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Személyi rész

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által adományozott kitüntetésekrõl - - - - - - 1203

Kormányrendeletek

42/2009. (III. 4.)
Korm. rendelet

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között az állategészség-
ügy és a karanténozás területén való együttmûködésrõl szóló egyezmény kihirdetésérõl - - - 1207

49/2009. (III. 6.)
Korm. rendelet

Az Agrármarketing Centrum és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesz-
tési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv-
ként való kijelölésérõl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1208

55/2009. (III. 13.)
Korm. rendelet

A vásárokról és a piacokról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1209

Miniszteri rendeletek

10/2009. (II. 25.)
FVM rendelet

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.)
FVM rendelet módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1213

11/2009. (II. 25.)
FVM rendelet

Az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagok és a béta-agonisták állattenyésztésben törté-
nõ felhasználásának tilalmáról szóló 24/2004. (III. 2.) FVM rendelet módosításáról - - - - - 1233

12/2009. (II. 27.)
FVM rendelet

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazda-
sági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló ag-
rár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1235

13/2009. (II. 27.)
FVM rendelet

A szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek támogatással történõ lepárlá-
sának feltételeirõl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1248

14/2009. (II. 28.)
FVM rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet módosításáról 1252

15/2009. (III. 6.)
FVM rendelet

A növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a
növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállításáról szóló 89/2004.
(V. 15.) FVM rendelet módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1261

16/2009. (III. 6.)
FVM rendelet

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által adományozható díjakról és más elismerések-
rõl szóló 91/2003. (VII. 31.) FVM rendelet módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - 1276

17/2009. (III. 6.)
FVM rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történõ gaz-
dálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.)
FVM rendelet módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1281

18/2009. (III. 6.)
FVM rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adat-
szolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1283

19/2009. (III. 6.)
FVM rendelet

Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, ellenõrzésére és megfigyelésére irányuló
nemzeti programok finanszírozásának szabályairól szóló 95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet mó-
dosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1294

A tartalomjegyzék az 1202. oldalon folytatódik.
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20/2009. (III. 6.)
FVM rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról 1294

21/2009. (III. 6.)
FVM rendelet

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meghatározott elõirányzatok felhasználásának ál-
lami támogatási szempontú szabályairól szóló 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet módosításáról 1295

22/2009. (III. 13.)
FVM rendelet

Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésé-
nek és kifizetésének rendjérõl szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról - - - - 1297

23/2009. (III. 13.)
FVM rendelet

A természetes édesítõszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekrõl szó-
ló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1300

24/2009. (III. 13.)
FVM rendelet

A 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 166/2008. (XII. 22.) FVM rendelet módosításáról 1300

25/2009. (III. 17.)
FVM rendelet

Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének álta-
lános szabályairól - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1302

26/2009. (III. 17.)
FVM rendelet

Az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely szerint nyújtandó támogatások részletes fel-
tételeirõl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1313

27/2009. (III. 18.)
FVM rendelet

A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeirõl - - - - - - 1327

28/2009. (III. 20.)
FVM rendelet

A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1342

29/2009. (III. 25.)
FVM rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások részletes feltételeit
megállapító egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról - - - - - - - - - - - - 1346

Közlemények

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2009. (II. 26.) MVH közleménye az intervenciós
felvásárlásra és magántárolási támogatásra szánt tejtermékek gyártóinak jóváhagyásáról- - - 1349

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2009. (II. 27.) MVH közleménye a Helyi Vidék-
fejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi
rendelet keretében nyújtott támogatás igénylésérõl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1354

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 19/2009. (II. 27.) MVH közleménye az állattartó te-
lepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl - - - - - - - - - - 1372

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2009. (III. 3.) MVH közleménye az Európai Me-
zõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyúj-
tott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe ve-
hetõ támogatások kifizetésének igénylésérõl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1394

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2009. (III. 4.) MVH közleménye az AVOP pénz-
ügyi zárását követõen keletkezõ kötelezettségek rendezésérõl - - - - - - - - - - - - - - - 1412

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 22/2009. (III. 5.) MVH közleménye a szõlõfeldolgo-
zás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek támogatással történõ lepárlásának feltéte-
leirõl szóló 13/2009. (II. 27.) FVM rendelet szerinti nyomtatványokról és a kifizethetõ támoga-
tási keretösszegrõl- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1412

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 23/2009. (III. 9.) MVH közleménye az Európai Me-
zõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések monitoring adatszol-
gáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1423

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2009. (III. 12.) MVH közleménye az intervenciós
vaj tárolásában való részvételrõl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1426

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2009. (III. 12.) MVH közleménye az intervenciós
sovány tejpor tárolásában való részvételrõl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1445

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 26/2009. (III. 12.) MVH közleménye a sovány tejpor
rögzített áron történõ felvásárlásáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1464

Közlemény az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi
árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó egységes dokumentum megjelentetésérõl - - - - - - - - 1473

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása a Borsod-Abaúj-Zemplén megye
területén lévõ erdõkre vonatkozó tûzgyújtási tilalom elrendelésérõl- - - - - - - - - - - - - 1497

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet közleménye a helyes laboratóriumi gyakorlat (Good Labora-
tory Practice, GLP) alkalmazását biztosító Program 2008. évi végrehajtásáról és a 2009. évi
Nemzeti GLP Programról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1497

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati kiírása ágazati szakmai szervezetek
és ágazati érdekképviseletek számára - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1522

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a Magyar Mezõgazdasági
Múzeum fõigazgatói munkakörének ellátására - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1529

Érvénytelen erdészeti szolgálati igazolvány és Erdész jelvény- - - - - - - - - - - - - - - - - 1530

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása az erdõkre vonatkozó országos tûz-
gyújtási tilalom elrendelésérõl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1531



Személyi rész

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
javaslatára

A Magyar Köztársaság elnöke
március 15-e alkalmából

Kiemelkedõ hat évtizedes kutató-oktató-nevelõ tevé-
kenységéért és a tudományos eredmények gyakorlati al-
kalmazása területén végzett munkájáért a Magyar Köz-
társaság Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben ré-
szesíti:

dr. CSETE LÁSZLÓ urat, a közgazdaságtudomány
kandidátusát, a Gazdálkodás Folyóirat és „Klíma-21” Fü-
zetek Szerkesztõsége fõszerkesztõjét, címzetes egyetemi
tanárt.

Több évtizedes, az állategészségügy területén kifejtett
kiemelkedõ kutatói és vezetõi munkája elismeréseként a
Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje ki-
tüntetésben részesíti:

dr. SOÓS TIBOR urat, az állatorvostudomány kandi-
dátusát, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pont, Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága nyugalma-
zott igazgató-fõállatorvosát.

Az agrárium területén kifejtett több évtizedes közszol-
gálati munkája és a Gödöllõi Tangazdaság Zrt. igazgatósá-
gának elnökeként végzett eredményes munkája elismeré-
seként, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
kitüntetésben részesíti:

SZEGHY SZABOLCS urat, a Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal Központ osztályvezetõjét.

A kistelepülések, az ott élõk, a gazdálkodók érdekében
végzett kitartó és eredményes munkája elismeréseként a
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetés-
ben részesíti:

ERÕS ANDRÁS urat, a Felsõnánai Agrár Kft. ügyve-
zetõjét.

Az ingatlanügyi hatósági munkában Hivatalvezetõként
végzett több évtizedes kiemelkedõ munkája elismerése-
ként, a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt ki-
tüntetésben részesíti:

FRIEDRICH FERENC urat, az Ajkai Körzeti Földhi-
vatal hivatalvezetõjét.

Az agrárium területén végzett földvédelmi, földhaszno-
sítási, földminõsítési hatósági munkában végzett több év-
tizedes tartósan kiemelkedõ munkája elismeréseként, a

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetés-
ben részesíti:

SZABÓNÉ JESZENSZKY JOLÁN asszonyt, a Nyír-
egyházi Körzeti Földhivatal osztályvezetõjét.

* * *

A Magyar Köztársaság
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztere

március 15-e alkalmából

A Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó
területeken kifejtett

tevékenysége során a minõségügyben kiemelkedõ,
példa értékû eredményt felmutató gazdálkodó

szervezetek részére

a Magyar Agrárgazdasági Minõség díjat
adományozza:

1. GéSz Gaál és Sziklás Kft. Debrecen

2. HÓDAGRÓ Zrt. Hódmezõvásárhely

3. Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. Szeged

4. Zsindelyes Pálinkafõzde Kft. Érpatak

A földmérés, földügy és térképészet terén kifejtett
kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül

Fasching Antal díjat adományozza:

1. dr. Borza Tibor úrnak, a Földmérési és Távérzékelé-
si Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatórium osztályve-
zetõjének,

2. Hidvéginé dr. Erdélyi Erika asszonynak, a Pest Me-
gyei Földhivatal hivatalvezetõjének,

3. dr. Papp-Váry Árpád úrnak, a Cartographia Kft.
nyugalmazott igazgatójának.

Az erdõgazdálkodás, vadgazdálkodás, az erdészeti
természetvédelem területén kifejtett kimagasló

tevékenysége elismeréséül

Pro Silva Hungariae – Magyar Erdõkért díjat
adományozza:

1. Kiss János úrnak, az MgSZH Hajdú-Bihar Megyei
Erdészeti Igazgatóság igazgatójának.

2. dr. Magas László úrnak, a Kisalföldi Erdõgazdaság
Zrt. vezérigazgatójának.

3. Vaspöri Ferenc úrnak, a Veszprém Megyei MgSzH Er-
dészeti Igazgatóság igazgatójának.

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 1203



A mezõgazdaság, élelmiszeripar,
valamint az agrárszakoktatás területén végzett

kiemelkedõ munkássága elismeréséül
Ujhelyi Imre díjat adományozza:

1. Barbócz János úrnak, a PICK Szeged Zrt. Húsipar
üzemvezetõjének

2. Dr. Béri Béla úrnak, a DATE Mezõgazdaságtudomá-
nyi Kar, Állattenyésztéstudományi Intézet egyetemi do-
censének

3. Ernst József úrnak, a Hortobágyi Természetvédelmi
és Génmegõrzõ Kht. nyugdíjas állattenyésztõ kutatójának

4. Lacza János úrnak, az Ujhelyi Imre Élelmiszeripari
Közép-és Felsõfokú Szakképzõ Iskola és Kollégium Vit-
nyéd-Csermajor igazgatójának

5. Dr. Molnár Pál úrnak, az Európai Minõségügyi Szer-
vezet Magyar Nemzeti Bizottság elnök fõigazgatójának

6. Dr. Nábrádi András úrnak, a Debreceni Egyetem
Agrármûszaki Tudományok Centruma egyetemi tanárnak,
tanszékvezetõ dékánnak

7. Prof. Dr. habil Reisinger Péter úrnak, a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Mezõgazdasági és Élelmi-
szertudományi Kar Környezettudományi Intézet egyetemi
tanárnak, megbízott intézetigazgatónak

8. Dr. Szerdahelyi Károlyné asszonynak, az FVM
Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztály nyugállományba vo-
nuló vezetõ fõtanácsosának

9. Tarsoly Sándor úrnak, a Kahyb Kaposvár nyugdíjas
kutató állattenyésztõjének

10. Dr. Tóth Tiborné asszonynak, a Központi Élelmi-
szer-tudományi Kutatóintézet tudományos fõmunkatársá-
nak

11. Zilahy István úrnak, a Hortobágyi Természetvédel-
mi és Génmegõrzõ Kht. ménesvezetõjének

12. Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kuta-
tó-Fejlesztõ Kht.-nak

Az élelmiszeripar területén kifejtett kimagasló
munkássága elismeréséül

Pro Alimentis Hungariae díjat adományozza:

