dysplasia, traumás ín- és
izomsérülések stb.) gyógykezelésére. Gyulladáscsökkentõ,
fájdalom- és lázcsillapító hatású készítmény, amely mûtét
utáni utókezelésekre, valamint a lágyrészek fájdalommal járó
gyulladásainak kezelésére szolgál.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-
mezhetõ.
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Rendelhetõség: csak állatorvosi rendelvényre kiadható
állatgyógyászati készítmény.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/3714/000/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 30.

XXII.

A Rimadyl 50 mg ízesített tabletta A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról és módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága Rimadyl 50 mg ízesített tabletta A.U.V. néven az
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedé-
lyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2616/1/09 MgSzH ÁTI (14 db)
2616/2/09 MgSzH ÁTI (20 db)
2616/3/09 MgSzH ÁTI (30 db)
2616/4/09 MgSzH ÁTI (50 db)
2616/5/09 MgSzH ÁTI (60 db)
2616/6/09 MgSzH ÁTI (100 db)
2616/7/09 MgSzH ÁTI (180 db)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Pfizer

Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53.
A készítmény hatóanyaga: carprofen.
A készítmény javallata: kutyák mozgásszervi megbete-

gedéseinek, fájdalommal járó heveny és idült gyulladásainak
(osteoarthritis, arthrosis, csípõízületi dysplasia, traumás ín- és
izomsérülések stb.) gyógykezelésére. Gyulladáscsökkentõ,
fájdalom- és lázcsillapító hatású készítmény, amely mûtét
utáni utókezelésekre, valamint a lágyrészek fájdalommal járó
gyulladásainak kezelésére szolgál.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: csak állatorvosi rendelvényre kiadható
állatgyógyászati készítmény.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/3711/000/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 30.

XXIII.

A Rimadyl 20 mg ízesített tabletta A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról és módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága Rimadyl 20 mg ízesített tabletta A.U.V. néven az

állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedé-
lyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2615/1/09 MgSzH ÁTI (14 db)
2615/2/09 MgSzH ÁTI (20 db)
2615/3/09 MgSzH ÁTI (30 db)
2615/4/09 MgSzH ÁTI (50 db)
2615/5/09 MgSzH ÁTI (60 db)
2615/6/09 MgSzH ÁTI (100 db)
2615/7/09 MgSzH ÁTI (180 db)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Pfizer

Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53.
A készítmény hatóanyaga: carprofen.
A készítmény javallata: kutyák mozgásszervi megbe-

tegedéseinek, fájdalommal járó heveny és idült gyulladá-
sainak (osteoarthritis, arthrosis, csípõízületi dysplasia, tra-
umás ín- és izomsérülések stb.) gyógykezelésére. Gyulla-
dáscsökkentõ, fájdalom- és lázcsillapító hatású készít-
mény, amely mûtét utáni utókezelésekre, valamint a lágy-
részek fájdalommal járó gyulladásainak kezelésére
szolgál.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: csak állatorvosi rendelvényre kiadható
állatgyógyászati készítmény.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/1335/002/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 30.

XXIV.

A Micorion 300 mg/ml injekció szarvasmarhák
számára A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2614/1/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
2614/2/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2614/3/09 MgSzH ÁTI (250 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: ORION

CORPORATION, ORION PHARMA
Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finnország.
A készítmény hatóanyaga: Tilmikozin.
A készítmény javallata: Szarvasmarha: Tilmikozinra

érzékeny Mannheimia haemolytica és Pasteurella multo-
cida törzsek okozta tüdõgyulladás kezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: hús és egyéb
ehetõ szövetek: 77 nap. Tej: a készítmény alkalmazása em-
beri fogyasztásra szánt tejet termelõ állatoknál nem enge-
délyezett.
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Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1369/002/2009
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 29.

XXV.

A TILMISONE 300 mg/ml injekció szarvasmarhák
számára A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2613/1/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
2613/2/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2613/3/09 MgSzH ÁTI (250 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: VETP-

HARMA ANIMAL HEALT, S.L Les Corts, 23, 08028 –
Barcelona, Spanyolország.

A készítmény hatóanyaga: Tilmikozin.
A készítmény javallata: Szarvasmarha: Tilmikozinra

érzékeny Mannheimia haemolytica és Pasteurella multo-
cida törzsek okozta tüdõgyulladás kezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: hús és egyéb
ehetõ szövetek: 77 nap. Tej: a készítmény alkalmazása em-
beri fogyasztásra szánt tejet termelõ állatoknál nem enge-
délyezett.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1342/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 29.

XXVI.

A Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS vakcina A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Nobilis RT+IBmulti+ND+EDS vakcina
A.U.V. állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali
engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2370/1/08 MgSzH ÁTI (500 adag)
2370/2/08 MgSzH ÁTI (1000 adag)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Intervet

International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 Box-
meer, Hollandia.

A készítmény hatóanyaga: a 0,5 ml-es adag tartalma:
IBV M41 törzs �5,5 log2 VN titert indukál*
IBV 249g törzs �4,0 log2 VN titert indukál*
ARTV But1#8544 �9,5 log2 ELISA titert indukál
EDS’76 BC14 törzs �6,5 log2 HAG egységet indukál*
NDV Clone 30 törzs �4,0 log2 HAG egységet indukál

az egy adag 1/50 része*
vagy �50 PD50 egységet tartalmaz

* csirkékben mért szerológiai válasz
A készítmény javallata: tenyész- és tojócsirkék aktív

immunizálására:
– a Massachusetts szerotípusú fertõzõ bronchitis vírus-

sal való fertõzõdés csökkentésére és az általa okozott to-
jástermelés csökkenésének megelõzésére;

– a fertõzõ bronchitis vírus D274/D207 szerotípusa
okozta tojástermelés csökkenés és a tojáshéj képzõdési za-
varok enyhítésére;

– a baromfipestis (Newcastle betegség) vírus okozta fer-
tõzõdés csökkentésére;

– a madár rhinotracheitis (madár pneumovírus) vírus
okozta légzõszervi tünetek, a tojástermelés csökkenés és a
tojáshéj képzõdési zavarok megelõzésére;

– az EDS’76 vírus fertõzés okozta tojástermelés csökke-
nés és a tojáshéj képzõdési zavarok enyhítésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nulla nap. Az
oltás helye a vakcinázástól számított 4 hétig elkobzandó.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/3703/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 29.

XXVII.

Az Orbeseal tõgyinfúzió A.U.V. lnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága Orbeseal tõgyinfúzió A.U.V. néven az állatgyó-
gyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét meg-
újítja.

A készítmény törzskönyvi száma: 2612/1/09 MgSzH
ÁTI (4 g).

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Pfizer
Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 53.

A készítmény hatóanyaga: Bizmut szubnitrát (ke-
mény).

Javallata: új intramammális fertõzések megelõzésére a
szárazonállási idõszak alatt. A szubklinikai mastitistõl
mentesnek tekintett tehenekben az Orbeseal szárazon álló
tehenek kezelésére és mastitis kontrollra használható.
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A kezelendõ egyedeket állatorvosi klinikai vizsgálat
alapján kell kiválasztani. A kiválasztáshoz a tehenek egye-
di tõgygyulladás és sejtszám adatait, vagy a szubklinikai
tõgygyulladás kimutatására elismert próba vagy bakterio-
lógiai vizsgálat eredményét lehet alapul venni.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: tej és ehetõ
szövetek: 0 nap.

Rendelhetõség: kizárólag állatorvosi rendelvényre ki-
adható állatgyógyászati készítmény!

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/2812/002/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 24.

XXVIII.

A Piret-Mix rovarirtó permet A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Piret-Mix rovarirtó permet A.U.V. állatgyógyá-
szati készítmény forgalomba hozatali engedélyét módosít-
ja.

Törzskönyvi szám: 361/2005.
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Crhysa-

tox Irtószergyártó és Forgalmazó Kft. 1108 Budapest, Sír-
kert u. 2–4.

A készítmény hatóanyaga: Piretrin, Permetrin.
A készítmény javallata: kutya, díszmadarak (papagáj,

pinty, kanári, díszgalamb, díszbaromfi) kezelésére, külsõ
élõsködõk (bolhák, tetvek) elpusztítására.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: élelmiszer
termelõ állatok a készítménnyel nem kezelhetõk.

Rendelhetõség: állatorvosi vény nélkül kiadható!
Forgalmazhatóság: szabadon forgalmazható.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/567/010/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 23.

XXIX.

A Piret-Mix rovarirtó porozószer A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Piret-Mix rovarirtó porozószer A.U.V. állat-
gyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét
módosítja.

Törzskönyvi szám: 360/2005.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Crhysa-
tox Irtószergyártó és Forgalmazó Kft. 1108 Budapest, Sír-
kert u. 2–4.

A készítmény hatóanyaga: Piretrin, Permetrin.
A készítmény javallata: kutya, díszmadarak (papagáj,

pinty, kanári, díszgalamb, díszbaromfi) kezelésére, külsõ
élõsködõk (bolhák, tetvek) elpusztítására.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: élelmiszer
termelõ állatok a készítménnyel nem kezelhetõk.

Rendelhetõség: állatorvosi vény nélkül kiadható!
Forgalmazhatóság: szabadon forgalmazható.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/566/010/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 23.

XXX.

A Coopers Spot On Insecticide A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról és módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Coopers Spot On Insecticide A.U.V. állatgyó-
gyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét mó-
dosításokkal megújítja.

Törzskönyvi szám: 2611/1/09 MgSzH ÁTI (250 ml)
2611/2/09 MgSzH ÁTI (500 ml)
2611/3/09 MgSzH ÁTI (1 l)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Pfizer

Kft. 1123 Budapest, Alkotás u. 53., Magyarország.
A készítmény hatóanyaga: Deltametrin.
A készítmény javallata:
Szarvasmarhánál (beleértve az emberi fogyasztásra ter-

melõ tejelõ teheneket is) helyileg alkalmazva vérszívó és
szõrtetvek ellen, mint pl. a Bovicola (Damalinia) bovis,
Solenopotes capillatus, Linognathus vituli és Haematopi-
nus eurysternus, valamint vérszívó és nyugtalanító legyek
ellen, mint a Lyperosia (Haematobia) irritans, Stomoxys
calcitrans, Musca fajok és a Hydrotaea irritans.