1. Prof. Dr. Farkas József úrnak, az FVM Központi
Élelmiszer-tudományi Kutatóintézet kutató professzorá-
nak, akadémikusnak

2. Dr. Sebõk András úrnak, a Campden & Chorley-
wood Élelmiszeripari Fejlesztési Intézet Magyarország
Kht. cégvezetõjének

3. Prof. Dr. Szigeti Jenõ úrnak, a Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem Mezõgazdasági és Élelmiszertudományi
Kar egyetemi tanárának, intézetigazgatónak

Sikeres Életútja elismeréséül
az Életfa Emlékplakett

ARANY fokozatát adományozza:

1. Mazula Mihály úrnak, a Gabonatermesztési Kutató
Intézet nyugalmazott munkatársának

Sikeres Életútja elismeréséül
az Életfa Emlékplakett

EZÜST fokozatát adományozza:

2. Dr. Beke György úrnak, a Magyar Hûtõipari és Kon-
zervipari Szövetség titkárának

3. Dr. Boros Imre úrnak, a MÉM Élelmiszeripari Fõ-
osztály nyugalmazott fõosztályvezetõ-helyettesének

4. Dolp Rezsõné asszonynak, a MÉM Élelmiszeripari
Fõosztály nyugalmazott titkárnõjének

5. Dr. Gasztonyi Kálmán úrnak, a Budapesti Corvinus
Egyetem Élelmiszertudományi Kar nyugalmazott egyete-
mi tanárnak, dékánnak

6. Harmati István úrnak, a Gabonatermesztési Kutató
Kht. nyugalmazott tudományos osztályvezetõjének

7. Marton József úrnak, a PICK Szegedi Szalámigyár
és Húsüzem Rt. nyugalmazott mûszaki fõmérnökének

8. Dr. Pál János úrnak, a Magyar Huszár és Lovasha-
gyomány Õrzõ Egyesület ügyvezetõ elnökének

9. Szenes Endréné dr. asszonynak, a Konzerv- és Pap-
rikaipari Kutatóintézet nyugalmazott igazgatójának

10. Zöld Antal úrnak, a Budapesti Édesipari Vállalat
nyugalmazott vezérigazgató-helyettesének

Sikeres Életútja elismeréséül
az Életfa Emlékplakett

BRONZ fokozatát adományozza:

11. Babanyecz Dezsõné asszonynak, a Gabonatermesz-
tési Kutató Intézet nyugalmazott hivatalsegédének
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12. Illyés Ferencné asszonynak, a Törökszentmiklósi
Földhivatal Karcagi Kirendeltsége nyugalmazott ingatlan-
nyilvántartási ügyintézõjének

13. Imre Csaba úrnak, az FVM Élelmiszeripari Fõosz-
tály nyugalmazott vezetõ-fõtanácsosának

14. Keleti Emil úrnak, az FVM Élelmiszeripari Fõosz-
tály nyugalmazott megbízott fõosztályvezetõjének

15. Dr. Merényi Imre úrnak, a Parmalat Tejipari Vál-
lalat nyugalmazott gyártmányfejlesztési vezetõjének

16. Papp István úrnak, a Helvéciai Hegyközség hegy-
községi elnökének

17. id. Papp Kálmán úrnak, a Szõlészeti és Borászati
Kutatóintézet Lakiteleki Állomása nyugalmazott termelés
irányítójának

18. Schottner Károlyné asszonynak, a Cukoripari Kö-
zös Vállalat nyugalmazott mérnök osztályvezetõjének

19. Váczi Ernõ úrnak, a Nemzeti Lóverseny Kft. nyug-
díjas igazgatóhelyettesének

20. Végh Lukács úrnak, a Tiszafüredi Körzeti Földhi-
vatal nyugalmazott hivatalvezetõjének

Példamutatóan végzett eredményes szakmai
munkássága elismeréséül

Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetésben részesíti:

1. Albertné dr. Aixinger Mária asszonyt, az MVH
Jogi Fõosztály jogi elõadóját

2. Ambach László urat, a Drávaszabolcsi Zrt.
nyugalmazott vezérigazgatóját

3. Andráska Katalin asszonyt, a Dunakeszi Körzeti
Földhivatal hivatalvezetõjét

4. Bandi Árpád urat, az MgSzH Központ, Gazdasági
elnökhelyettes Titkárság segédhivatalnokát

5. Dr. Bács Zoltán urat, a Debreceni Egyetem Agrár-
gazdasági és Vidékfejlesztési Kar Számviteli és Pénzügyi
Tanszék egyetemi docensét

6. Dr. Bélyei Lajos urat, a Nógrád Megyei MgSzH,
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgató-
ság hatósági fõállatorvosát

7. Brunner Dezsõ urat, a MgSZH Központ Földmûve-
lésügyi Igazgatóság földügyi és földmûvelésügyi igazga-
tási szakreferensét

8. Dézsma György urat, MgSzH Központ Erdészeti
Igazgatóság osztályvezetõjét

9. Dobó Géza urat, a Földmérési és Távérzékelési Inté-
zet irányító mérnökét

10. Dr. Dula Bencéné asszonyt, a Heves Megyei
MgSzH, Növény és Talajvédelmi Igazgatóság növényvé-
delmi kórtani szakértõjét

11. Dr. Farkas István urat, a Szent István Egyetem Gé-
pészmérnöki Kar egyetemi tanárát

12. Fazekas Miklós urat, MVH Bács-Kiskun Megyei
Kirendeltség kérelemkezelési szakreferensét

13. Gáva Józsefné asszonyt, a Nyíregyházi Körzeti
Földhivatal ingatlan-nyilvántartási ügyintézõjét

14. Guba Mihály urat, az Országos Gabona Termékta-
nács nyugalmazott elnökét

15. Gulyásné Nagy Klára asszonyt, a Veszprémi Kör-
zeti Földhivatal ingatlan-nyilvántartási ügyintézõjét

16. Dr. Halla László urat, a Somló és Környéke Borút
Egyesület elnökét

17. Dr. Halmai Péter urat, a Szent István Egyetem
Ggazdaság és Társadalomtudományi Kar Európai Tanul-
mányok Intézete egyetemi tanárát

18. Dr. Hertelendy Lajos urat, a Zala Megyei MgSzH,
Növény és Talajvédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesét

19. Hofferné Dancs Klára asszonyt, az MVH Pénzügyi
Igazgatóság osztályvezetõjét

20. Huckerné Szegedi Barbara asszonyt, a Mosonma-
gyaróvári Körzeti Földhivatal hivatalvezetõjét

21. Jáger Sándor urat, a Jásztej Zrt. igazgatóját

22. Kardos István Norbertné asszonyt, az MgSZH
Központ Természeti és Genetikai Erõforrásokért Felelõs
Elnökh. Titkárság titkárságvezetõjét

23. Dr. Kaufmann Gábor urat, a Veszprém Megyei
MgSzH, Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság fõállatorvos igazgatóhelyettesét
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24. Kauzli Dezsõ urat, a Veszprém Megyei MgSzH, Er-
dészeti Igazgatóság fõerdõfelügyelõjét

25. Léhner Alfonzné asszonyt, a Fejér Megyei MgSzH,
Földmûvelésügyi Igazgatóság területközpontvezetõ falu-
gazdászát

26. Lesch Norbert urat, a Tapolcai Körzeti Földhivatal
általános hivatalvezetõ-helyettesét

27. Magyarné dr. Knap Diána asszonyt, az MVH Bé-
kés Megyei Kirendeltség osztályvezetõjét

28. Dr. Marselek Sándor urat, a Károly Róbert Fõisko-
la Vállalatgazdasági Tanszék fõiskolai tanárát

29. Marthné Schill Judit asszonyt, az MgSzH Központ
Élelmiszer-és Takarmánybiztonsági Igazgatóság osztály-
vezetõjét

30. Maszlavér Imre urat, a Tatai Körzeti Földhivatal
általános hivatalvezetõ-helyettesét

31. Mátyus Attiláné asszonyt, a Fõvárosi Földhivatal
gazdasági ügyintézõ fõmunkatársát

32. Nász Zoltán urat, a Pest Megyei Földhivatal osz-
tályvezetõjét

33. Dr. Némethy Zoltánné asszonyt, a Budapesti Cor-
vinus Egyetem Kertészettudományi Kar Zöldség- és Gom-
batermesztési Tanszék egyetemi docensét

34. Dr. Németh Zsuzsanna asszonyt, a Földmérési és
Távérzékelési Intézet nyugdíjas tanácsadóját

35. Olasz Miklós urat, az MVH Vas Megyei Kirendelt-
ség kirendeltség-vezetõjét

36. Óváry Melinda asszonyt, az MVH Közvetlen Tá-
mogatások Igazgatósága osztályvezetõjét

37. Dr. Podruzsik Szilárd urat, a Budapesti Corvinus
Egyetem Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gaz-
daságtan Tanszék adjunktusát

38. Rádi Péter urat, az MVH Szervezési és Koordiná-
ciós Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettesét

39. Samu Gyula urat, a Sárvári Körzeti Földhivatal me-
zõgazdászát

40. Sárdi Attila urat, az MVH Veszprém Megyei Ki-
rendeltség kérelemkezelési vezetõ szakreferensét

41. Simon Tihamérné asszonyt, a Baranya Megyei
Földhivatal gazdasági vezetõjét

42. Soltész Jenõné asszonyt, a Tiszafüredi Körzeti
Földhivatal pénzügyi gazdasági ügyintézõjét

43. Szabóné Kele Gabriella asszonyt, a Fejér Megyei
MgSZH Növény és Talajvédelmi Igazgatóság igazgatóhe-
lyettesét

44. Szõke János urat, az MgSZH Központ Borminõsí-
tési Igazgatóság igazgatóhelyettesét

45. Szõke Pál urat, az MVH Területi Ellenõrzési Fõosz-
tály osztályvezetõjét

46. Takács László urat, a Kiskõrös Város Hegyközség
elnökét körzetvezetõ falugazdászt

47. Dr. Tas Levente urat, az MgSZH Központ Növény-
termesztési és Kertészeti Igazgatóság nyugalmazott osz-
tályvezetõjét

48. Tatár Imréné asszonyt, az MgSZH Központi Költ-
ségvetési Igazgatóság pénzügyi ügyintézõjét

49. Udvari Ferencné asszonyt, a Baranya Megyei
MgSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság titkárnõjét

50. Dr. Varga Ákos urat, a Fõvárosi és Pest Megyei
MGSZH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Igazgatóság kerületi hatósági fõállatorvosát

51. Ziskó Ferenc urat, az MVH Belsõ Ellenõrzési Fõ-
osztály fõosztályvezetõ-helyettesét
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Kormányrendeletek

A Kormány
42/2009. (III. 4.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai

Népköztársaságnak Kormánya között
az állategészségügy és a karanténozás területén való

együttmûködésrõl szóló egyezmény
kihirdetésérõl

1. §

A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Kínai
Népköztársaság Kormánya között Pekingben, 2003. janu-
ár 23-án aláírt, az állategészségügy és a karanténozás terü-
letén való együttmûködésrõl szóló egyezményt (a továb-
biakban: Egyezmény) e rendelettel kihirdeti.

2. §

Az Egyezmény hiteles magyar nyelvû szövege a követ-
kezõ:

„Egyezmény
a Kínai Népköztársaság Kormánya

és a Magyar Köztársaság Kormánya között
az állategészségügy és a karanténozás területén

való együttmûködésrõl

A Kínai Népköztársaság Kormánya és a Magyar Köz-
társaság Kormánya (a továbbiakban: a „Szerzõdõ Felek”)

tekintettel az állatok karanténozásának és egészségének
területén az együttmûködés erõsítésére, a fertõzõ és/vagy
ragályos és parazitás betegségek területükre/területükrõl
történõ be- és kihurcolásának megakadályozására, a mezõ-
gazdaság, állattenyésztés, halászat biztonságának, illetve
az emberek egészségének védelmére, baráti megbeszélé-
sek nyomán az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk

A Szerzõdõ Felek együttmûködnek országaik területé-
nek olyan fertõzõ állatbetegségektõl való megóvása érde-
kében, melyeket élõ állatok, állati eredetû genetikai anya-
gok, állati termékek, takarmányok, továbbá egyéb, esetle-
gesen ragályfogó áruk vagy termékek, szállítási eszközök,
csomagolóanyagok és konténerek importja, exportja és
tranzitja eredményez.

2. cikk

A Szerzõdõ Felek az 5. cikkben megjelölt hatóságok út-
ján az állatok karanténozására és az élõ állatok, állati ere-

detû genetikai anyagok, állati termékek, takarmányok, il-
letve egyéb, esetlegesen ragályfogó áruk vagy termékek
importjának, exportjának és tranzitjának egészségügyi kö-
vetelményeire vonatkozóan megállapodásokat vitathatnak
meg és írhatnak alá, és elismerhetik, valamint kicserélhe-
tik egymás között az állatok karanténozásával kapcsolatos
igazolásokat vagy állatorvosi bizonyítványokat.

Az aláírt megállapodások ezen Egyezmény mellékletei
lesznek és ezen Egyezmény részének tekintendõk.

3. cikk

Az egyik Szerzõdõ Fél országából a másik Szerzõdõ Fél
országába exportált élõ állatoknak, állati eredetû genetikai
anyagoknak, állati termékeknek, takarmányoknak és egyéb,
esetlegesen ragályfogó áruknak vagy termékeknek meg kell
felelniük a Szerzõdõ Felek által aláírt, az állatok karanténo-
zásáról és egészségügyi követelményeirõl szóló vonatkozó
megállapodásoknak, és azokat az exportáló ország hatósági
állatorvosa által kiállított eredeti karantén igazolásnak vagy
állatorvosi bizonyítványnak kell kísérnie.

4. cikk

A Szerzõdõ Felek elõsegítik az állatok karanténozása és
az állategészségügy területén az adminisztratív, tudomá-
nyos és technológiai együttmûködést, illetve az informá-
ciócserét azáltal, hogy:

a) azonnal tájékoztatják egymást a saját országaikban
elõforduló, a Nemzetközi Állatjárványügyi Hivatal
(a továbbiakban: „OIE”) által „A” listás betegségnek te-
kintett fertõzõ állatbetegségekkel kapcsolatos részletek-
rõl, beleértve a betegség nevét, a fertõzött állatok faját és
számát, az érintett területek elhelyezkedését, a diagnózist
és az ezeknek megfelelõ szabályozó intézkedéseket;

b) kívánságra kicserélik a saját országaikban elõfordu-
ló, az OIE által „B” listásnak tekintett fertõzõ és parazitás
állatbetegségekrõl szóló jelentést;

c) tájékoztatják egymást arról, hogy milyen ellenõrzõ
intézkedéseket tettek, hogy megelõzzék az OIE által „A”
listásnak tekintett betegség behurcolását saját országukba,
a szomszédos országban történt megállapításakor;

d) átadják egymásnak a járványvédelmi és állatok ka-
ranténozásával kapcsolatos technikákat és az állategész-
ségügyben elért eredményeket szemináriumok és egyéb
tevékenységek révén, és az állatok karanténozásával és ál-
lategészségüggyel kapcsolatos kiadványokat, kiadott tör-
vényeket és más jogszabályokat.

5. cikk

Ezen Egyezmény végrehajtásáért az alábbi hatóságok
felelnek:

– a Kínai Népköztársaság részérõl a Kínai Népköztár-
saság Földmûvelésügyi Minisztériuma és a Kínai Népköz-

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 1207



társaság Minõség-felügyelõ, Ellenõrzõ és Karanténügyi
Állami Fõhatósága, amely az állatok és állati termékek ki-
és belépéséért, valamint karanténozással kapcsolatos
ügyekért felel, és

– a Magyar Köztársaság részérõl a Magyar Köztársa-
ság Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériuma.

6. cikk

Az Egyezmény teljesítése során felmerülõ költségeket a
következõ források fedezik:

a) az állatok karanténozásával foglalkozó, vagy az ál-
lategészségügyi igazgatás olyan látogatásánál, amely ve-
zetési tapasztalatok átvételére vagy cseréjére irányul, vagy
abban az esetben, ha egy Szerzõdõ Fél a másik Szerzõdõ
Fél szakértõit vagy kutatóit hívja meg, hogy szemináriu-
mokon, illetve egyéb tudományos összejöveteleken ve-
gyenek részt, a nemzetközi utazási költségeket a küldõ fél
fedezi, míg a szállást és a helyi közlekedést stb. a fogadó
fél fedezi. Ezeket a kiadásokat a Szerzõdõ Felek tárgyalá-
sos úton is rendezhetik;

b) az információ és az állatorvosi folyóiratok és egyéb
kiadványok cseréjének költségeit a küldõ fél fedezi.

7. cikk

1. A jelen Egyezmény értelmezése és végrehajtása so-
rán felmerülõ véleménykülönbséget a Szerzõdõ Felek az
5. cikkben megjelölt végrehajtó hatóságai útján vitatják
meg és oldják meg.

2. Bármely olyan nézeteltérést, amelyet nem oldottak
meg ezen cikkely 1. pontja értelmében, a Szerzõdõ Felek
által felállított közös bizottságnak kell megoldania. A bi-
zottság a Szerzõdõ Felek három-három képviselõjébõl áll.
A bizottságnak harminc napon belül találkoznia kell, miu-
tán a Szerzõdõ Felek egyike erre vonatkozó kérését elõter-
jesztette. Az üléseket a két delegáció egy-egy tagja felvált-
va vezeti.

3. Azokat a problémákat, amelyeket a bizottság nem ol-
dott meg, a Szerzõdõ Felek diplomáciai úton tárgyalják
meg és oldják meg.

8. cikk

Ezen Egyezmény nem érinti a Szerzõdõ Felek által alá-
írt nemzetközi egyezmények és szerzõdések által megha-
tározott jogokat és kötelezettségeket.

9. cikk

Ezen Egyezményt a Szerzõdõ Felek belsõ jogszabályai-
nak megfelelõen jóvá kell hagyni és az a jóváhagyásról
szóló diplomáciai jegyzékváltás idõpontjától számított

hatvanadik napon lép hatályba. Jelen Egyezmény
hatálybalépésének napjától számított öt évig marad hatály-
ban. Amennyiben a jelen Egyezményt hatályának lejárta
elõtt hat hónappal az egyik Szerzõdõ Fél sem mondja fel
írásban, annak hatálya változatlan feltételek mellett továb-
bi ötéves idõszakokra meghosszabbodik.

Kelt Pekingben, 2003. január 23-án, két eredeti pél-
dányban, magyar, kínai és angol nyelven, melyek mind-
egyike egyaránt hitelesnek tekinthetõ. Értelmezési problé-
ma esetén az angol nyelvû változat az irányadó.”

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásáról a földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
49/2009. (III. 6.) Korm.

rendelete
az Agrármarketing Centrum és a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési,

Képzési és Szaktanácsadási Intézet mezõgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szervként való

kijelölésérõl

A Kormány a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedé-
sekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007.
évi XVII. törvény 81. § (2) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjá-
ban foglalt feladatkörében eljárva a következõ rendeletet
alkotja:

1. §

A Kormány mezõgazdasági és vidékfejlesztési támoga-
tási szervként a jogszabályban meghatározott nemzeti ha-
táskörbe tartozó, pályázat útján igénybe vehetõ

a) közösségi agrármarketing tevékenységhez kapcso-
lódó támogatási jogcímek esetén az Agrármarketing Cent-
rumot,

b) az agrárpolitikáért felelõs miniszter szabályozási kö-
rébe tartozó szakképzésekhez és szaktanácsadásokhoz
kapcsolódó támogatási jogcímek esetén a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési,
Képzési és Szaktanácsadási Intézetet
jelöli ki.
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2. §

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

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Mezõ-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007.
(X. 4.) Korm. rendelet 5. §-ának (6) bekezdése hatályát
veszti.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Mezõ-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûkö-
désérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
43/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(3) A Kormány
a) a nemzeti hatáskörbe tartozó, illetve
b) pályázat útján igénybe vehetõ,

jogszabályban meghatározott mezõgazdasági és agrárvi-
dékfejlesztési támogatási jogcímek esetén mezõgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szervként az MgSzH-t
– a külön kormányrendeletben foglalt kivételekkel – je-
löli ki.”

(4) A (2) és (3) bekezdés a hatálybalépését követõ na-
pon hatályát veszti. E bekezdés a hatálybalépését követõ
második napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
55/2009. (III. 13.) Korm.

rendelete
a vásárokról és a piacokról

A Kormány a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV.
törvény 12. § (1) bekezdés h) és l) pontjában, valamint az
5. § (1) bekezdés j) pontjában foglaltak tekintetében a
rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §
(1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladat-
körében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén
rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra, valamint a
vásárokon, piacokon folytatott kereskedelmi tevékenység-
re terjed ki. Nem tartozik e rendelet hatálya alá a külön jog-
szabály szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi és szil-
veszteri, valamint évente egy alkalommal, az adott ünne-
pen és az azt megelõzõ 20 napban rendezett vásár.

(2) E rendelet alkalmazásában
a) vásár, piac: a kereskedelemrõl szóló 2005. évi

CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.) meghatáro-
zott értékesítési forma, értékesítési hely;

b) alkalmi (ünnepi) vásár: ünnepekhez, rendezvények-
hez, eseményekhez kapcsolódó alkalomszerû – legfeljebb
20 napig, indokolt esetben 30 napig tartható – vásár;

c) állandó vásár, illetve piac: a b) pontban meghatáro-
zott idõtartamot meghaladó ideig mûködõ értékesítési for-
ma, értékesítési hely, ideértve az ugyanazon helyszínen,
nyitva tartása szerint csak meghatározott napokon és meg-
határozott idõben, de rendszeresen mûködõ vásárt, piacot
is, ide nem értve a nagybani piaci tevékenységet;

d) használtcikk-vásár, illetve -piac: olyan helyi jellegû,
általában idõszaki értékesítési hely, ahol az eredeti célra
még rendeltetésszerûen használható terméket (használt
cikk) árusítanak;

e) fenntartó: a vásár rendezõje, piac fenntartója, a vá-
sár, piac helyszínéül szolgáló terület, ingatlan tulajdonosa,
bérlõje vagy használója, aki a vásáron, piacon értékesítõk
részére a helyhasználatot biztosítja, és aki a vásár rendezé-
sére, piac tartására engedéllyel rendelkezik, illetve akit vá-
sár rendezésére, piac tartására jogosultként nyilvántartás-
ba vettek;

f) üzemeltetõ: a fenntartó vagy a fenntartó által kijelölt,
a vásár, piac vezetését, illetve annak mûködtetésével kap-
csolatos feladatokat ellátó személy, aki a fenntartó nevé-
ben eljárni jogosult.

2. §

(1) Vásáron és piacon folytatott kereskedelmi tevékeny-
ségre, az értékesített termékre, az értékesítõ helyre vonat-
kozó jogszabályi rendelkezéseknek és hatósági elõ-
írásoknak megfelelõen termékértékesítés, továbbá ven-
déglátó-ipari, kölcsönzõ, megõrzõ, mutatványos, valamint
helyben végezhetõ kereskedelmi szolgáltató és javítóipari
tevékenység folytatható.