Juhoknál (18 kg felett) Hydrotaea irritans okozta bõrsé-
rülések megelõzésére, kullancsok (Ixodes ricinus), juh-
paklincsok és légynyüvek ellen.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: szarvasmar-
ha ehetõ szövetek: 17 nap, juh ehetõ szövetek: 35 nap, te-
héntej: 0 nap. A készítménnyel emberi fogyasztásra tejet
termelõ juhok nem kezelhetõk.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre kiadható ál-
latgyógyászati készítmény.

Forgalmazhatóság: állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/1158/006/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 22.
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XXXI.

A Hymatil 300 mg/ml injekció szarvasmarhák
számára A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2609/1/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
2609/2/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2609/3/09 MgSzH ÁTI (250 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Industrial

Veterinaria, S.A. Esmeralda, 19, E-08950 Esplugues de
Llobregat (Barcelona) Spanyolország.

A készítmény hatóanyaga: Tilmikozin.
A készítmény javallata: szarvasmarha: a tilmikozinra

érzékeny Mannheimia haemolytica és Pasteurella multo-
cida törzsek által okozott tüdõgyulladás gyógykezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: hús és egyéb
ehetõ szövetek: 77 nap, tej: a készítmény alkalmazása em-
beri fogyasztásra szánt tejet termelõ állatoknál nem enge-
délyezett.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1376/003/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 21.

XXXII.

A Suvaxyn Parvo/E vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igazga-
tósága a Suvaxyn Parvo/E vakcina A.U.V. állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatali engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2606/1/09 MgSzH ÁTI (20 ml)
2606/2/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Fort

Dodge Animal Health Holland C.J van Houtenlaan 36
1381CP Weesp, Hollandia.

A készítmény hatóanyaga: a termék egy dózisa (2 ml)
tartalmaz: inaktivált sertés parvovírus, S-80 törzs legalább
160 ellenanyag HAG* titer (nyúlban), inaktivált Erysipe-
lothrix rhusiopathiae, B-7 törzs (2-es szerotípus) � 1,8
RP** az Európai Gyógyszerkönyv monográfiája szerint.

* Haemagglutináció-gátló ellenanyag.
** Sertésben megfelelõ védettséget adó vakcinával elõ-

állított referens savóhoz viszonyított relatív potenciál ér-
ték.

A készítmény javallata: sertések (süldõk és kocák) ak-
tív immunizálására; a sertés parvovírus okozta szaporo-
dásbiológiai megbetegedései ellen, valamint az Erysipe-
lothrix rhusiopathiae 1-es és 2-es szerotípusa okozta fertõ-
zés klinikai tüneteinek csökkentésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nulla nap.
Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/3502/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 9.

XXXIII.

A ZOOBIOTIC GLOBULIT 150 mg/g gyógypremix
sertések számára A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati

készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám: 2608/1/09 MgSzH ÁTI (25 kg).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Labora-

torios Calier, S.A. Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà) Les
Franqueses del Vallès (Barcelona), Spanyolország.

A készítmény hatóanyaga: Amoxicillin (trihidrát for-
májában).

A készítmény javallata: választott malacok amoxicil-
linre érzékeny Streptococcus suis okozta fertõzéseinek
megelõzésére és gyógykezelésére. A betegségnek az állo-
mányban való jelenlétét elõzetesen igazolni szükséges.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: sertés (hús és
egyéb ehetõ szövetek): 7 nap.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/112/003/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 10.

XXXIV.

A Primaphenon 20% injekció A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám: 2607/1/09 MgSzH ÁTI (100 ml).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Alfasan

International B.V., B.V. P.O.BOX 78 3440AB Woerden,
Hollandia.

A készítmény hatóanyaga: Fenilbutazon.
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A készítmény javallata: gyulladások tüneti kezelésére,
pl. ízületgyulladás, íngyulladás, ínhüvelygyulladás, reu-
más izületi- és izomgyulladás, ideggyulladás, myositis,
zúzódások, ficamok és a csigolyák közötti porckorongok
elfajulás. Intenzív fájdalom rövid idejû enyhítésére, pl.
mûtét utáni fájdalom csökkentésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: kizárólag állatorvosi rendelvényre ki-
adható állatgyógyászati készítmény.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/2723/002/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 8.

XXXV.

ALPHA-FENICOL-10 belsõleges oldat A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága az állatgyógyászati készítmény forgalomba ho-
zatali engedélyét módosítja.

Törzskönyvi szám:
2314/1/07 MgSzH ÁTI (100 ml)
2314/2/07 MgSzH ÁTI (1 l)
2314/3/07 MgSzH ÁTI (5 l)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: V.M.D.

Állatgyógyászati Kft. 1093 Budapest, Közraktár u. 22/B II.3.
A készítmény hatóanyaga: florfenikol.
A készítmény javallata: sertések Actinobacillus pleu-

ropneumoniae, Pasteurella multocida, P. haemolytica és
Haemophilus fajok okozta légzõszervi megbetegedései-
nek gyógykezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: sertés (ehetõ
szövetek): 20 nap.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/3460/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 7.

XXXVI.

A Gallimune 201 IBD+REO vakcina A.U.V.
forgalomba hozatali engedélyének megújításáról és

módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Gallimune 201 IBD+REO vakcina A.U.V. ál-

latgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedé-
lyét megújítja és módosítja.

Törzskönyvi szám: 2573/1/09 MgSzH ÁTI (1000
adag).

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: MERIAL
Italia S.P.A. Via Vittor Pisani 16, 20123 Milano,
Olaszország.

A készítmény hatóanyaga: inaktivált fertõzõ bursitis
vírus, VNJO törzs > 4,4 log10 VN, inaktivált Reovírus,
S1133 törzs > 107 CCID50.

A készítmény javallata: brojler tenyészállományok
jércéi gumboroi betegség és reovírus okozta tenosynovitis
(vírus arthritis) elleni, a tojószezon elõtt 2-4 héttel végzett
aktív immunizálására. Az aktív immunizálás az utódoknak
a gomborói betegség ellen 3 hétig, a reovírus okozta fertõ-
zés ellen pedig néhány napig fennálló passzív immunitást
biztosít.

A brojler tenyészállományt elõzetesen élõvírus-tartal-
mú vakcinával szükséges immunizálni, legalább egyszer
gumborói betegség ellen és legalább kétszer reovírus el-
len.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nulla nap.
Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1943/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 7.

XXXVII.

A Vanguard Plus CPV vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Vanguard Plus CPV vakcina A.U.V. állat-
gyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét
módosítja.

Törzskönyvi szám: 396/1997.
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Pfizer

Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 53.
A készítmény hatóanyaga: élõ, attenuált kutya parvo-

vírus, NL-35-D törzs minimum titer: 107.0 TCID50.
A készítmény javallata: egészséges kölyök és felnõtt

kutyák aktív immunizálására a kutya parvovírus okozta
bélgyulladása ellen. A kutya parvovírus (2a, 2b, 2c típus)
által okozott mortalitás, a klinikai tünetek – beleértve a le-
ukopeniát is – és a vírusürítés csökkentésére. A védettség
az alapimmunizálás befejezése után kb. 2 héttel alakul ki
és szerológiai/ráfertõzéses adatok alapján 12 hónapig tart.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
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Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/2414/000/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 4.

XXXVIII.

A Suprasultimast tõgyinfúzió A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatalának

megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Suprasultimast tõgyinfúzió A.U.V. állatgyó-
gyászati készítményt megújítja.

Törzskönyvi szám: 2605/1/09 MgSzH ÁTI (8 g).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Ce-

va-Phylaxia Zrt. 1107 Budapest, Szállás u. 5.
A készítmény hatóanyaga: Trimetoprim, Szulfadiazin.
A készítmény javallata: tejelõ tehenek tõgygyulladá-

sának gyógykezelésére. Jó hatásfokkal alkalmazható a
Streptococcus agalactiae, Str. dysgalactiae, Str. uberis,
egyéb streptococcusok, Staphylococcus aureus, Coryne-
bactérium pyogenes ellen. Hatásos az E. coli, valamint
egyéb Gram-negatív baktériumok okozta fertõzések eseté-
ben.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: szarvasmar-
ha (ehetõ szövetek) 7 nap, tehéntej 48 óra.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre. Kizárólag ál-
latorvosi felhasználásra.

Forgalmazhatóság: állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/1214/003/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 3.

XXXIX.

A Supraclox DC tõgyinfúzió A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Supraclox DC tõgyinfúzió A.U.V. állatgyógyá-
szati készítmény forgalomba hozatali engedélyét megújít-
ja.

Törzskönyvi szám: 2604/1/09 MgSzH ÁTI (4,5 g).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Ce-

va-Phylaxia Zrt. 1107 Budapest, Szállás u. 5.
A készítmény hatóanyaga: Kloxacillin (benzatin-só

formájában), Ampicillin-trihidrát.
A készítmény javallata: a Supraclox DC szárazon álló

tehenek számára készül. Közvetlenül a laktációs idõszak

utolsó fejése után kell alkalmazni a meglévõ tõgygyulla-
dás kezelésére és a szárazon állás során esetlegesen bekö-
vetkezõ további fertõzések elleni védelem kialakítása cél-
jából. A Supraclox DC hasznos lehet az ún. „nyári masti-
tis” elõfordulási gyakoriságának csökkentésében. A Sup-
raclox DC hatásos számos tõgygyulladással összefüggés-
be hozható Gram-pozitív mikroorganizmus ellen, úgy
mint Streptococcus agalactiae és egyéb streptococcus-fa-
jok, staphylococcus-fajok, Corynebacterium-fajok, vala-
mint a hatóanyagokra érzékeny Gram-negatív baktériu-
mok ellen.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: szarvasmar-
ha (szárazon álló tehenek): ehetõ szövetek: 35 nap, tej: a
borjadzást követõ 5 nap, ha a borjadzás a kezelést követõ
45. nap után történt, 50 nap, ha a borjadzás a kezelést kö-
vetõ 45.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1226/003/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 3.