(2) A vásár és a piac területén létesített üzlet mûködé-
sére, valamint az üzletben folytatott kereskedelmi tevé-
kenységre külön jogszabály rendelkezései az irányadóak.

(3) Vásár és piac olyan területen rendezhetõ, illetve tart-
ható, amelyen a településrendezési terv a vásárrendezést,
piactartást lehetõvé teszi, vagy amely vásár rendezése cél-
jából területhasználati hozzájárulással rendelkezik. A te-
rületnek, a vásár, illetve piac jellegétõl, az ott értékesített
termékkörtõl, illetve a folytatott tevékenységtõl függõen,
meg kell felelnie a jogszabályban elõírt építésügyi, köz-
egészségügyi, élelmiszerlánc-biztonsági, élelmiszer-
higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, kör-
nyezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi
és tûzvédelmi követelményeknek, valamint rendelkeznie
kell a tevékenység során képzõdõ hulladékok elkülönített
gyûjtését biztosító hulladéktárolókkal.

(4) Az e rendelet szerinti nyilvántartásba vétel nem
mentesíti az üzemeltetõt, illetve a vásár, piac területén ér-
tékesítõ kereskedõt a tevékenység végzéséhez, illetve a
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termék forgalmazásához szükséges további, külön jogsza-
bályban meghatározott feltételek teljesítése alól.

(5) Az üzemeltetõnek a vásár, piac mûködése idején, a
tevékenység gyakorlása helyén rendelkeznie kell a vásár,
piac tartására való jogosultságot igazoló irattal, dokumen-
tumokkal – amennyiben nem a fenntartó az üzemeltetõ,
ezen iratok, dokumentumok másolatával – azokat az ellen-
õrzéskor az ellenõrzést végzõ hatóságok részére fel kell
mutatnia. Amennyiben az üzemeltetõ az iratok, dokumen-
tumok másolatával rendelkezik, a fenntartó köteles az ere-
deti iratokat, dokumentumokat az ellenõrzést végzõ ható-
ság felhívására három munkanapon belül bemutatni.

3. §

(1) Vásár rendezésére és piac tartására jogosult a gaz-
dálkodó szervezet, a gazdálkodó szervezetnek nem minõ-
sülõ jogi személy, külföldi székhelyû vállalkozások ma-
gyarországi fióktelepe, továbbá aki lakóhellyel vagy szék-
hellyel rendelkezik az Európai Unió tagállamában vagy az
Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban ré-
szes más államban vagy olyan államban, amelynek állam-
polgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az
Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban nem
részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján
– a szabad mozgás és tartózkodás joga, továbbá a naptári
évenként 90 munkanapot meg nem haladó szolgáltatás-
nyújtás joga tekintetében – az EGT-állam állampolgárával
azonos jogállást élvez (a továbbiakban együtt: EGT-ál-
lam).

(2) Vásáron és piacon a 2. § (1) bekezdésben meghatá-
rozott tevékenységet valamely EGT-államban lakóhellyel
vagy székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet, gaz-
dálkodó szervezetnek nem minõsülõ jogi személy, mezõ-
gazdasági õstermelõ, kistermelõ, népmûvész, népi ipar-
mûvész, iparmûvész, képzõmûvész, kézmûves és fotómû-
vész, valamint – kizárólag az 5. § (2) bekezdésében foglal-
tak szerint – magánszemély folytathat.

4. §

(1) A Kormány – e rendelet, valamint e rendelettel
összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (5) és (6) bekezdése te-
kintetében – kereskedelmi hatóságként a kistérségekrõl
szóló külön jogszabályban meghatározott kistérség szék-
helye szerinti települési (Budapesten a kerületi) önkor-
mányzat jegyzõjét (a továbbiakban: jegyzõ) jelöli ki.

(2) A vásár rendezését, piac tartását a piac helye szerint
illetékes jegyzõ engedélyezi.

(3) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni, illet-
ve csatolni kell:

a) a fenntartó nevét, címét, illetve székhelyét, telefon-
számát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal
rendelkezik;

b) a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi számát
vagy cégjegyzékszámát, illetve a bírósági nyilvántartásba
vételi számát;

c) az üzemeltetõ nevét, címét, telefonszámát, elektroni-
kus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;

d) a vásár, piac elnevezését, (szak)jellegét;
e) a vásár, piac címét, helyrajzi számát;
f) a vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét,

méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, va-
lamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra ki-
képzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti
meghatározásával, a vevõforgalmi és árubeszállítási, -fel-
töltési útvonalak kijelölésével;

g) a területhasználatának jogcímét (saját tulajdon, bér-
let stb.), a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó
igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a ha-
szonélvezõ, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonos-
társ, hozzájárulását igazoló okirattal együtt;

h) a vásár rendezésének, piac tartásának idõpontját,
idõtartamát, illetve a vásár, piac napi/heti nyitvatartási
idejét;

i) a vásár, piac mûködésének rendjét;
j) élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá ter-

mény, takarmány, élõ állat, illetve állatgyógyászati készít-
mény és növényvédõ szer értékesítése esetén a kérelmezõ
nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve
(a továbbiakban: MgSzH) részére állandó jelleggel ingye-
nes helyiséghasználatot biztosít.

(4) A jegyzõ a (3) bekezdés g) pontjában foglaltak iga-
zolásához szükséges tulajdoni lapot az illetékes földhiva-
tal megkeresése útján hivatalból szerzi be. A Kormány a
kereskedelmi hatóság vásár és piac engedélyezésére irá-
nyuló eljárásában

a) a közegészségügyi követelményének való megfele-
lés kérdésében az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat kistérségi, fõvárosi kerületi intézetét (a továb-
biakban: ÁNTSZ),

b) az élelmiszer-higiéniai és állat-egészségügyi köve-
telményeknek való megfelelés kérdésében az MgSzH-t
szakhatóságként jelöli ki.

(5) A jegyzõ az engedély megadásáról vagy a kérelem
elutasításáról a kérelem beérkezésétõl számított 15 napon
belül dönt. A jegyzõ az engedély megadásával egyidejûleg
a vásárt, piacot és annak fenntartóját nyilvántartásba veszi.

(6) A jegyzõ által vezetett nyilvántartás tartalmazza:
a) az engedély kiadása és a nyilvántartásba vétel idõ-

pontját;
b) az engedély és a nyilvántartás sorszámát;
c) a fenntartó nevét, címét, székhelyét, telefonszámát,

elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendel-
kezik;
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d) a fenntartó vállalkozó nyilvántartásba vételi számát,
cégjegyzékszámát, bírósági nyilvántartási számát;

e) az üzemeltetõ nevét, címét, telefonszámát, elektroni-
kus levelezési címét, amennyiben azzal rendelkezik;

f) a vásár, piac elnevezését, (szak)jellegét;
g) a vásár, piac címét;
h) a vásár rendezésének, piac tartásának idõpontját,

idõtartamát, illetve a vásár, piac napi/heti nyitvatartási ide-
jét;

i) a vásár, piac alapterületét, a vásár, piac számára kije-
lölt területet és a kijelölt árusítóhelyek számát;

j) a szakhatóságok hozzájárulásában foglalt feltétele-
ket, korlátozást;

k) az ellenõrzõ hatóságoknak a vásár, piac mûködését
érintõ intézkedéseit;

l) a nyilvántartásból való törlés tényét, annak idõpontját.

(7) A (6) bekezdés c)–i) pontjában foglalt adatokban
történõ változásról a fenntartó köteles a jegyzõt haladékta-
lanul értesíteni. A jegyzõ a változást határozattal a nyil-
vántartásba bejegyzi.

(8) A (3) bekezdésben felsorolt adatok és dokumentu-
mok, valamint a (7) bekezdésben foglalt értesítés elektro-
nikus úton is benyújthatók.

5. §

(1) Vásáron és piacon a következõ termékek kizárólag
mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletben forgalmaz-
hatók:

a) veszélyesnek minõsülõ anyagok és készítmények;
b) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-

zásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerint meghatározott jöve-
déki termék, kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron a Jöt.
110. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint;

c) számítógépes játékszoftver, videojáték-gép;
d) gyermekjáték, -játékszer, adathordozó eszközök, ki-

véve az alkalmi (ünnepi) vásáron;
e) állatgyógyászati termék, növényvédõ szer;
f) nemesfém és az abból készült ékszer, tárgy, drágakõ,

kivéve az alkalmi (ünnepi) vásáron;
g) látást javító szemüveg, kontaktlencse, kozmetikai

termék, szexuális termék;
h) barlangi képzõdmény, szakmai tudományos szem-

pontból kiemelkedõ jelentõségû ásványi társulás, õsma-
radvány;

i) gázüzemû készülék és alkatrészei, valamint elektro-
mos hálózatról üzemeltethetõ, illetve hálózati csatlakozási
lehetõséggel rendelkezõ termék (berendezés, gép, készü-
lék, eszköz) és ezek elektromos árammal kapcsolatba hoz-
ható alkatrészei (villamos csatlakozások és áramvezetõ ré-
szek);

j) fegyver, lõszer, robbanó- és robbantószer, pirotech-
nikai termék, gázspray;

k) ,,A” és „B” tûzveszélyességi osztályba sorolt anyag;

l) külön jogszabályban foglaltak szerint gyógyszer,
gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású anyag és készít-
mény, étrend-kiegészítõk, különleges táplálkozási célú
élelmiszerek.

(2) Az egyéni vállalkozónak vagy mezõgazdasági kis-
termelõnek nem minõsülõ, valamely EGT-államban lakó-
hellyel vagy székhellyel rendelkezõ magánszemély a tu-
lajdonát képezõ vagyontárgyakat – az (1) bekezdésben
meghatározott termékek kivételével – használtcikk-piacon
és -vásáron alkalomszerûen értékesítheti. Nem tekinthetõ
használt cikknek a kozmetikai termék, az élelmiszer, a ta-
karmány, az élvezeti cikk.

(3) A mezõgazdasági õstermelõi igazolvánnyal rendel-
kezõ személy, valamint a kistermelõ vásáron, piacon kizá-
rólag a külön jogszabály szerint meghatározott termékeket
értékesítheti, az abban meghatározott feltételek szerint.

(4) Gyûjtött, szedett gomba vásáron, piacon csak ott
árusítható, ahol a gombaértékesítési engedély kiadására és
az értékesítés ellenõrzésére a vásár, piac területén a teljes
nyitvatartási idõ alatt gombavizsgáló szakellenõr mûkö-
dik.

(5) Nemesfémet és az abból készült ékszert, tárgyat,
drágakövet alkalmi (ünnepi) vásáron csak üzlettel rendel-
kezõ kereskedõ árusíthat nevének, székhelyének, üzlete
nevének és címének feltüntetésével.

6. §

(1) A vásár és piac rendjét az üzemeltetõ határozza meg,
és arról jól látható helyen közzétett hirdetményben tájé-
koztatja az árusokat és a vásárlókat. A hirdetményben is-
mertetni kell a helyfoglalás, a telepítés szakmai szabályok
figyelembevételével kialakított sorrendjét. Fel kell tüntet-
ni továbbá az üzemeltetõ nevét, címét, székhelyét, telefon-
számát, elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal
rendelkezik.

(2) A vásáron, piacon kereskedelmi tevékenységet foly-
tató kereskedõ köteles az értékesítés helyén, a vásárlók
számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni a nevét, cí-
mét, illetve székhelyét, telefonszámát, elektronikus levele-
zési címét, amennyiben azzal rendelkezik.