XL.

Panzi Tobi bolhairtó nyakörv nagytestû kutyák
részére A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott a Panzi Tobi bolhairtó nyakörv
nagytestû kutyák részére A.U.V. állatgyógyászati ké-
szítmény forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2603/1/09 MgSzH ÁTI (41 g) többrétegû fólia tasak-

ban, karton dobozban
2603/2/09 MgSzH ÁTI (41 g) buborékcsomagolásban
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Franco-

dex S.A. 1ére Avenue 2065 m-LID 06516 Carros, Francia-
ország.

A készítmény hatóanyaga: Hatóanyag % w/w Diazi-
non 15 %, 6,15 gramm.

A készítmény javallata: kutyák bolha (Ctenocephali-
des felis) és kullancs (Rhipicephalus sanguineus.) fertõ-
zöttsége ellen. Folyamatos viselés esetén 4 hónapos védel-
met nyújt.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: kizárólag állatgyógyászati alkalmazás-
ra!

Forgalmazhatóság: szabadon forgalmazható.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/3440/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 3.
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XLI.

Panzi Tobi bolhairtó nyakörv kutyák részére A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott a Panzi Tobi bolhairtó nyakörv
kutyák részére A.U.V. állatgyógyászati készítmény for-
galomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2602/1/09. MgSzH ÁTI (24 g) többrétegû fólia tasak-

ban, karton dobozban
2602/2/09. MgSzH ÁTI (24 g) buborékcsomagolásban
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Franco-

dex S.A. 1ére Avenue 2065 m-LID 06516 Carros, Francia-
ország.

A készítmény hatóanyaga: Hatóanyag % w/w Diazi-
non 15 %, 3,6 gramm.

A készítmény javallata: kutyák bolha (Ctenocephali-
des felis) és kullancs (Rhipicephalus sanguineus.) fertõ-
zöttsége ellen. Folyamatos viselés esetén 4 hónapos védel-
met nyújt.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: kizárólag állatgyógyászati alkalmazás-
ra!

Forgalmazhatóság: szabadon forgalmazható.
Forgalomba hozatali engedély számai:

02.2/3439/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 3.

XLII.

Panzi Pussy bolhairtó nyakörv macskák részére
A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott a Panzi Pussy bolhairtó nyak-
örv macskák részére A.U.V. állatgyógyászati készít-
mény forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2601/1/09. MgSzH ÁTI (14 g) többrétegû fólia tasak-

ban, karton dobozban
2601/2/09. MgSzH ÁTI (14 g) buborékcsomagolásban
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Franco-

dex S.A. 1ére Avenue 2065 m-LID 06516 Carros, Francia-
ország.

A készítmény hatóanyaga: Hatóanyag % w/w Diazi-
non 15 %, 2,1 gramm.

A készítmény javallata: macskák bolha (Ctenocepha-
lides felis) fertõzöttsége ellen. Folyamatos viselés esetén
4 hónapos védelmet nyújt.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra!
Forgalmazhatóság: szabadon forgalmazható.
Forgalomba hozatali engedély számai:

02.2/3438/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 3.

XLIII.

Otello bolhairtó nyakörv nagytestû kutyák részére
A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központja Állatgyógyászati Termékek
Igazgatósága az Otello bolhairtó nyakörv nagytestû ku-
tyák részére A.U.V. állatgyógyászati készítmény forga-
lomba hozatali engedélyét módosítja.

Törzskönyvi szám:
2317/2/07. MgSzH ÁTI. (41 g) többrétegû fólia tasak-

ban és kartondobozban
2317/3/07. MgSzH ÁTI. (41 g) buborék-csomagolásban
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Franco-

dex S.A. 1ére Avenue 2065 m-LID 06516 Carros, Francia-
ország.

A készítmény hatóanyaga: Hatóanyag % w/w Diazi-
non 15 %, 6,15 gramm.

A készítmény javallata: kutyák bolha (Ctenocephali-
des felis) és kullancs (Rhipicephalus sanguineus.) fertõ-
zöttsége ellen. Folyamatos viselés esetén 4 hónapos védel-
met nyújt.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra!
Forgalmazhatóság: szabadon forgalmazható.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/3437/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 3.

XLIV.

Otello bolhairtó nyakörv kutyák részére A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központja Állatgyógyászati Termékek
Igazgatósága az Otello bolhairtó nyakörv kutyák részé-
re A.U.V. állatgyógyászati készítmény forgalomba hoza-
tali engedélyét módosítja.

Törzskönyvi szám:
2316/2/07. MgSzH ÁTI (24 g) többrétegû fólia tasak-

ban, karton dobozban
2316/3/07. MgSzH ÁTI (24 g) buborék-csomagolásban
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A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Franco-
dex S.A. 1ére Avenue 2065 m-LID 06516 Carros, Francia-
ország.

A készítmény hatóanyaga: Hatóanyag % w/w Diazi-
non 15 %, 3,6 gramm.

A készítmény javallata: kutyák bolha (Ctenocephali-
des felis), és kullancs (Rhipicephalus sanguineus.) fertõ-
zöttsége ellen. Folyamatos viselés esetén 4 hónapos védel-
met nyújt.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra!
Forgalmazhatóság: szabadon forgalmazható.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/3435/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 3.

XLV.

Otello bolhairtó nyakörv macskák részére A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központja Állatgyógyászati Termékek
Igazgatósága az Otello bolhairtó nyakörv kutyák részé-
re A.U.V. állatgyógyászati készítmény forgalomba hoza-
tali engedélyét módosítja.

Törzskönyvi szám: 2318/2/07. MgSzH ÁTI (14 g)
többrétegû fóliatasakban és kartondobozban

2318/3/07. MgSzH ÁTI. (41 g) buborékcsomagolásban
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Franco-

dex S.A. 1ére Avenue 2065 m-LID 06516 Carros, Francia-
ország.

A készítmény hatóanyaga: Hatóanyag % w/w Diazi-
non 15 %, 2,1 gramm.

A készítmény javallata: macskák bolha (Ctenocepha-
lides felis) fertõzöttsége ellen. Folyamatos viselés esetén 4
hónapos védelmet nyújt.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra!
Forgalmazhatóság: szabadon forgalmazható.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/3434/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 3.

XLVI.

A Phylamox 100% pulvis A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról és módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Phylamox 100% pulvis A.U.V. állatgyógyá-

szati készítmény forgalomba hozatali engedélyét módosí-
tásokkal megújítja.

A készítmény új neve: Phylamox 100% por belsõleges
oldathoz A.U.V.

A készítmény törzskönyvi száma:
2599/1/09 MgSzH ÁTI (80 g)
2599/2/09 MgSzH ÁTI (250 g)
2599/3/09 MgSzH ÁTI (1 kg)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Phylaxia

Pharma Zrt. 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
A készítmény hatóanyaga: Amoxicillin trihidrát.
Javallata: házityúk (brojlercsirke) és sertés amoxicil-

linre érzékeny Gram-pozitív és Gram-negatív baktériu-
mok által okozott fertõzõ betegségeinek kezelésére:

Sertés:
– Pasteurellosis (Pasteurella multocida)
– Streptococcus suis által okozott fertõzések
– Sertések tüdõ- és mellhártyagyulladása (Actinobacil-

lus pleuropneumoniae)
– Sertések Glässer féle betegsége (Haemophilus para-

suis)
Házityúk:
– Baromfikolera (Pasteurella multocida)
– Colibacillosis (Escherichia coli)
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: sertés (ehetõ

szövetek): 4 nap, házityúk (ehetõ szövetek): 4 nap. A ké-
szítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tojást ter-
melõ tyúkok kezelésére nem engedélyezett.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/930/004/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 2.

XLVII.

A T.S. Do Sol A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati
készítmények forgalomba hozatali engedélyének

megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a T.S. Do Sol A.U.V. állatgyógyászati készít-
mény forgalomba hozatali engedélyét módosításokkal
5 évre megújítja.

A készítmény új neve: T.S. Do Sol belsõleges oldat
A.U.V.

Törzskönyvi szám:
2598/1/09 MgSzH ÁTI (1 l)
2598/2/09 MgSzH ÁTI (5 l)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Dopharma

B.V. Zalmweg 24, 4941 VX Raamsdonksveer, Hollandia.
A készítmény hatóanyagai: Szulfametoxazol, Trime-

toprim.
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A készítmény javallata: a szulfametoxazolra és a tri-
methoprimre érzékeny mikroorganizmusok okozta fertõ-
zések, például a légutak, az emésztõcsatorna, a húgy- és
ivarszervek, valamint a bõr fertõzéseinek gyógykezelésé-
re.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: sertés ehetõ
szövetek: 2 nap.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/337/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 1.

XLVIII.

A Floron oral solution A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága FLORON belsõleges oldat A.U.V. néven az ál-
latgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedé-
lyét megújítja.

A készítmény neve: Floron belsõleges oldat A.U.V.
Törzskönyvi szám:
2597/1/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2597/2/09 MgSzH ÁTI (1 l)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: KRKA, d.d.

Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Szlové-
nia.

A készítmény hatóanyaga: florfenikol.
A készítmény javallata:
Házityúk: E. coli, ill. Pasteurella fertõzések, fertõzéses

nátha, staphylococcus fertõzések, Ornithobacterium rhi-
notracheale és más, florfenikolra érzékeny baktériumok
által elõidézett betegségek.

Sertés: Pleuropneumonia (Actinobacillus pleuropneu-
moniae), atrophiás rhinitis (Pasteurella multocida), Glas-
ser-kór (Haemophilus parasuis). Az állomány kezelésé-
nek megkezdése elõtt a kórokozót izolálni kell és antibioti-
kum érzékenységét meg kell határozni.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: házityúk
(ehetõ szövetek): 2 nap. A készítmény alkalmazása emberi
fogyasztásra szánt tojást termelõ tojótyúkok kezelésére
nem engedélyezett. Sertés (ehetõ szövetek): 23 nap.

Rendelhetõség: csak állatorvosi rendelvényre kiadható
állatgyógyászati készítmény.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/1144/005/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 1.

XLIX.