(3) A vásárló – ha nem minõsül a fogyasztóvédelemrõl
szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.)
2. § a) pontja értelmében fogyasztónak – panaszát szóban
vagy írásban közölheti az üzemeltetõvel, illetve a kereske-
dõvel. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni és
szükség szerint orvosolni kell. Az üzemeltetõ az (1) bekez-
désben meghatározott, a kereskedõ az Fgytv. 17/A. §
(1) bekezdése szerint megadott elérhetõségeire, a (2) be-
kezdésben meghatározott elérhetõségeire, a tevékenységé-
vel kapcsolatban beérkezõ írásbeli panaszt köteles meg-
vizsgálni, és az intézkedésérõl, valamint annak indokairól
a vásárlót a panasz kézhezvételétõl, illetve beérkezésétõl
számított harminc napon belül postai úton vagy elektroni-
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kus levélben tájékoztatni. A válaszlevélben tájékoztatni
kell a vásárlót arról, hogy amennyiben nem ért egyet az ab-
ban foglaltakkal, úgy panaszával a jegyzõhöz, illetve a 4. §
(2) bekezdés k) pontjában meghatározott tevékenységet
végzõ kereskedõ esetében az MgSzH-hoz fordulhat. Az
írásbeli vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát az
üzemeltetõ és a kereskedõ köteles az ellenõrzés során az
ellenõrzõ hatóságoknak bemutatni.

7. §

(1) A vásár, illetve piac esetében az üzemeltetõ köteles
az üzleteket, árusítóhelyeket, valamint az egyéb létesítmé-
nyeket és a nem árusítási célra kiképzett területrészeket, a
vásárlók számára is jól látható módon sorszámmal ellátni.

(2) Az állandó vásár, piac esetében az üzemeltetõ köte-
les az állandó vásár, piac bejáratánál a vásár, piac térképét,
helyszínrajzát tartalmazó táblát elhelyezni, amelyen köte-
les feltüntetni naprakészen a sorszámmal ellátott kereske-
delmi egységeket, helyszíneket.

(3) Az üzemeltetõ köteles a vásáron, piacon kereskedel-
mi tevékenységet végzõkrõl, bérlõkrõl naprakész, a sze-
mélyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvá-
nosságáról szóló törvénynek megfelelõ nyilvántartást ve-
zetni, és azt a piac területén ellenõrzést végzõ hatóság fel-
hívására, a hatóság számára bemutatni, illetve hozzáférhe-
tõvé tenni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a piactérképet a sorszámmal ellátott kereskedelmi
egységek, helyszínek, illetve azok rendeltetésének (üzlet,
egyéb értékesítõ hely, tárolóhely stb.) pontos megjelölé-
sével,

b) a sorszám szerint a kereskedelmi tevékenységet vég-
zõk, bérlõk nevét, címét, illetve székhelyét, telefonszámát,
elektronikus levelezési címét, amennyiben azzal rendelke-
zik, cégjegyzékszámát, egyéni vállalkozó nyilvántartásba
vételi számát, õstermelõi igazolványának számát, kister-
melõi regisztrációs számát.

8. §

(1) A vásár, piac nyitva tartásának idejét az üzemeltetõ
5 és 20 óra között határozza meg. A 20 óra utáni nyitva
tar tást az illetékes rendõrkapitányság véleményének kiké-
résével a jegyzõ engedélyezheti. Az üzemeltetõ köteles a
vásár, piac nyitva tartásáról a vásárlókat tájékoztatni.

(2) A vásár, piac nyitva tartási ideje alatt az ott mûködõ
üzletek nyitva tartási idejét a külön jogszabályban foglal-
tak szerint fel kell tüntetni. A nyitva tartási idõ alatt a ke-
reskedõ köteles az ellenõrzõ hatóságok rendelkezésére áll-
ni. Az ellenõrzési lehetõség szándékos meghiúsítása ese-
tén az ellenõrzõ hatóság az árukészletet lefoglalhatja.

(3) Az üzemeltetõ az általa tartandó vásárról, piacról,
annak idõpontjáról, gyakoriságáról, (szak)jellegérõl, az
értékesítésre kerülõ termékek körérõl a megrendezést
megelõzõen legalább 60 nappal a vásár, piac helye szerint
illetékes területi kereskedelmi és iparkamarát írásban tájé-
koztathatja, amelynek alapján a kamarák vásárnaptárt te-
hetnek közzé.

9. §

(1) Az üzemeltetõ köteles a vásár, piac nyitva tartási
ideje alatt a vásár, piac területén tartózkodni, a vásár, piac
rendjét folyamatosan ellenõrizni és a jogszabályokban, va-
lamint a hatóságok határozataiban foglalt feltételeknek
megfelelõ mûködés érdekében a szükséges intézkedéseket
megtenni. Köteles továbbá a hatóságok rendelkezésének
megfelelõen eljárni, és a hatósági ellenõrzésben közremû-
ködni.

(2) Az üzemeltetõ felel azért, ha a vásár, piac területén
jogszabály által tiltott tevékenység, vagy tiltott termékér-
tékesítés történik.

(3) A vásárok és piacok e rendeletben foglalt feltételei-
nek meglétét a jegyzõ ellenõrzi. A jegyzõn kívül a vásárok
és piacok mûködésére, valamint az ott végzett kereskedel-
mi tevékenységre, forgalomba hozott termékekre vonatko-
zó jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását az en-
gedélyezésben részt vevõ hatóságok, a fogyasztóvédelmi
hatóság, a vámhatóság, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
illetékes szervezeti egysége, a munkabiztonsági, munka-
ügyi felügyelõség, a külön jogszabályban foglalt hatáskö-
rükben eljárva jogosultak ellenõrizni, illetve hatósági jog-
körüket gyakorolni.

(4) A jegyzõ az engedélyt visszavonja és a vásárt, piacot
bezáratja, ha

a) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak
fenn,

b) a vásár, piac megszûnik,
c) a vásár, piac mûködése a jogszabályban elõírt felté-

teleknek, az annak teljesítésére vonatkozó, a (3) bekezdés-
ben meghatározott hatóságok felszólítása ellenére sem fe-
lel meg.

(5) A jegyzõ az engedély megadásáról, a 4. § (7) bekez-
désében foglalt változásról, valamint a (3) bekezdés sze-
rinti törlésrõl szóló határozatát a fenntartóval, a (3) bekez-
désben megjelölt hatóságokkal, valamint a vásár, piac he-
lye szerint illetékes jegyzõvel, rendõrkapitánysággal köz-
li. Az (4) bekezdés szerinti, az engedély visszavonásáról
szóló határozatot egyéni vállalkozó esetén az egyéni vál-
lalkozói igazolványt kiadó körzetközponti jegyzõvel, gaz-
dasági társaság esetén az illetékes cégbírósággal is közölni
kell.
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(6) A fenntartó az adott területen a vásár, piac befejezé-
sét vagy megszûnését, illetve megszûntetését követõen kö-
teles gondoskodni a terület eredeti környezeti állapotának
visszaállításáról.

10. §

(1) Ez a rendelet, a (2) bekezdésben meghatározott kivé-
tellel, a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba, egyide-
jûleg hatályát veszti a vásárokról és piacokról szóló
35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet.

(2) Az e rendelet 4. § (8) bekezdése 2009. december
28-án lép hatályba.

(3) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépése-
kor folyamatban lévõ eljárásokban is kell alkalmazni.

(4) A rendelet hatálybalépésekor már mûködõ és nyil-
vántartásba vett vásár, piac esetében a fenntartónak az e
rendeletben foglalt feltételeknek legkésõbb a rendelet ha-
tálybalépést követõ 90 napon belül kell eleget tenni.

11. §

(1) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irány-
elve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtag-
jaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz
és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK
rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a
68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK
és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl,
24. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelve (2006. december 12.) a belsõ piaci szolgáltatá-
sokról, 8., 9. és 16. cikk.

(2) E rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és
szabályok, valamint az információs társadalom szolgálta-
tásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási
eljárás megállapításáról szóló, a 98/48/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelvvel módosított, 1998. június 22-i
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10.
cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Miniszteri rendeletek

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
10/2009. (II. 25.) FVM

rendelete
a növényegészségügyi feladatok

végrehajtásának részletes szabályairól szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet

módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 1., 4., 6.
és 7. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földmûve-
lésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának rész-
letes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 6. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„6. § Amennyiben az MgSzH területi szerve által feljo-
gosított köztisztviselõ (a továbbiakban: növényvédelmi
felügyelõ) zárlati károsítóval való fertõzési veszélyt ész-
lel, mintát vesz. A termelési, tárolási, szállítási, fuvarozási,
forgalomba hozatali és felhasználási korlátozásokat
(a továbbiakban együtt: korlátozás) az MgSzH területi
szerve rendelheti el. Ha a korlátozás emberi fogyasztásra
kerülõ termékre vonatkozik és a károsító egészségkárosí-
tást vagy egészségkockázatot jelenthet, a korlátozást az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(a továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes szervének, valamint a
Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalnak is be kell jelen-
teni.”

2. §

Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § Zárlati károsítóval való fertõzés megállapítása ese-

tén a zárlatot az MgSzH területi szerve rendelheti el.”

3. §

Az R. 18. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Állami védekezés keretében hozott zárlati intézke-
déssel a termelõk növényállományának részleges vagy tel-
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jes megsemmisítését országosan, illetve több megyére ki-
terjedõen az MgSzH Központ, egy megyére vonatkozóan
pedig az MgSzH területi szerve határozattal rendeli el az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008.
évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49. §-a alapján.”

4. §

Az R. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Tv. 49. §-ának (4) bekezdése alapján a zárlati ká-
rosítók behurcolásának és elterjedésének megakadályozá-
sa érdekében hozott intézkedések során keletkezett növé-
nyi hulladék ártalmatlanná tétele állami feladat, amelynek
végrehajtásáról az MgSzH – a növényi hulladék keletkezé-
sének helye szerint illetékes – területi szerve intézkedik.
Amennyiben a hulladék ártalmatlanítása más megyében
történik, értesíteni kell az MgSzH – a megsemmisítés he-
lye szerint illetékes – területi szervét is.”

5. §

Az R. 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Tv. 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
esetekben, ha a kárigény elbírálásánál a kártalanítást kizá-
ró ok nem áll fenn, a kártalanítás összegét az MgSzH Köz-
pont határozatban állapítja meg.”

6. §

Az R. 36/A. §-a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Növényútlevelet kell kiállítani annak igazolásá-

ra, hogy a növény, növényi termék elõállítása, feldolgo-
zása, forgalmazása és tárolása során a növény-egészség-
ügyi követelményeket, illetve az 5. számú melléklet sze-
rinti különleges elõírásokra vonatkozó rendelkezéseket
a Tv. 17. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti kötele-
zettség alapján nyilvántartásba vett termelõk betar-
tották.”

7. §

Az R. 44. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„44. § A növény-egészségügyi elõírásoknak nem meg-

felelõ behozatali, kiviteli és átmenõ küldemény visszauta-
sításáról a 11. számú melléklet szerint kiállított visszauta-
sítási jegyzõkönyvet kell felvenni. A jegyzõkönyv egy
példányát a szállító, fuvarozó képviselõjének, behozatali,
átmenõ, valamint a Tv. 33. §-ának b) pontja szerinti nö-

vény-egészségügyi határállomáson végzett vizsgálatkor
kiviteli forgalomban a vámhivatalnak is át kell adni.”

8. §

Az R. 52. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„52. § Vizsgálatköteles áruk behozatala a Tv. 33. §-ának

b) pontjában meghatározott növény-egészségügyi határál-
lomáson keresztül történhet.”

9. §

Az R. 60. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Szemes terményeket, a célország elõírásai szerint
növényegészségügyi ellenõrzésre kötelezett küldeménye-
ket kivitel céljából más megyében lévõ gyûjtõhelyre, fel-
adóhelyre vagy vámszabad területre csak belföldi növény-
egészségügyi bizonyítvánnyal szabad szállítani.”