A GYNOBIOTIC méhtabletta A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról és módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a GYNOBIOTIC méhtabletta A.U.V. állatgyó-
gyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét mó-
dosítja megújítja.

Törzskönyvi szám: 2596/1/09 MgSzH ÁTI (18 db
méhtabletta).

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Novartis
Animal Health d.o.o. Verovškova 57, 1000 Ljubljana,
Szlovénia.

A készítmény hatóanyaga: Neomicin (neomicin-szulfát
formában), Oxitetraciklin (oxitetraciklin-hidroklorid formá-
ban).

A készítmény javallata: szarvasmarha: tehenek méh-
gyulladásának gyógykezelésére, amelyet az alábbi, oxitet-
raciklinre és neomicinre érzékeny baktériumok okoznak:
Arcanobacterium pyogenes, Staphylococcus spp., Strepto-
coccus spp., Escherichia coli.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: szarvasmar-
ha ehetõ szövetek: 10 nap, tehéntej: 5 nap (10 fejés).

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1252/004/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 1.

L.

A GUMBORIFFA vakcina A.U.V. forgalomba hozatali
engedélyének megújításáról és módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a GUMBORIFFA vakcina A.U.V. állatgyógyá-
szati készítmény forgalomba hozatali engedélyét módosí-
tásokkal megújítja.

Törzskönyvi szám: 2558/1/09 MgSzH ÁTI (1000
adag).

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: MERI-
AL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Franciaország.

A készítmény hatóanyaga: inaktivált fertõzõ bursitis
vírus, VNJO törzs, legalább 4,4 log10 VN átlagtitert indu-
káló mennyiségben*.

* A vírusneutralizációs titerek geometriai átlaga.
A készítmény javallata: a fertõzõ bursitis klinikai tü-

netei és az általa okozott elhullás csökkentésére a leendõ
tenyésztyúkok aktív immunizálásával. Az élõvírusos vak-
cinával megfelelõen elõimmunizált és az inaktivált vakci-
nával a tojószezon elõtt vakcinázott tenyésztyúkok az utó-
dok maternális védettségét legalább három hetes korig biz-
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tosítják. A vakcinázás után 9 héttel fertõzési kísérlettel bi-
zonyították az utódok megfelelõ immunitását, ami a tojó-
szezon végéig tart.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nulla nap.
Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/578/009/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. szeptember 1.

LI.

Az Engemycin spray 3,84% w/w-os külsõleges
szuszpenziós spray szarvasmarha, juh és sertés

kezelésére A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám: 2594/1/09 MgSzH ÁTI (200 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Intervet

International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Box-
meer, Hollandia.

A készítmény hatóanyaga: Oxitetraciklin.
A készítmény javallata: a szarvasmarha, juh és sertés –

az alábbiakban felsorolt – oxitetraciklinre érzékeny kór-
okozók által okozott vagy azokkal összefüggésben kiala-
kult fertõzéseinek gyógykezelésére:

– A Dichelobacter nodosus, a Fusobacterium necrop-
horum és más Fusobacterium spp, valamint a Bacteroides
spp. okozta lábvégfertõzések kezelésére.

– Traumás vagy mûtéti eredetû felületi sebek támogató
kezelésére, pl. sertések farokrágása, karcolások és horzso-
lások esetében.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: szarvasmar-
ha, juh: hús és egyéb ehetõ szövetek: nulla nap. Tej: nulla
nap. Sertés: hús és egyéb ehetõ szövetek: Nulla nap. A ser-
tés bõrének kékre színezõdött részeit el kell távolítani, mi-
elõtt a többi része emberi fogyasztásra kerül.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1271/003/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. augusztus 26.

LII.

A Supraclox LC tõgyinfúzió A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Supraclox LC tõgyinfúzió A.U.V. állatgyógyá-

szati készítmény forgalomba hozatali engedélyét megújít-
ja.

Törzskönyvi szám: 2595/1/09 MgSzH ÁTI ( 5 g).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Ce-

va-Phylaxia Zrt. 1107 Budapest, Szállás u. 5.
A készítmény hatóanyagai: Kloxacillin (nátrium-só

formájában) 200 mg, Ampicillin (nátrium-só formájában)
75 mg.

A készítmény javallata: tejelõ tehenek alábbi baktériu-
mok által okozott tõgygyulladásának kezelésére: Strepro-
coccus agalactiae, Streprococcus dysgalatiae, Strepro-
coccus spp., Arcanobacterium pyogenes, Escherichia coli.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: szarvasmar-
ha (ehetõ szövetek) 7 nap, tej 72 óra.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1227/003/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. augusztus 26.

LIII.

A ZOOSALORAL H vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról és módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a ZOOSALORAL H vakcina A.U.V. állatgyó-
gyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét meg-
újítja és módosítja.

Törzskönyvi szám:
2536/1/09 MgSzH ÁTI (500 adag)
2536/2/09 MgSzH ÁTI (1000 adag)
2536/3/09 MgSzH ÁTI (2000 adag)
2536/4/09 MgSzH ÁTI (5000 adag)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: IDT Bio-

logika GmbH Am Pharmapark, D-06861 Dessau-Roßlau,
Németország.

A készítmény hatóanyaga: attenuált Salmonella typhi-
murium baktérium (421/125 törzs) 1x108 – 1x109 TFE (te-
lepformáló egység).

A készítmény javallata: házityúkok (brojler, tenyész-
és árutojástermelõ állományok). Salmonella typhimurium
fertõzés elleni homológ, ill. Salmonella enteritidis elleni
heterológ immunizálása a salmonella-ürítés csökkentése
céljából. A vakcina genetikailag stabil, kétszeresen attenu-
ált Salmonella typhimurium mutáns törzset tartalmaz liofi-
lizált formában. A vakcinatörzs szaporodása és átmeneti
perzisztenciája hatására a szervezetben immunitás alakul
ki. Az immunitás kezdete: a második vakcinázást követõ-
en két hét múlva. Az immunitás tartama: legalább 62 hét.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: házityúk
(ehetõ szövetek): 23 nap, tojás: 23 nap.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
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Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/3344/000/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. augusztus 24.

LIV.

A Canvac P vakcina A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igazga-
tósága közleménye a Canvac P vakcina A.U.V. forgalom-
ba hozatali engedélyét az alábbiak szerint módosította.

Törzskönyvi szám: 2052/1/06 ÁOGYTI
A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

BÁCS-VET Bt. 6070 Izsák, Kossuth L. u. 60.
A készítmény hatóanyaga: egy adagban (1 ml): élõ, at-

tenuált kutya parvovírus 102,1-103,6 HAU.
A készítmény javallata: egészséges kutyák aktív im-

munizálására, parvovírus okozta fertõzés ellen.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem élelmi-

szertermelõ állatfaj.
Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2316/003/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. augusztus 25.

LV.

A Canvac 8 DHPPiL vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Canvac 8 DHPPiL vakcina A.U.V. forgalom-
bahozatali engedélyét az alábbiak szerint módosította.

Törzskönyvi szám: 2042/1/06 ÁOGYTI
A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

BÁCS-VET Bt. 6070 Izsák, Kossuth L. u. 60.
A készítmény hatóanyaga: egy adagban (1 ml): élõ, at-

tenuált szopornyica vírus 102,7-104,5 EID50, élõ, attenuált
2-s szerotípusú kutya adenovírus 103,5-107,5 CCID50, élõ,
attenuált kutya parvovírus 102,1-103,6 HAU. Élõ, attenuált
2-s szerotípusú parainfluenzavírus 103,0-106,0 CCID50. Az
inaktivált Leptospira icterrohaemorrhagiae q.s. mennyi-
ségben, amely kísérleti állatokban 1:32 ellenanyagtitert
vált ki. Az inaktivált Leptospira grippotyphosae q.s.
mennyiségben, amely kísérleti állatokban 1:32 ellen-
anyagtitert vált ki. Az inaktivált Leptospira sejroe q.s.
mennyiségben, amely kísérleti állatokban 1:32 ellen-
anyagtitert vált ki.

A készítmény javallata: egészséges állatok aktív im-
munizálására, szopornyica, fertõzõ hepatitis, fertõzõ la-
ryngotracheitis, valamint parvovírus, parainfluenzavírus
és a háromféle Leptospira törzs okozta fertõzés ellen.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem élelmi-
szertermelõ állatfaj.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2317/003/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. augusztus 25.

LVI.

A CEVAC MASS L vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról és módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a CEVAC MASS L vakcina A.U.V. állatgyó-
gyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét mó-
dosításokkal megújítja.

Törzskönyvi szám:
2590/1/09 MgSzH ÁTI (1000 adag)
2590/2/09 MgSzH ÁTI (2500 adag)
2590/3/09 MgSzH ÁTI (5000 adag)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: CE-

VA-PHYLAXIA Zrt. 1107 Budapest, Szállás u. 5.
A készítmény hatóanyaga: fertõzõ bronchitis vírus,

Massachusetts B-48 jelû törzs min 103,0 EID50/adag.
A készítmény javallata: a vakcina a fertõzõ bronchitis

vírus (Massachusetts szerotípus) elleni aktív immunitás
kialakítására, a fertõzöttség és a betegség által kiváltott
légzõszervi tünetek csökkentésére szolgál. A vakcina
egészséges, napos brojlercsibék immunizálásra ajánlott. A
vakcinázás után az immunitás három hétig tart.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nulla nap.
Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1175/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. augusztus 25.

LVII.

Frontline permet A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatali engedélyének

módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Frontline permet A.U.V. állatgyógyászati ké-
szítmény forgalomba hozatali engedélyét módosítja.

Törzskönyvi szám: 681/1997.
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A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Merial 29
avenue Tony Garnier 69007 Lyon, Franciaország.

A készítmény hatóanyaga: Fipronil.
A készítmény javallata: bolhák (Cenocephalides spp.)