10. §

(1) Az R. 69. §-a (1) bekezdése o) pontjának 1. alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ közösségi jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

o) a Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 22.) a
növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezetek-
nek a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen
belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl, vala-
mint az azt módosító,]

„1. a Bizottság 2001/33/EK, 2002/28/EK, 2002/36/EK,
2003/22/EK, 2003/47/EK, 2003/116/EK, 2004/31/EK,
2004/70/EK, 2004/102/EK, 2004/103/EK, 2004/105/EK,
2006/35/EK, 2007/41/EK, 2008/109/EK irányelve és a
Tanács 2002/89/EK, 2005/15/EK és 2005/16/EK,
2005/77/EK, 2006/14/EK, 2007/41/EK, 2008/61/EK,
2008/64/EK irányelve,”

(2) Az R. 69. §-a (2) bekezdésének 4–6. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ közösségi határozatoknak
való megfelelést szolgálja:]

„4. a Bizottság 2002/887/EK határozata (2002. novem-
ber 8.) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges
módon törpenövésû Chamaecyparis Spach, Juniperus L.
és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi
irányelv bizonyos elõírásaitól való eltérés engedélyezésé-
rõl, valamint az azt módosító 2004/826/EK, 2006/915/EK
és a 2008/826/EK bizottsági határozat,

5. a Bizottság 2003/63/EK határozata (2003. január 28.) a
tagállamok számára a 2000/29/EK tanácsi irányelvtõl a Kuba
egyes tartományaiból származó, nem vetõburgonyának szánt
burgonya tekintetében való átmeneti eltérések megállapításá-
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nak engedélyezésérõl, valamint az azt módosító
2005/649/EK, 2008/882/EK bizottsági határozat,

6. a Bizottság 2004/4/EK határozata (2003. decem-
ber 22.) a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith elter-
jedése elleni, Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti in-
tézkedések tagállamok által történõ meghozatalának ide-
iglenes engedélyezésérõl, valamint az azt módosító
2004/836/EK, 2005/840/EK, 2006/749/EK,
2007/842/EK, 2008/857/EK bizottsági határozat,”

(3) Az R. 69. §-a (2) bekezdésének 12. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ közösségi határozatoknak
való megfelelést szolgálja:]

„12. a Bizottság 2006/133/EK határozata (2006. feb-
ruár 13.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Por-
tugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más
területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedések-
nek a tagállamok számára történõ elõírásáról, valamint az
azt módosító 2008/341/EK, 2008/378/EK, 2008/684/EK,
2008/790/EK, 2008/954/EK bizottsági határozat”

(4) Az R. 69. §-a (2) bekezdésének 18. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ közösségi határozatoknak
való megfelelést szolgálja:]

„18. a Bizottság 2007/365/EK határozata (2007. má-
jus 25.) a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Közösség-
be történõ behurcolásának és Közösségen belüli elterjedé-
sének megelõzése elleni szükséghelyzeti intézkedésekrõl
és az azt módosító 2008/776/EK bizottsági határozat,”

(5) Az R. 69. §-a (2) bekezdése a következõ 21–22.
ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következõ közösségi határozatoknak
való megfelelést szolgálja:]

„21. a Bizottság 2007/847/EK határozata (2007. decem-
ber 6.) a Horvátországból vagy a Macedónia Volt Jugoszláv
Köztársaságból származó Vitis L. növényre a termés kivéte-
lével vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv egyes ren-
delkezéseitõl való eltérés engedélyezésérõl,

22. a Bizottság 2008/840/EK határozata (2008. novem-
ber 7.) az Anoplophora chinensis (Forster) Közösségbe
történõ behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésé-
nek megelõzését célzó sürgõsségi intézkedésekrõl.”

(6) Az R. 69. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a rendelet a Közösségben a meghatározott nö-

vény-egészségügyi kockázatoknak kitett védett övezetek
elismerésérõl szóló, 2008. július 4-i 690/2008/EK bizott-
sági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg.”

11. §

(1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú mel-
léklete szerint módosul.

(2) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 2. számú mel-
léklete szerint módosul.

(3) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mel-
léklete szerint módosul.

(4) Az R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mel-
léklete szerint módosul.

(5) Az R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mel-
léklete szerint módosul.

(6) Az R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mel-
léklete szerint módosul.

(7) Az R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mel-
léklete szerint módosul.

(8) Az R. 9. számú melléklete e rendelet 8. számú mel-
léklete szerint módosul.

(9) Az R. 11. számú melléklete e rendelet 9. számú mel-
léklete szerint módosul.

(10) Az R. 24. számú melléklete helyébe e rendelet
10. számú melléklete lép.

12. §

Az R. 29. §-ának (3) bekezdésében „a növényvédelmi
felügyelõ” szövegrész helyébe „az MgSzH területi szerve”
szöveg, 16. §-a (2) bekezdésének h) pontjában a „határki-
rendeltség” szövegrész helyébe a „határállomás” szöveg,
39. §-ának (1) bekezdésében a „határkirendeltségtõl” szö-
vegrész helyébe „határállomástól” szöveg, 41. §-ának
(5) bekezdésében a „határkirendeltségekre” helyébe „ha-
tárállomásokra”, 41. §-ának (6) bekezdésében a „határki-
rendeltségre” szövegrész helyébe „határállomásra” szö-
veg, valamint a „határkirendeltség” szövegrész helyébe a
„határállomás” szöveg, 41. §-ának (7) bekezdésében a
„határkirendeltség” szövegrész helyébe „határállomás”
szöveg, 44. §-ában a „határkirendeltségen” szövegrész he-
lyébe „határállomáson” szöveg, 44/B. §-ának (1) bekezdé-
sében a „határkirendeltség” szövegrész helyébe „határál-
lomás” szöveg, 44/B. §-ának (3) bekezdésében a „határki-
rendeltségekre” szövegrész helyébe „határállomásokra”
szöveg, 48. §-ának (1) bekezdésében a „határkirendeltsé-
gen” szövegrész helyébe „határállomáson” szöveg,
51. §-ának (1) bekezdésében a „határkirendeltséget” szö-
vegrész helyébe „határállomást” szöveg, 51. §-ának
(4) bekezdésében a „határkirendeltség” szövegrész helyé-
be „határállomás” szöveg, 51/A. §-ának (3) bekezdésében
a „határkirendeltséggel” szövegrész helyébe „határállo-
mással” szöveg, 52. §-ában a „határkirendeltségeken” szö-
vegrész helyébe „határállomásokon”, valamint „határki-
rendeltségre” szövegrész helyébe „határállomásra” szö-
veg, 53. §-ának (2) bekezdésében a „határkirendeltsége”
szövegrész helyébe „határállomása” szöveg, 55/A. §-ának
(1) bekezdésében a „határkirendeltsége” szövegrész he-
lyébe „határállomása” szöveg, 55/A. §-ának (2) bekezdé-
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sében a „határkirendeltségrõl” szövegrész helyébe „határ-
állomásról” szöveg, 55/A. §-ának (4) bekezdésében a „ha-
tárkirendeltség” szövegrész helyébe „határállomás” szö-
veg, 55/B. §-ának (4) bekezdésében a „határkirendeltség”
szövegrész helyébe „határállomás” szöveg, 57. §-ának
(1) bekezdésében a „határkirendeltségre” szövegrész he-
lyébe „határállomásra” szöveg, 57. §-ának (2) bekezdésé-
ben a „határkirendeltség” szövegrész helyébe „határállo-
más” szöveg, 58. §-ának (1) bekezdésében „a növényvé-
delmi felügyelõ” szövegrész helyébe „az MgSzH területi
szerve” szöveg, 58. §-ának (4) bekezdésében a „határki-
rendeltséget” szövegrész helyébe „határállomást” szöveg,
58. §-ának (5) bekezdésében a „határkirendeltséget” szö-
vegrész helyébe „határállomást” szöveg, 60. §-ának
(1) bekezdésében a „határkirendeltség” szövegrészek he-
lyébe „határállomás” szöveg, 61. §-ának (2) bekezdésében
a „határkirendeltséget” szövegrész helyébe „határállo-
mást” szöveg, 62. §-ának i) pontjában a „határkirendelt-
ség” szövegrész helyébe „határállomás” szöveg, 67. §-t
megelõzõ címben „határkirendeltségek” szövegrész he-
lyébe „határállomások” szöveg, 67. §-ának (1) bekezdésé-
ben a „határkirendeltségek” szövegrész helyébe „határál-
lomások” szöveg, 67. §-ának (2) bekezdésében a „határki-
rendeltséget” szövegrész helyébe „határállomást” szöveg,
67. §-ának (3) bekezdésében a „határkirendeltségek” szö-
vegrész helyébe „határállomások” szöveg, 67. §-ának
(4) bekezdésében a „határkirendeltségek” szövegrész he-
lyébe „határállomások” szöveg, 67. §-ának (5) bekezdésé-
ben a „határkirendeltséget” szövegrész helyébe „határállo-
mást” szöveg, valamint a „Magyar Köztársaság Nö-
vény-egészségügyi Határkirendeltsége” szövegrész helyé-
be „Magyar Köztársaság Növény-egészségügyi Határállo-
mása” szöveg, 67. §-ának (6) bekezdésében a „határkiren-
deltségen” szövegrész helyébe „határállomáson” szöveg,
68. §-ának (1) bekezdésében a „határkirendeltség” szö-
vegrész helyébe „határállomás” szöveg, 68. §-ának (2) be-
kezdésében a „határkirendeltség” szövegrész helyébe „ha-
tárállomás” szöveg, 68. §-ának (3) bekezdésében a „határ-
kirendeltség” szövegrész helyébe „határállomás” szöveg,
68. §-ának (4) bekezdésében a „határkirendeltség” szö-
vegrész helyébe „határállomás” szöveg, 68. §-ának (5) be-
kezdésében a „határkirendeltség” szövegrész helyébe „ha-
tárállomás” szöveg, 13. számú melléklete II. fejezete 36.2.
pontjában a „határkirendeltségre” szövegrész helyébe a
„határállomásra” szöveg, ugyanezen fejezet 4. pontjának
b) alpontjában a „határkirendeltségeken” szövegrész he-
lyébe „határállomásokon” szöveg, 6.2. pontjában a „határ-
kirendeltség” szövegrész helyébe „határállomás” szöveg,
7. pontjában az 1. ábrában a „határkirendeltség” szöveg-
rész helyébe „határállomás” szöveg, 14. számú melléklete
címében a „határkirendeltségek” szövegrész helyébe „ha-
tárállomások” szöveg, 15. számú melléklete címében a
„határkirendeltségek” szövegrész helyébe „határállomá-
sok” szöveg, 15. számú melléklete 1. pontjában a „határki-
rendeltségen” szövegrész helyébe „határállomáson” szö-
veg, 15. számú melléklete 2. pontjában a „határkirendelt-

ségen” szövegrész helyébe „határállomáson” szöveg,
3. pontjában a „határkirendeltség” szövegrész helyébe
„határállomás” szöveg, továbbá a 3.1. pontjának b) alpont-
jában „határkirendeltségek” szövegrész helyébe „határál-
lomások” szöveg lép.

13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltérés-
sel – a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba, és 2009.
július 2-án hatályát veszti.

(2) A 4. számú melléklet 1. és 2. pontja 2009. július
1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:

a) az R. 2. §-ának (3) bekezdésében „és a növényvédel-
mi felügyelõ” szövegrész,

b) az R. 18. §-ának (2) bekezdésében „a növényvédel-
mi felügyelõ, illetve” szövegrész,

c) az R. 63. §-ának (1) bekezdésében „és erre az
MgSzH területi szerve által feljogosított köztisztviselõi
jogállással rendelkezõ” szövegrész,

d) Az R. 1. számú melléklet A rész I. szakasz a) pontjá-
nak 5. alpontja,

e) az R. 1. számú melléklete A. része II. szakasza
a) pontjának a 3. alpontja,

f) az R. 2. számú melléklete A. része II. szakasza
c) pontjának 2. alponja,

g) az R. 2. számú mellékletének B része,
h) az R. 5. számú melléklete B részének 17. pontja.

14. §

Ez a rendelet a következõ közösségi jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2008/61/EK irányelve (2008. június 17.)
a 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V. mellékletében szerep-
lõ károsító szervezetek, növények, növényi eredetû termé-
kek és egyéb áruk kísérlet vagy tudományos célú tevé-
kenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából a Kö-
zösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe tör-
ténõ beléptetésére vagy ezeken belüli mozgatására vonat-
kozó feltételek megállapításáról (kodifikált változat);

b) a Bizottság 2008/64/EK irányelve (2008. június 27.)
a növényeket vagy növényi termékeket károsító szerveze-
teknek a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen
belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl szóló
2000/29/EK tanácsi irányelv I–IV. mellékletének módosí-
tásáról;

c) a Bizottság 2008/109/EK irányelve (2008. novem-
ber 28.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító
szervezeteknek a Közösségbe történõ behurcolása és a Kö-
zösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedé-
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sekrõl szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv IV. mellékleté-
nek módosításáról;

d) a Bizottság 2007/842/EK határozata (2007. decem-
ber 6.) a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith terje-
dése elleni, Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intéz-
kedések tagállamok által történõ meghozatalának ideigle-
nes engedélyezésérõl szóló 2004/4/EK határozat módosí-
tásáról;

e) a Bizottság 2007/847/EK határozata (2007. decem-
ber 6.) a Horvátországból vagy a Macedónia Volt Jugo-
szláv Köztársaságból származó Vitis L. növényre a termés
kivételével vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi irányelv
egyes rendelkezéseitõl való eltérés engedélyezésérõl;

f) a Bizottság 2008/341/EK határozata (2008. ápri-
lis 25.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Por-
tugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más
területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedések-
nek a tagállamok számára történõ elõírásáról szóló
2006/133/EK határozat módosításáról;

g) a Bizottság 2008/378/EK határozata (2008. má-
jus 15.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Por-
tugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más
területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedések-
nek a tagállamok számára történõ elõírásáról szóló
2006/133/EK határozat módosításáról;

h) a Bizottság 2008/684/EK határozata (2008. augusz-
tus 19.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Por-
tugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más
területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedések-
nek a tagállamok számára történõ elõírásáról szóló
2006/133/EK határozat módosításáról;

i) a Bizottság 2008/776/EK határozata (2008. októ-
ber 6.) a Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) Közösségbe
történõ behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésé-
nek megelõzése elleni szükséghelyzeti intézkedésekrõl
szóló 2007/365/EK határozat módosításáról;

j) a Bizottság 2008/790/EK határozata (2008. októ-
ber 7.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Por-
tugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más
területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedések-
nek a tagállamok számára történõ elõírásáról szóló
2006/133/EK határozat módosításáról;

k) a Bizottság 2008/826/EK határozata (2008. októ-
ber 30.) a Japánból származó, természetes vagy mestersé-
ges módon törpenövésû Chamaecyparis Spach, Juniperus
L. és Pinus L. növény tekintetében a 2002/887/EK határo-
zat hatályának meghosszabbításáról;

l) a Bizottság 2008/840/EK határozata (2008. novem-
ber 7.) az Anoplophora chinensis (Forster) Közösségbe
történõ behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésé-
nek megelõzését célzó sürgõsségi intézkedésekrõl;

m) a Bizottság 2008/857/EK határozata (2008. novem-
ber 10.) a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith terjedé-
se elleni, Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedé-
sek tagállamok által történõ meghozatalának ideiglenes en-
gedélyezésérõl szóló 2004/4/EK határozat módosításáról;

n) a Bizottság 2008/882/EK határozata (2008. novem-
ber 21.) a tagállamok számára a 2000/29/EK tanácsi irány-
elvtõl a Kuba egyes tartományaiból származó, nem vetõ-
burgonyának szánt burgonya tekintetében való átmeneti
eltérések megállapításának engedélyezésérõl szóló
2003/63/EK határozat módosításáról;

o) a Bizottság 2008/954/EK határozata (2008. decem-
ber 15.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Por-
tugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más
területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedések-
nek a tagállamok számára történõ elõírásáról szóló
2006/133/EK határozat módosításáról

p) a Bizottság 690/2008/EK rendelete (2008. július 4.)
a Közösségben a meghatározott növény-egészségügyi
kockázatoknak kitett védett övezetek elismerésérõl.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 10/2009. (II. 25.) FVM rendelethez

Az R. 1. számú melléklet A. rész I. szakasz a) pontjának
4. alpontja helyébe a következõ szövegrész lép:

[Rovarok, atkák és fonálférgek fejlõdésük valamennyi
stádiumában]

„4. Anoplophora chinensis (Forster)”

2. számú melléklet
a 10/2009. (II. 25.) FVM rendelethez

Az R. 2. számú melléklete A. része II. szakaszának
a) pontja a következõ 6.2. alponttal egészül ki:

[Károsító A fertõzés tárgya]

„6.2. Helicoverpa
armigera
(Hübner)

A Dendranthema (DC.) Des Moul,
Dianthus L., Pelargonium l'Hérit. ex
Ait. növények, valamint a Solanaceae
családhoz tartozó, ültetésre szánt
növények, a vetõmag kivételével”
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3. számú melléklet a 10/2009. (II. 25.) FVM rendelethez

1. Az R. 4. számú melléklete A. részének 15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Származási ország]

„15. Vitis L. növény, a termés kivételével Harmadik országok Svájc, Horvátország és a Macedónia volt
Jugoszláv Köztársaság kivételével a 2007/847/EK bizottsági
határozatban elõírtak változatlan érvényességével.”

2. Az R. 4. számú melléklete B. részének 1. és 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Leírás Védett zóna (zónák)]

„1. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában felsorolt
növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejû
fenntartásával – megfelelõ esetben – az alábbi
nemzetségekhez tartozó növények és az azok
megporzására szolgáló élõ virágpor: Amelanchier
Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill, Mespilus L.,
Pyracantha Roem., Pyrus L. és Sorbus L., a termés és a
vetõmag kivételével, amelyek az Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert harmadik
országokon kívüli harmadik országokból származnak
(Svájc kivételével), vagy amelyekben a vonatkozó
Növény-egészségügyi Intézkedések Nemzetközi
Szabványának megfelelõen károsítómentes területeket
létesítettek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
károsítóval kapcsolatban és azokat annak ismerik el.

Észtország, Spanyolország, Franciaország (Korzika),
Olaszország (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise,
Piemont, Szardínia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle
d'Aosta), Lettország, Portugália, Finnország, Egyesült
Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és a
Csatorna-szigetek), és 2010. március 31-ig Írország,
Olaszország (Apúlia, Emilia-Romagna
[Parma és Piacenza megye], Lombardia [Mantua
megye kivételével], Veneto [Rovigo megye,
Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige,
Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani
települések, Padova megyében Masi település,
valamint Verona megyében az A4-es fõúttól délre fekvõ
terület kivételével]), Litvánia, Szlovénia (Gorenjska,
Koroška, Maribor és Notranjska régió kivételével),
Szlovákia (Sárrét [Blahová], Felsõvámos [Horné Mýto]
és Ekecs [Okoè] [Dunaszerdahelyi járás – Dunajská
Streda], Lekér [Hronovce] és Garamkelecsény [Hronské
K¾aèany] [Lõcsei járás – Levice], Málnapatak [Málinec]
[Poltár járás – Poltár], Tornagörgõ [Hrhov] [Rozsnyói
járás – Ro�òava], Nagyrépény [Ve¾ké Ripòany]
[Nagytapolcsányi járás – Topo¾èany], Kázmér [Kazimír],
Legenye Luhyòa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes
[Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tõketerebesi
járás – Trebišov] település kivételével), és 2009. március
31-ig Ausztria (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria,
Tirol [Lienz közigazgatási terület], Stájerország, Bécs)

2. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában felsorolt
növényekre vonatkozó rendelkezések egyidejû
fenntartásával – megfelelõ esetben – az alábbi
nemzetségekhez tartozó növények és az azok
megporzására szolgáló élõ virágpor: Cotoneaster Ehrh.
és Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. a termés és a
vetõmag kivételével, amely növények az Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert
harmadik országokon kívüli harmadik országokból
származnak, vagy amelyekben a vonatkozó
Növény-egészségügyi Intézkedések Nemzetközi
Szabványának megfelelõen károsítómentes területeket
létesítettek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
károsítóval kapcsolatban és azokat annak ismerik el.

Észtország, Spanyolország, Franciaország (Korzika),
Olaszország (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise,
Piemont, Szardínia, Szicília, Toscana, Umbria, Valle
d'Aosta), Lettország, Portugália, Finnország, Egyesült
Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és a
Csatorna-szigetek), és 2010. március 31-ig Írország,
Olaszország (Apúlia, Emilia-Romagna [Parma és
Piacenza megye], Lombardia [Mantua megye
kivételével], Veneto [Rovigo megye, Castelbaldo,
Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano,
Boara Pisani települések, Padova megyében Masi
település, valamint Verona megyében az A4-es fõúttól
délre fekvõ terület kivételével]), Litvánia, Szlovénia
(Gorenjska, Koroška, Maribor és Notranjska régió
kivételével), Szlovákia (Sárrét [Blahová], Felsõvámos
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[Leírás Védett zóna (zónák)]

[Horné Mýto] és Ekecs [Okoè] [Dunaszerdahelyi
járás – Dunajská Streda], Lekér [Hronovce] és
Garamkelecsény [Hronské K¾aèany] [Lõcsei
járás – Levice], Málnapatak [Málinec] [Poltár
járás – Poltár], Tornagörgõ [Hrhov] [Rozsnyói
járás – Ro�òava], Nagyrépény [Ve¾ké Ripòany]
[Nagytapolcsányi járás – Topo¾èany], Kázmér [Kazimír],
Legenye Luhyòa], Kisgéres [Malý Horeš], Szentes
[Svätuše] és Zétény [Zatín] [Tõketerebesi
járás – Trebišov] település kivételével), és 2009. március
31-ig Ausztria (Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria,
Tirol [Lienz közigazgatási terület], Stájerország, Bécs)”

4. számú melléklet a 10/2009. (II. 25.) FVM rendelethez

1. Az R. 5. számú melléklete A. része I. szakasz 2.3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõírások]

„2.3. Fából készült csomagolóanyag csomagolóládák,
dobozok, rekeszek, dobok és hasonló
csomagolóeszközök, szállítódeszkák, szekrényes
rakodólapok és egyéb raklapok, és szállítótálcák
formájában, szállításnál alkalmaznak, kivéve a 6 mm
vagy annál kisebb vastagságú nyersfát, és a
ragasztóval, hõvel és nyomással vagy ezek
kombinációjával elõállított, harmadik
országokból – Svájc kivételével – származó fát.