és kullancsok (Rhipicephalus spp., Dermacentor spp., Ixo-
des spp.) okozta fertõzés gyógykezelésére és megelõzésé-
re. A készítmény alkalmas továbbá Trichodectes canis,
Heterodoxus spiniger (Európában nem honos), Linognat-
hus setosus (tetvek), Cheyletiella spp. (ragadozó atkák) el-
leni védekezésre és bolha okozta allergiás bõrgyulladás
(FAD) kezelésére és megelõzésére. Segítséget nyújt az
(Otodectes cynotis és a Sarcoptes scabiei varietas canis)
rühatkák által okozott fertõzöttség leküzdésében.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: állatorvosi vény nélkül kiadható!
Forgalmazhatóság: szabadon forgalmazható.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2407/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. augusztus 19.

LVIII.

A Hepatovax vakcina A.U.V. forgalomba hozatali
engedélyének módosításáról és megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Hepatovax vakcina A.U.V. állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatali engedélyét módosítással
megújítja.

Törzskönyvi szám: 2572/1/09 MgSzH ÁTI (500 adag).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: MERI-

AL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Franciaország.
A készítmény hatóanyaga: a feloldott vakcina minden

adagja (0,5 ml) tartalmaz: kacsák vírusos májgyulladása
vírus (E52 törzs) legalább 103,7 EID50.

A készítmény javallata: házikacsák és ,,mulard” ka-
csák (a hím pézsmakacsa és más kacsafajok, pl. pekingi
kacsa tojóinak keresztezésébõl származó hibridek) immu-
nizálása a kacsák vírusos májgyulladása ellen akár egész-
séges, akár fertõzött állományokban.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nulla nap.
Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/653/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. augusztus 24.

LIX.

A Bioketan injekció A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati
készítmények forgalomba hozatali engedélyének

módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Bioketan injekció A.U.V. állatgyógyászati ké-
szítmény forgalomba hozatali engedélyét módosítja.

Törzskönyvi szám:
2114/2/06 ÁOGYTI (10 ml)
2114/3/06 ÁOGYTI (50 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Vetoqui-

nol Biowet Sp.z.o.o. (13-14 Kosynierów Gdynskich St.,
66-400 Gorzów Wlkp., Lengyelország).

A készítmény hatóanyaga: Ketamin (hidroklorid for-
mában).

A készítmény javallata: általános anesztézia kiváltásá-
ra önmagában vagy kombinációban alkalmazva kutya,
macska, ló, szarvasmarha és sertés részére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: ló ehetõ szö-
vetek 1 nap, sertés ehetõ szövetek 1 nap, szarvasmarha
ehetõ szövetek 1 nap, tehéntej 1 nap.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre. Kizárólag ál-
latorvosi felhasználásra.

A ketamin hatóanyag-tartalmú készítményeket a
27/1997. IX. 19. NM–BM együttes rendelete a pszicho-
tróp anyagok II. jegyzékébe sorolta, ennek megfelelõen a
4/1980. VI. 24. EüM–BM együttes rendeletében elõírtak
vonatkoznak rá.

Forgalmazhatóság: állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/891/001/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. augusztus 18.

LX.

A CEVAC TRANSMUNE IBD vakcina A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének megújításáról és módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a CEVAC TRANSMUNE IBD vakcina A.U.V.
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedé-
lyét módosításokkal megújítja.

A készítmény törzskönyvi száma:
2570/1/09 MgSzH ÁTI (1000 adag)
2570/2/09 MgSzH ÁTI (2000 adag)
2570/3/09 MgSzH ÁTI (2500 adag)
2570/4/09 MgSzH ÁTI (5000 adag)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: CE-

VA-PHYLAXIA Zrt. 1107 Budapest, Szállás u. 5.
A készítmény hatóanyaga: egy adag (0,05 ml in ovo,

illetve 0,1 ml sc.) tartalmaz: fertõzõ bursitis vírus Winter-
field 2512 G-61 jelû törzse: legalább 101,8 EID50 (max:
102,3 EID50) + homológ fertõzõ bursitis elleni hiperimmun
savó: legalább 20 neutralizáló egység, amelynek 1:65 hígí-
tásával immunizált egy helyen tartott SPF naposcsibecso-
port fertõzéssel szembeni védettsége 14 nappal a vakcin-
ázás után legalább 90%.

Javallata: az immun-komplex vakcina a 18 napos broj-
ler embriókban vagy a brojler naposcsibékben a fertõzõ
bursitisszel szemben aktív immunitást vált ki. A klasszikus
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és nagyvirulenciájú IBD vírus fertõzés esetén a vakcin-
ázott állomány tünetmentes marad, vagy számottevõen
csökken a megbetegedett és elhullott állatok száma, javul
az állatok teljesítménye. Az oltott állatok aktív immunitása
a maternális ellenanyagok egyedi szintjétõl függõen válto-
zó, általában 7 és 28 napos életkor között alakul ki, és a
védettség legalább az állatok 42 napos koráig tart.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nulla nap.
Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1085/003/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. augusztus 24.

LXI.

A PHARMASIN 100 mg/g gyógypremix sertések,
broilercsirkék és jércék számára A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2592/1/09 MgSzH ÁTI (5 kg)
2592/2/09 MgSzH ÁTI (20 kg)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Huvep-

harma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen, Belgi-
um.

A készítmény hatóanyaga: Tilozin (tilozin-foszfát for-
májában).

A készítmény javallata: Sertés:
– A Lawsonia intracellularis okozta proliferatív entero-

pathia gyógykezelésére és megelõzésére, ha a betegséget
csoport- vagy állományszinten diagnosztizálták.

– A Brachyspira hyodysenteriae okozta sertésdizentéria
gyógykezelésére és megelõzésére, ha a betegséget állo-
mányszinten diagnosztizálták.

Broilercsirke és jérce:
– A Mycoplasma gallisepticum és a Mycoplasma syno-

viae okozta légzõszervi fertõzések gyógykezelésére és
megelõzésére, ha a betegséget állományszinten diagnosz-
tizálták.

– A Clostridium perfringens okozta elhalásos bélgyul-
ladás gyógykezelésére és megelõzésére, ha a betegséget
állományszinten diagnosztizálták.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: hús és egyéb
ehetõ szövetek: sertés: 1 nap, broilercsirke és jérce: 1 nap.
A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt to-
jást termelõ madarak kezelésére nem engedélyezett.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/1284/001/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. augusztus 17.

LXII.

A PHARMASIN 250 mg/g gyógypremix sertések,
broilercsirkék és jércék számára A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2593/1/09 MgSzH ÁTI (1 kg)
2593/2/09 MgSzH ÁTI (5 kg)
2593/3/09 MgSzH ÁTI (20 kg)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Huvephar-

ma N.V. Uitbreidingstraat 80 2600 Antwerpen, Belgium.
A készítmény hatóanyaga: Tilozin (tilozin-foszfát for-

májában).
A készítmény javallata: Sertés:
– A Lawsonia intracellularis okozta proliferatív entero-

pathia gyógykezelésére és megelõzésére, ha a betegséget
csoport- vagy állományszinten diagnosztizálták.

– A Brachyspira hyodysenteriae okozta sertésdizentéria
gyógykezelésére és megelõzésére, ha a betegséget állo-
mányszinten diagnosztizálták.

Broilercsirke és jérce:
– A Mycoplasma gallisepticum és a Mycoplasma syno-

viae okozta légzõszervi fertõzések gyógykezelésére és
megelõzésére, ha a betegséget állományszinten diagnosz-
tizálták.

– A Clostridium perfringens okozta elhalásos bélgyul-
ladás gyógykezelésére és megelõzésére, ha a betegséget
állományszinten diagnosztizálták.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: hús és egyéb
ehetõ szövetek: sertés: 1 nap, broilercsirke és jérce: 1 nap.
A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt to-
jást termelõ madarak kezelésére nem engedélyezett.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1285/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. augusztus 17.

LXIII.

Az Amotrix 800 por belsõleges oldathoz A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az Amotrix 800 por belsõleges

3292 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 10. szám



oldathoz A.U.V. állatgyógyászati készítmény forgalomba
hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2591/1/09 MgSzH ÁTI (1 kg)
2591/2/09 MgSzH ÁTI (5 kg)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Duna-

vet-B Zrt. 1126 Budapest, Dolgos u. 2. 3. ép. V/19.
A készítmény hatóanyaga: Amoxicillin (trihidrát for-

mában).
A készítmény javallata: Sertés: Amoxicillinre érzé-

keny Actinobacillus pleuropneumoniae által okozott pleu-
ropneumonia, valamint Streptococcus suis fertõzések
gyógykezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: sertés (ehetõ
szövetek): 9 nap.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre. Kizárólag ál-
latorvosi felhasználásra.

Forgalmazhatóság: állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/1286/007/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. augusztus 6.

LXIV.

A NUFLOR 40 mg/g belsõleges por sertések számára
A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága – a készítmény decentralizált törzskönyvi eljárá-
sa során elõterjesztõ tagállam (Egyesült Királyság) szak-
véleményének egyidejû figyelembevételével – engedélyt
adott az állatgyógyászati készítmény forgalomba hozata-
lára.

Törzskönyvi szám:
2589/1/09 MgSzH ÁTI (250 g)
2589/2/09 MgSzH ÁTI (1 kg)
2589/3/09 MgSzH ÁTI (3 kg)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Intervet

International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Box-
meer, Hollandia.

A készítmény hatóanyaga: Florfenikol.

A készítmény javallata: Florfenikolra érzékeny Paste-
urella multocida okozta légzõszervi betegségben szenve-
dõ sertések egyedi gyógykezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: hús és egyéb
ehetõ szövetek: 14 nap.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1318/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. augusztus 5.

LXV.

Az Orbenin EDC A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatali engedélyének

módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága az Orbenin EDC A.U.V. állatgyógyászati ké-
szítmény forgalomba hozatali engedélyét módosítja.

Törzskönyvi szám: 713/1997.
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Pfizer

Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 53.
A készítmény hatóanyaga: Kloxacillin (benzatin-só

formájában).
A készítmény javallata: tehenek már fennálló tõgyfer-

tõzésinek kezelésére a szárazra állításkor, valamint a szá-
razon állás ideje alatti újabb fertõzésekkel szembeni véde-
lem céljából. Az Orbeseal tõgyinfúzió egyidejû alkalma-
zásával kiegészítõ és széleskörû védelmet biztosít a tõgy
kórokozóival szemben, beleértve a Gram-negatív baktéri-
umokat, amivel hozzájárul a szárazon állás alatt és a laktá-
ció korai szakaszában a klinikai tõgygyulladás elõfordulá-
sának csökkentéséhez.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: az élelme-
zés-egészségügyi várakozási idõ az Orbenin EDC önálló
vagy az Orbeseal tõgyinfúzióval történõ egyidejû alkalma-
zására egyaránt vonatkozik.

Szarvasmarha ehetõ szövetek: nulla nap.
Tej: a kezelést követõ 42. nap utáni borjazás esetén a

borjazást követõen 2 nap (4 fejés), a kezelést követõ 42.
napon belüli borjazás esetén a kezelést követõen 42+2
nap. A készítmény alkalmazása nem javasolt 42 napnál rö-
videbb szárazon állás esetében!

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre. Kizárólag ál-
latorvosi felhasználásra.

Forgalmazhatóság: állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/2720/002/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. augusztus 5.

LXVI.

A DOXYVETo-50 A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatali engedélyének

módosításokkal történõ megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a DOXYVETo-50 A.U.V. állatgyógyászati ké-
szítmény forgalomba hozatali engedélyét módosításokkal
5 évre megújítja.

A készítmény új neve: DOXYVETo-50 por belsõle-
ges oldathoz A.U.V.

Törzskönyvi szám:
2588/1/09 MgSzH-ÁTI (100 g)
2588/2/09 MgSzH-ÁTI (500 g)
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2588/3/09 MgSzH-ÁTI (1 kg)
2588/4/09 MgSzH-ÁTI (2 kg)
2588/5/09 MgSzH-ÁTI (5 kg)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: V.M.D.

Állatgyógyászati Kft. 1093 Budapest, Közraktár u. 22/B
II/3.

A készítmény hatóanyagai: Doxiciklin (hiklát formá-
ban).

A készítmény javallata: sertések és házityúkok doxi-
ciklinre érzékeny kórokozók által elõidézett fertõzõ beteg-
ségeinek gyógykezelésére.

Sertések: Actinobacillus pleuropneumoniae okozta tü-
dõ- és mellhártyagyulladás, a Mycoplasma hyopneumoni-
ae okozta enzoociás tüdõgyulladás, a Pasteurella multoci-
da és Bordetella bronchiseptica okozta torzító orrgyulla-
dás gyógykezelésére.

Házityúkok Mycoplasma fajok okozta idült légzõszervi
betegségének (CRD) gyógykezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: sertés ehetõ
szövetek: 10 nap, házityúk ehetõ szövetek: 5 nap. A készít-
mény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tojás termelõ
házityúkok kezelésére nem engedélyezett.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre. Kizárólag ál-
latorvosi felhasználásra.

Forgalmazhatóság: állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/1813/004/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. augusztus 5.

LXVII.

A DINALGEN 60 mg/ml injekció sertések részére
A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatali engedély helyesbítésérõl

Az MgSzH Központja Állatgyógyászati Termékek
Igazgatósága – a DINALGEN 60 mg/ml injekció serté-
sek részére A.U.V. készítmény forgalomba hozatali enge-
délyét helyesbíti.

Törzskönyvi szám:
2465/1/08 MgSzH ÁTI (100 ml)
2465/2/08 MgSzH ÁTI (250 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Labora-

torios DR. ESTEVE, S.A. Avda. Mare de Déu de Montser-
rat, 221. 08041 Barcelona, Spanyolország.

A készítmény hatóanyaga: Ketoprofen.
A készítmény javallata: Sertés: légúti fertõzésekhez és

fialás körüli hypogalactia szindrómához (PHS) vagy
MMA szindrómához (mastitis, metritis, agalactia) társuló
lázas állapot enyhítésére, megfelelõ antimikrobiális terápi-
ával kombinálva.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: hús és egyéb
ehetõ szövetek: 3 nap.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/2662/001/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 30.

LXVIII.

A Menbutil 100 mg/ml injekció szarvasmarhák,
sertések, lovak, juhok és kecskék számára A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám: 2586/1/09 MgSzH ÁTI (100 ml).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: aniMedi-

ca GmbH Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell, Német-
ország.

A készítmény hatóanyaga: Menbuton.
A készítmény javallata: szarvasmarha, sertés, ló, juh

és kecske: emésztési zavarok és májelégtelenség esetén a
májmûködés és az emésztés serkentésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: hús és egyéb
ehetõ szövetek: nulla nap, tej: nulla nap.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/375/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 28.

LXIX.

A Flukiver Combi belsõleges szuszpenzió A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2587/1/09 MgSzH ÁTI (1 l)
2587/2/09 MgSzH ÁTI (2,5 l)
2587/3/09 MgSzH ÁTI (5 l)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Janssen

Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse,
Belgium.

A készítmény hatóanyaga: Klozantel (klozantel-nátri-
um-dihidrátként)

Mebendazol.
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A készítmény javallata: kevert parazitafertõzések ke-
zelésére olyan esetekben, amikor mindkét hatóanyag hatá-
sára szükség van.

Trematodák (mételyek)
Májmételyek:
Fasciola hepatica (kifejlett mételyek + 5-8 hetes lárva-

stádiumok)
Nematodák (fonálférgek)
Gyomor- és bélférgek
Haemonchus contortus (kifejlett férgek és lárvastádiu-

mok, hipobiotikus lárvák és benzimidazol-rezisztens tör-
zsek)

Bunostomum sp. (kifejlett egyedek)
Chabertia ovina (kifejlett férgek, lárvastádiumok)
Oesophagostomum spp. (kifejlett egyedek)
Capillaria spp. (kifejlett egyedek)
Cooperia spp. (kifejlett egyedek)
Nematodirus spp. (kifejlett férgek, lárvastádiumok)
Teladorsagia circumcincta (kifejlett férgek, lárvastádi-

umok)
Trichostrongylus axei (kifejlett egyedek)
Trichostrongylus colubriformis (kifejlett férgek, lárva-

stádiumok)
Trichostrongylus vitrinus (kifejlett egyedek)
Tüdõférgek
Dictyocaulus filaria (kifejlett férgek, lárvastádiumok)
Cestodák (galandférgek)
Avitellina spp.
Moniezia spp.
Arthropodák (ízeltlábúak)
Oestrus ovis (juhbagócs) 1., 2. és 3. stádiumú lárvák.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: hús és egyéb

ehetõ szövetek: 65 nap. A készítmény alkalmazása emberi
fogyasztásra szánt tejet termelõ állatoknál nem engedélye-
zett.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2005/003/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 29.

LXX.

A Tylowerfft LA injekció A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Tylowerff tLA injekció A.U.V. állatgyógyásza-
ti készítmény forgalomba hozatalát engedélyezi.

Törzskönyvi szám:
2584/1/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
2584/2/09 MgSzH ÁTI (100 ml)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Alvetra
u. Werfft AG A-1090 Vienna, Boltzmanngasse 11, Auszt-
ria.

A készítmény hatóanyaga: Tilozin.
A készítmény javallata: hosszantartó hatású szer, mely

speciális formulájának köszönhetõen egyszeri használattal
tartós antibakteriális hatást biztosít.

Sertések tilozinra érzékeny kórokozók (Streptococcus
suis, Staphylococcus aureus, Erysipelothrix rhusiopathi-
ae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida)
által elõidézett megbetegedések gyógykezelésére, mint
például lokális, légzõszervi, húgy-ivarszervi és másodla-
gos bakteriális fertõzésekre (sertésorbánc, enzootias pneu-
monia, ízületgyulladás).

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: sertés ehetõ
szövetek: 7 nap.

Rendelhetõség: kizárólag állatgyógyászati alkalmazás-
ra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/3058/000/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 24.

LXXI.

A Vitesel injekció A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati
készítmények forgalomba hozatali engedélyének

megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Vitesel injekció A.U.V. állatgyógyászati ké-
szítmény forgalomba hozatali engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám: 2583/1/09 MgSzH ÁTI (50 ml).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Norbro-

ok Laboratories Ltd., Newry, Észak-Írország.
A készítmény hatóanyaga: Alfa-tokoferol-acetát, Sze-

lén (kálium-szelenát formájában).
A készítmény javallata: E-vitamin- és szelénhiány

okozta megbetegedések megelõzésére és gyógykezelésé-
re. Borjak és bárányok szív- és vázizomelfajulásának meg-
elõzésére és kezelésére. Sertés izomelfajulásának és az ún.
szederszív-betegségének kezelésére.

Anyajuhoknak a vemhesség 3. hónapja után adva segít a
bárányok fehérizom-betegségének megelõzésében.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: szarvasmar-
ha, juh, sertés ehetõ szövetek: 0 nap, tehéntej: 0 nap, juhtej: 0
nap.

Rendelhetõség: kizárólag állatgyógyászati alkalmazás-
ra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/1090/007/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 24.

10. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3295



LXXII.

A Norotyl LA injekció A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Norotyl LA injekció A.U.V. állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatali engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2582/1/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
2582/2/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Norbro-

ok Laboratories Ltd. Newry, Észak-Írország.
A készítmény hatóanyaga: Tilozin.
A készítmény javallata: hosszantartó hatású szer, mely

speciális formulájának köszönhetõen egyszeri használattal
tartós antibakteriális hatást biztosít. Sertések tilozinra ér-
zékeny kórokozók (Streptococcus suis, Staphylococcus
aureus, Erysipelothrix rhusiopathiae, Mycoplasma hyop-
neumoniae, Pasteurella multocida) által elõidézett meg-
betegedések gyógykezelésére, mint például lokális, légzõ-
szervi, húgy-ivarszervi és másodlagos bakteriális fertõzé-
sekre (sertésorbánc, enzootias pneumonia, ízületgyulla-
dás).

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: sertés ehetõ
szövetek: 7 nap.

Rendelhetõség: kizárólag állatgyógyászati alkalmazás-
ra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/1938/003/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 24.

LXXIII.

Az Alamycin LA injekció A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága az Alamycin LA injekció A.U.V. állatgyógyá-
szati készítmény forgalomba hozatali engedélyét megújít-
ja.

Törzskönyvi szám:
2581/1/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
2581/2/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2581/3/09 MgSzH ÁTI (250 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Norbrook

Laboratories Ltd., Newry, Észak-Írország.
A készítmény hatóanyaga: Oxitetraciklin (dihidrát

formájában).
A készítmény javallata: szarvasmarha sertés és juh

oxitetraciklinre érzékeny Pasteurella spp., Fusobacterium

spp., Anaplasma marginale, Bordetella bronchiseptica és
Chlamydia spp. okozta alábbi megbetegedéseinek kezelé-
sére:

Szarvasmarha: tüdõgyulladás, pasteurellosis, panariti-
um, interdigitális necrosis, anaplasmosis.

Sertés: tüdõgyulladás, torzító orrgyulladás.
Juh: enzootiás vetélés, büdös sántaság, panaritium, tü-

dõgyulladás.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: szarvasmar-

ha (ehetõ szövetek): 31 nap, sertés (ehetõ szövetek): 19
nap, juh (ehetõ szövetek): 10 nap, tehéntej: 10 nap (20 fe-
jés), juhtej: 7 nap (14 fejés).

Rendelhetõség: kizárólag állatgyógyászati alkalmazás-
ra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/1106/004/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 24.

LXXIV.

A Neostrep injekció A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatali engedélyének

módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Neostrep injekció A.U.V. állatgyógyászati ké-
szítmény forgalomba hozatali engedélyét módosítja.

Törzskönyvi szám: 1081/1999.
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: KELA

N.V. St. Lenaartstweg 48,
2320 Hoogsrtaten, Belgium.
A készítmény hatóanyaga: Benzilpenicillin prokain

(lecitinnel bevont), Dihidrostreptomicin (szulfátsó formá-
jában).

A készítmény javallata: a készítmény penicillin G-re
és sztreptomicinre érzékeny baktériumok által okozott fer-
tõzések kezelésére alkalmas. Kutyák és macskák: légzõ-
szervi fertõzések (pasteurellosis, bronchopneumonia, ple-
uropneumonia, rhinitis, laryngitis), az urogenitalis traktus
infekciói (pl. pyelonephritis, nephritis, endometritis), bõr-
és sebfertõzések, hashártyagyulladás, mastitis, otitis,
Clostridium infekciók, tetanusz, leptospirosis, polyarthri-
tis, septikémia, valamint vírusfertõzéseket követõ másod-
lagos bakteriális fertõzések és operációt követõen fellépõ
bakteriális fertõzések, pl. császármetszés. Szarvasmarha:
Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pasteurella mul-
tocida, Manheimia haemolytica és Arcanobacterium pyo-
genes fertõzések. Sertés: Staphylococcus spp., Streptococ-
cus spp., Pasteurella multocida fertõzések. A két antibioti-
kum kombinációja széles hatásspektrumot eredményez.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: szarvasmar-
ha ehetõ szövetek: 112 nap, sertés ehetõ szövetek: 126
nap, tehéntej: 96 óra (8 fejés).
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Rendelhetõség: kizárólag állatgyógyászati alkalmazás-
ra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/1804/005/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 24.

LXXV.

A Simivet Retard injekció A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmények forgalomba

hozatali engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Simivet Retard injekció A.U.V. állatgyógyá-
szati készítmény forgalomba hozatali engedélyét megújít-
ja.

Törzskönyvi szám: 2579/1/09 MgSzH ÁTI (100 ml).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Veterina

Plus d.o.o. Dunajska 51, 1000 Ljubljana, Szlovénia.
A készítmény hatóanyaga: Amoxicillin (trihidrát for-

mában).
A készítmény javallata: a Simivet Retard inj. haszná-

lata különösen alkalmas olyan esetekben, amikor egyetlen
injekcióval kiváltható, tartós antibakteriális hatásra van
szükség. Amoxicillinre érzékeny kórokozók (Escherichia
coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus és Salmonella tör-
zsek, valamint staphylococcusok és streptococcusok)
okozta betegségek kezelésére, mint pl.: gyomor- bélfertõ-
zések, légzõszervi betegségek, urogenitális fertõzések, bõr
és lágyszövetek fertõzései.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: szarvasmar-
ha ehetõ szövetek: 21 nap, sertés, juh ehetõ szövetek: 14
nap, tehéntej: 96 óra (8 fejés). A készítmény alkalmazása
emberi fogyasztásra szánt tejet termelõ juhoknál nem en-
gedélyezett!

Rendelhetõség: kizárólag állatgyógyászati alkalmazás-
ra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/2969/001/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 21.

LXXVI.

A Quinocol belsõleges oldat A.U.V. (régi nevén:
Quinocol oldat A.U.V.) elnevezésû állatgyógyászati

készítmények forgalomba hozatali engedélyének
megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Quinocol belsõleges oldat A.U.V. állatgyó-

gyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét meg-
újítja.

Törzskönyvi szám: 2578/1/09 MgSzH ÁTI (1 liter).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: LAVET

Gyógyszergyártó és Szolgáltató Kft. 1161 Budapest, Ottó
u. 14.

A készítmény hatóanyaga: Enrofloxacin, kolisz-
tin-szulfát.

A készítmény javallata: házityúk és pulyka:
– Idült légzõszervi betegség
– Colibacillosis
– Fertõzõ synovitis
– Baromfikolera
– Salmonellosis
– Staphylococcosis gyógykezelésére.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: házityúk

(ehetõ szövetek): 3 nap, pulyka (ehetõ szövetek): 3 nap,
árutojást termelõ állománynak nem adható!

Rendelhetõség: Kizárólag állatgyógyászati alkalma-
zásra. Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/2348/003/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 21.

LXXVII.

A Nobivac Ducat vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Nobivac Ducat vakcina A.U.V. állatgyógyá-
szati készítmény forgalomba hozatali engedélyét megújít-
ja.

Törzskönyvi szám: 2254/1/07 MGSZH ÁTI (1 adag).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Intervet

International B.V. Wim de Körverstraat 35, 5830 AA Box-
meer, Hollandia.

A készítmény hatóanyaga: egy adag (1 ml) feloldott
vakcina: élõ, attenuált macska rhinotracheitis-vírus
G2620A törzs legalább 4,8 log10 TCID50*, élõ, attenuált
macska calicivírus F9 törzs legalább 4,6 log10 PFU**

* szövettenyészet fertõzõ adag
** telepformáló egység
A készítmény javallata: macskák aktív immunizálásra

a macska rhinothracheitis-vírus (macska herpeszvírus 1-es
típusa) és a macskák calicivírusa okozta fertõzés ellen. A
vakcináció az ezek a vírustörzsek okozta megbetegedések
klinikai tüneteit enyhíti. A védettség kialakulásának ideje:
4 hét. Immunitástartósság: 1 év.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: vényköteles.
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Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/298/002/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 21.

LXXVIII.

A Vanguard Plus 7 vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról és módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Vanguard Plus 7 vakcina A.U.V. állatgyógyá-
szati készítmény forgalomba hozatali engedélyét megújít-
ja és módosítja.

Törzskönyvi szám: 2557/1/09 MgSzH ÁTI (1 adag).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Pfizer

Kft. 1123 Budapest, Alkotás utca 53.
A készítmény hatóanyaga:
Liofilizált frakció (Vanguard DA2Pi):
Élõ, attenuált kutya szopornyica vírus, N-CDV törzs

minimum titer: 103.0 CCID50

Élõ, attenuált kutya adenovírus, Manhattan törzs mini-
mum titer: 103.2 CCID50

Élõ, attenuált kutya parainfluenza vírus, NL-CPI-5 törzs
minimum titer: 106.0 CCID50

Folyékony frakció (Vanguard CPV-L):
Élõ, attenuált kutya parvovírus, NL-35-D törzs mini-

mum titer: 107.0 CCID50

Leptospira canicola min. 40 hörcsögvédési egység
Leptospira icterohaemorrhagiae min. 40 hörcsögvédési

egység.
A készítmény javallata: egészséges kutyák aktív im-

munizálására a kutya, parvovírus okozta bélgyulladása,
szopornyicája, fertõzõ májgyulladása (Rubarth-kór), fer-
tõzõ laringotracheitise parainfluenzája és leptospirózisa
ellen. A kutya adenovírus 2-es típusa által okozott megbe-
tegedés klinikai tüneteinek megelõzésére és az általa oko-
zott fertõzés csökkentésére; a kutya parvovírus (2a, 2b, 2c
típus) által okozott mortalitás, a klinikai tünetek – beleért-
ve a leukopeniát is – és a vírusürítés csökkentésére; a kutya
szopornyica vírus és a kutya adenovírus 1-es típusa által
okozott megbetegedés klinikai tüneteinek csökkentésére;
a parainfluenza vírus által okozott tünetek csökkentésére;
valamint a Leptospira canicola és a Leptospira icterohae-
morrhagiae fertõzés csökkentésére.

A védettség az alapimmunizálás befejezése után kb. 2
héttel alakul ki és szerológiai/ráfertõzéses adatok alapján a
parainfluenza kivételével legalább 12 hónapig tart.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/2415/003/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 17.

LXXIX.

A Neogent 20% por belsõleges oldathoz A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Neogent 20% por belsõleges oldathoz A.U.V.
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedé-
lyét módosítja.

Törzskönyvi szám:
2478/1/08 MgSzH ÁTI (10 g)
2478/2/08 MgSzH ÁTI (1 kg)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: TolnAg-

ro Állatgyógyászati Kft. 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 146.
A készítmény hatóanyaga: Gentamicin-szulfát.
A készítmény javallata: Gentamicin iránt érzékeny

kórokozók által elõidézett gasztro-intesztinális fertõzések
(colibacillosis, salmonellosis) kezelésére. A minimális
gátló koncentráció E. coli esetén 1-2 μg/ml, a Salmonella
fajok esetén 0.8-6.3 μg/ml. Sertésdizentéria gyógykezelé-
sére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: sertés ehetõ
szövetek: 5 nap.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2241/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 16.

LXXX.

A HydroDoxx 500 mg/g por ivóvízbe keveréshez
házityúk és sertés részére A.U.V. elnevezésû

állatgyógyászati készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám: 2577/1/09 MgSzH ÁTI (1 kg).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Huvep-

harma N.V., Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen, Belgi-
um.

A készítmény hatóanyaga: Doxiciklin (doxicik-
lin-hiklát formájában).

A készítmény javallata:
Házityúk (brojlercsirkék): Mycoplasma gallisepticum

által okozott idült légzõszervi betegség (CRD) megelõzé-
sére és gyógykezelésére.
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Sertés (hízósertés): A doxiciklinre érzékeny Pasteurella
multocida törzsek okozta légzõszervi fertõzések megelõ-
zésére és gyógykezelésére.

Bármilyen fertõzés esetén a diagnózis bakteriológiai
megerõsítése és a fertõzést okozó baktérium antibioti-
kum-érzékenységi vizsgálata ajánlott.

Megelõzõ kezelés alkalmazása elõtt a betegségnek az
állományban való jelenlétét elõzetesen igazolni szüksé-
ges.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: hús és egyéb
ehetõ szövetek: sertés: 6 nap, házityúk: 6 nap. A készít-
mény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt tojást terme-
lõ madarak kezelésére nem engedélyezett. Nem alkalmaz-
ható a tojásrakás várható ideje elõtti 4 héten belül.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1465/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 16.

LXXXI.

A LANFLOX 2,5% belsõleges oldat borjak részére
A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2576/1/09 MgSzH ÁTI (250 ml)
2576/2/09 MgSzH ÁTI (500 ml)
2576/3/09 MgSzH ÁTI (1 l)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: UNI-

VERSAL FARMA, S.L. Gran Vía Carlos III, 98 7º 08028
Barcelona, Spanyolország.

A készítmény hatóanyaga: Enrofloxacin.
A készítmény javallata: borjak:
– Pasteurella multocida és Mannheimia haemolytica

okozta légzõszervi megbetegedések gyógykezelésére.

– Escherichia coli okozta emésztõszervi megbetegedé-
sek gyógykezelésére.

Olyan esetekben alkalmazandó, ahol a klinikai tünetek
és/vagy az érzékenységvizsgálat enrofloxacin alkalmazá-
sát indokolja.

Élelmezés - egészségügyi várakozási idõ: hús és egyéb
ehetõ szövetek: 11 nap.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/798/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 15.

LXXXII.

A LANFLOX 0,5% belsõleges oldat malacok részére
A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám: 2575/1/09 MgSzH ÁTI (250 ml).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: UNI-

VERSAL FARMA, S.L. Gran Vía Carlos III, 98 7º 08028
Barcelona, Spanyolország.

A készítmény hatóanyaga: Enrofloxacin.
A készítmény javallata: malacok (10 kg-ig). A tápcsa-

torna Escherichia coli okozta fertõzéseinek gyógykezelé-
sére. Olyan esetekben alkalmazandó, ahol a klinikai tüne-
tek és/vagy az érzékenységvizsgálat enrofloxacin alkal-
mazását indokolja.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: hús és egyéb
ehetõ szövetek: 10 nap.

Rendelhetõség: állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/797/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 15.
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LXXXIII.

A Mezõgazdasási szakigazgatási Hivatal Központja Ál-
latgyógyászati Termékek Igazgatósága az élelmiszerlánc-

tól és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. tör-
vény 34. §-ában foglalt jogkörénél fogva, az alább felso-
rolt állatgyógyászati készítményeket a törzskönyvbõl tö-
rölte:
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Gyógyszerkészítmény neve (A.U.V.)
Forgalomba hozatali
engedély jogosultja

Törzskönyvi szám Határozat száma Törlés dátuma

Alusuisse Lonza MC-A 10
fertõtlenítõszer

Alusuisse Lonza Hungária
Kft.

155/1994 02.2/3823/000/2009 2009. 10. 08.

Chlortet FG 150 gyógypremix Dunavet-B Zrt. 791/1998 02.2/1183/004/2009 2009. 10. 12.

Cobactan IU 900 mg intrauterin
szuszpenzió tehenek számára

Intervet International B.V. 2152/1/07 MgSzH ÁTI 02.2/2997/001/2009 2009. 07. 23.

Colivet gyógypremix Ceva-Phylaxia Zrt. 501/1992 02.2/3015/000/2009 2009. 07. 21.

Hipralona Enro-S oldat Laboratorios Hipra S.A. 2003/1/06 ÁOGYTI 02.2/3659/001/2009 2009. 09. 30.

Omnicide fertõtlenítõszer Marker 10 kft. 244/1999 02.2/3822/000/2009 2009. 10. 08.

Optiprime oral szuszp. Veterin S.A. 847/1998 02.2/1671/004/2009 2009. 09. 22.

Orbax 25 mg, 6,25 mg, 75 mg tabletta Intervet International B.V. 1241/2000 02.2/3298/001/2009 2009. 08. 25.

Yod-Cen Novimed Kft. 318/2002 02.2/0819/002/2009 2009. 09. 21.

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal közleménye a juh és kecske ENAR jelölõ- és segédeszközök
tesztelésének feltételeirõl

Az Európai Unió elõírásaival összhangban Magyarországon is mûködik a juhok és kecskék Egységes Nyilvántartási
és Azonosítási Rendszere.

A juh és kecske ENAR bevezetésérõl szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: rendelet) 6. §-ának
(4) bekezdése szerint az állatok jelölésére kizárólag az elfogadott jelölõ- és segédeszközök igényelhetõk. Ugyanezen pa-
ragrafus (1) bekezdése az MGSZH számára elõírja a fentiekkel szemben támasztott követelmények közzétételét, a
(2) bekezdése pedig a követelmények meglétének teszt keretében történõ vizsgálatát.

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ kidolgozta a jelölõ- és segédeszközökre vonatkozó követelmény-
rendszert, amely az MgSzH Központ székházában (Budapest, Keleti Károly u. 24. fszt. 56-os szoba) átvehetõ, illetve az
MgSzH Központ honlapjáról letölthetõ (www.mgsz.hov.hu).

A tesztelés tárgya: a juh és kecske ENAR-ban felhasználásra kerülõ jelölõeszközök (füljelzõ, elektronikus füljelzõ,
bendõbolusz) és segédeszközök (füljelzõ-behelyezõ fogók, tûk, passzív elektronikus jeladók leolvasására szolgáló
adó-vevõ készülékek).

A teszt elvégzését követõen csak azok a gyártók vehetnek részt a jelölõ- és/vagy segédeszköz-szállításban, amelyek az
elõírt követelményeknek a tesztelésen megfeleltek.

Azoknak a pályázóknak, akik úgy látják, hogy képesek teljesíteni a követelményrendszer elõírásait, és szeretnék elis-
mertetni a felkínált jelölõ- és/vagy segédeszközt a magyar juh és kecske ENAR-rendszerben, jelentkezésüket legkésõbb
a jelen felhívás közzétételét követõ 20 munkanapon belül kell benyújtaniuk a következõ címre: Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal Központ, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. fszt. 56., Tenyésztésszervezési és Teljesítményvizsgá-
lati Osztály.

A jelentkezéshez mellékelni kell a követelményrendszerben elõírt nyilatkozatokat, információkat, valamint a tesztel-
tetni kívánt jelölõ- és segédeszközöket.

A teszt végeredményérõl a pályázókat a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ értesíti.
A kedvezõ vizsgálati eredmény nem kötelezi az illetékes hatóságokat a jelölõ- és segédeszközök megrendelésére, de a

késõbbiekben a felhasználók kizárólag elismert jelölõ- és segédeszközöket vásárolhatnak és használhatnak a juh és kecs-
ke ENAR keretében.



Pályázati felhívás a Magyar Államot megilletõ halászati jog hasznosítására

A Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága pályázatot hirdet a
Henyei-tó (Balatonhenye 021/2. hrsz.) Magyar Államot megilletõ halászati jogának hasznosítására.

A pályázat részletes kiírását, jogszabályi feltételrendszerét tartalmazó dokumentum 5000 Ft díj ellenében átvehetõ a
Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóság Vadászati és Halászati
Osztályán (Veszprém, Jutasi u. 10.).

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 15.

További információ: Péter György halászati fõfelügyelõ, telefonszám: 06 (88) 580-440, 06 (30) 311-0641.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás során
kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé nyilvání-
tották. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogászokon kívül ar-
ról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, valamint a
munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvény-
hozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogász-
ság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Szerkesztésért felelõs: Dr. Kis Norbert, az FVM Jogi Fõosztályának vezetõje.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest 62., Pf. 357,
fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákó-
czi út 30. (bejárat a Dohány u. és a Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275).
2009. évi éves elõfizetési díj: 27 468 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 13 734 Ft áfával. Egy példány ára: 1315 Ft áfával.
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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 2010. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-

számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelö-

léssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon meg-

küldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézke-

dünk. 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 Könyv-

kiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges (levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó,

1394 Budapest, 62. Pf. 357, fax: 318-6668).

A 2010. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 176 400 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 32 004 Ft/év

Belügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 45 612 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 47 376 Ft/év
Oktatási és Kulturális Közlöny 36 288 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 54 180 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 11 088 Ft/év
Bûnügyi Szemle 14 616 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.

A CD 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 147 600 Ft

5 munkahelyes hálózati változat 216 600 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 285 600 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 492 600 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 837 600 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai*

(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 102 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 180 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 225 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 369 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 480 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 813 000 Ft

*A felhasználók által megszokott funkciók, kibõvítve vírusvédelmi rendszerrel.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR PRÉMIUM (DVD)
EU jogszabálytárral, cégfigyeléssel és vírusvédelmi rendszerrel kibõvített hatályos jogszabályok

hivatalos számítógépes gyûjteményének 2010. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink az áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 150 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 255 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 330 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 540 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 690 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 1 185 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2009-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével,
de könnyen kezelhetõen.

Ára: 18 480 Ft + áfa.



Szerkesztésért felelõs: Dr. Kis Norbert, az FVM Jogi Fõosztályának vezetõje.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest 62., Pf. 357,
fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákó-
czi út 30. (bejárat a Dohány u. és a Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275).
2009. évi éves elõfizetési díj: 27 468 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 13 734 Ft áfával. Egy példány ára: 1315 Ft áfával.
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