A fa csomagolóanyag:
– kéregmentes, egyes kéregdarabok kivételével,

amennyiben ezek 3 centiméternél kisebb szélességûek
(a hosszuktól függetlenül), illetve amennyiben ezek
3 centiméternél szélesebbek, területük nem haladja
meg az 50 négyzetcentimétert, valamint

– „a nemzetközi kereskedelemben használt fa
csomagolóanyag szabályozására vonatkozó
iránymutatások” címû, a FAO növény-egészségügyi
intézkedésekre (ISPM) vonatkozó 15. számú
nemzetközi szabványa I. mellékletében meghatározott
jóváhagyott kezelések egyikében részesül, és

– „a nemzetközi kereskedelemben használt fa
csomagolóanyag szabályozására vonatkozó
iránymutatások” címû, a FAO növény-egészségügyi
intézkedésekre (ISPM) vonatkozó 15. számú
nemzetközi szabványa II. mellékletében meghatározott
olyan jelzést tartalmaz, amely mutatja, hogy a fa
csomagolóanyagot jóváhagyott növény-egészségügyi
kezelésnek vetették alá.”



2. Az R. 5. számú melléklete A. része I. szakasz 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõírások]

„8. A nemfa-rakomány kiékeléséhez és alátámasztásához
használt fa, ideértve a harmadik országokból
származó, a természetes kerek felszínét meg nem
tartott fát is, kivéve a 6 mm vagy annál kisebb
vastagságú nyersfát, és a ragasztóval, hõvel és
nyomással vagy ezek kombinációjával elõállított,
harmadik országokból – Svájc kivételével – származó
fát.

A faanyag:
– kéregmentes, egyes kéregdarabok kivételével,

amennyiben ezek 3 centiméternél kisebb szélességûek
(a hosszuktól függetlenül), illetve amennyiben ezek
3 centiméternél szélesebbek, területük nem haladja
meg az 50 négyzetcentimétert, valamint

– „a nemzetközi kereskedelemben használt fa
csomagolóanyag szabályozására vonatkozó
iránymutatások” címû, a FAO növény-egészségügyi
intézkedésekre (ISPM) vonatkozó 15. számú
nemzetközi szabványa I. mellékletében meghatározott
jóváhagyott kezelések egyikében részesül, és

– „a nemzetközi kereskedelemben használt fa
csomagolóanyag szabályozására vonatkozó
iránymutatások” címû, a FAO növény-egészségügyi
intézkedésekre (ISPM) vonatkozó 15. számú
nemzetközi szabványa II. mellékletében meghatározott
olyan jelzést tartalmaz, amely mutatja, hogy a fa
csomagolóanyagot jóváhagyott növény-egészségügyi
kezelésnek vetették alá.”

3. Az R. 5. számú melléklete A. része I. szakasz 27.1. pontjában a „Heliothis armigera Hübner” szövegrész helyébe a
„Helicoverpa armigera (Hübner) ”szövegrész lép.

4. Az R. 5. számú melléklete A. része I. szakasz 37.1. pontjában a „Növények, növényi termékek és egyéb anya-
gok”címû oszlopban szereplõ szövegrész helyébe a következõ szövegrész lép:

„Harmadik országokból származó, az alábbi fajokhoz tartozó növények – a termés és a vetõmag kivételével –, beleért-
ve a természetes elõfordulási helyekrõl gyûjtött növényeket, amelyek alsó törzsátmérõje 5 cm-nél nagyobb:

Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxi-
ma, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis,
Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenixdactylifera,
Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei és Washingtonia spp.”

5. Az R. 5. számú melléklete A. részének I. szakasza a következõ 55. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõírások]

„55. Az alábbi nemzetségekbe, illetve fajba tartozó,
ültetésre szánt növények, a vetõmag kivételével, ahol az
Anoplophora chinensis (Forster) elõfordul: Acer spp.,
Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp.,
Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster
spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp.,
Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp.,
Salix spp. és Ulmus spp.

A 4. számú melléklet A. részének 9., 16. és 18. pontjában,
valamint az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának
14., 15., 17., 18., 19.2., 20., 22.1., 22.2., 23.1., 23.2.,
32.1., 32.3., 33., 34., 36.1., 39., 40., 43., 44. és 46. pont-
jában meghatározott rendelkezések figyelembe vétele
mellett hatósági nyilatkozat arról, hogy a „fogékony
növények” megfelelnek a 2008/840/EK bizottsági
határozatban foglalt követelményeknek és hogy:
a) a növényeket egész életciklusuk alatt a származási

ország nemzeti növényvédelmi szervezete által
– az adott növény-egészségügyi intézkedésekre
vonatkozó nemzetközi szabványokkal összhangban –
kártevõmentesnek nyilvánított területen lévõ
termõhelyen termesztették. A kártevõmentes terület
nevét a „származási hely”rovatban kell feltüntetni,
vagy
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[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõírások]

b) a növényeket az exportot megelõzõen legalább két éven
keresztül – a növény-egészségügyi intézkedésekre
vonatkozó nemzetközi szabványokkal
összhangban – Anoplophora chinensistõl (Forster)
mentesnek nyilvánított termõhelyen termesztették:
ba) melyet a származási ország nemzeti

növényvédelmi szervezete nyilvántartásba vett és
felügyel, továbbá

bb) melyet évente kétszer, megfelelõ idõpontban
elvégzett hatósági vizsgálatnak vetettek alá az
Anoplophora chinensis (Forster) elõfordulására
utaló jelek kimutatására, azonban nem találtak a
szervezetre utaló jeleket, továbbá

bc) ha a növényeket olyan helyen termesztették,
– ahol teljes volt a fizikai védelem az Anoplophora

chinensis (Forster) behurcolása ellen, vagy
– ahol megfelelõ megelõzõ kezelések

alkalmazására került sor és melyet egy legalább
két km kiterjedésû pufferzóna vett körül,
melyben évente, megfelelõ idõpontokban
felméréseket végeztek az Anoplophora chinensis
(Forster) jelenlétének vagy jeleinek kimutatására.
Ha kimutatják az Anoplophora chinensis
(Forster) jeleit, azonnali felszámolási
intézkedéseket kell hozni a pufferzóna
kártevõmentességének visszaállítása érdekében,
továbbá

bd) ahol a növényszállítmányokat közvetlenül az
exportot megelõzõen alaposan megvizsgálták
– különös tekintettel a növénygyökerekre és
-szárakra – az Anoplophora chinensis (Forster)
jelenlétének kimutatása céljából. Adott esetben
e vizsgálat megsemmisítéssel járó mintavételt is
magában foglalhat.”

6. Az R. 5. számú melléklete A. része II. szakaszának 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõírások]

„2.

a) A körülhatárolt területekrõl – amelyek részben a
fenyõfa fonalférge ismert elõfordulási területeibõl,
részben pedig az e területek körül pufferzónaként
szolgáló, legalább 20 km szélességû területekbõl
állnak – származó „fogékony növények ”úgymint az
Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill., Picea A.
Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr.
(a termések és a magok kivételével)

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a „fogékony
növények” megfelelnek a 2006/133/EK bizottsági
határozatban foglalt követelményeknek.
– a növényeket hatóságilag ellenõrizték és a

Bursaphelenchus xylophilus károsítótól és az azáltal
okozott tünetektõl mentesnek találták, és

– a termõhelyen vagy annak közvetlen környezetében az
utolsó teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem
észleltek Bursaphelenchus xylophilusra utaló
tüneteket.
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[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõírások]

b) A körülhatárolt területeirõl származó, a 2. a) pontban
említett tûlevelûek faanyaga és hántolt fakérge a
következõ formájú faanyagok kivételével:
– faforgács, fûrészpor, fahulladék vagy más törmelék,

amely egészében vagy részben e tûlevelûekbõl
származik,

– csomagolóládák, rekeszek vagy hordók,
– raklapok, keretezett rakodólapok és egyéb raklapok,
– alátétfa, térköztartók és állványok, beleértve azokat,

amelyek nem tartották meg természetes hengeres
felszínüket

A 2006/133/EK bizottsági határozattal összhangban
hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag és a
hántolt kéreg Bizottság által elfogadott jegyzékben
szereplõ, a felelõs hatóság által engedélyezett
feldolgozóüzemben végzett olyan megfelelõ hõkezelésen
esett át, amely során annak belseje az élõ
Bursaphelenchus xylophilus-tól való mentesítés céljából
30 percen át elérte a legalább 56 °C-os
maghõmérsékletet.

c) A körülhatárolt területeirõl származó egészében vagy
részben a 2. a) pontban említett tûlevelûekbõl
származó faforgács, fûrészpor, fahulladék vagy más
törmelék faanyaga

A 2006/133/EK bizottsági határozattal összhangban
hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag átesett a
Bizottság által elfogadott jegyzékben szereplõ, a felelõs
hatóság által engedélyezett feldolgozóüzemben végzett
megfelelõ gázosító kezelésen.

d) A körülhatárolt területeirõl származó egészében vagy
részben a 2. a) pontban említett tûlevelûekbõl
származó fogékony faanyaga az alábbi formában:
– újonnan elõállított alátétfa, térköztartók és

állványok, beleértve azokat is, amelyek nem
tartották meg természetes hengeres felszínüket;
továbbá csomagolóláda, rekesz, dob és hasonló
csomagolóanyag, raklap, keretezett rakodólap és
egyéb raklap, illetve raklapkeret, függetlenül attól,
hogy ténylegesen használják-e bármilyen
áruszállításhoz vagy sem.

A 2006/133/EK bizottsági határozattal összhangban
hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a FAO
növény-egészségügyi intézkedésekre vonatkozó
15. számú nemzetközi szabványának (A nemzetközi
kereskedelemben használt fa csomagolóanyag
szabályozására vonatkozó irányelvek) I. számú
mellékletében foglalt, jóváhagyott Bizottság által
elfogadott jegyzékben szereplõ, a felelõs hatóság által
engedélyezett feldolgozóüzemben végzett kezelések
egyikét alkalmazták és az említett szabvány II. melléklete
szerint megjelölték.”

7. Az R. 5. számú melléklete A. részének II. szakasza a következõ 16.1. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõírások]

„16.1. Az idõrõl idõre, hatósági felderítések alapján
meghatározott, körülhatárolt területekrõl
– amelyek részben az Anoplophora chinensis
(Forster) ismert elõfordulási területeibõl,
részben pedig az e területek körül pufferzónaként
szolgáló területekbõl állnak – származó, ültetésre
szánt „fogékony növények ” úgymint az Acer spp.,
Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp.,
Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster
spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp.,
Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp.,
Salix spp., and Ulmus spp., (a termések és a magok
kivételével)

Hatósági nyilatkozat arról, hogy a „fogékony növények”
megfelelnek a 2008/840/EK bizottsági határozatban
foglalt követelményeknek és a növényeket a szállítást
megelõzõen legalább két éven keresztül olyan
termõhelyen termesztették,
a) melyet nyilvántartásba vettek, továbbá
b) melyet évente kétszer, megfelelõ idõpontokban

elvégzett, alapos hatósági vizsgálatnak vetettek alá az
Anoplophora chinensis (Forster)

elõfordulására utaló jelek kimutatására, azonban nem
találtak a szervezetre utaló jeleket; adott esetben
e vizsgálat megsemmisítéssel járó mintavételt is magában
foglalhat, valamint
c) ha a növényeket olyan helyen termesztették,
ca) ahol teljes volt a fizikai védelem az Anoplophora
chinensis (Forster) behurcolása ellen, vagy



3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 1223

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõírások]

cb) ahol megfelelõ megelõzõ kezelések alkalmazására
került sor és melyet egy legalább két km-es kiterjedésû
pufferzóna vett körül a fertõzött körzet határán túl,
melyben évente, megfelelõ idõpontokban hatósági
felméréseket végeztek az Anoplophora chinensis
(Forster) jelenlétének vagy jeleinek kimutatására. Ha
kimutatják az Anoplophora chinensis (Forster) jeleit,
azonnali felszámolási intézkedéseket kell hozni a
pufferzóna kártevõmentességének visszaállítása
érdekében.”

8. Az R. 5. számú melléklete A része II. szakasz 20. pontjában a „Heliothis armigera Hübner ”szövegrész helyébe a
„Helicoverpa armigera (Hübner) ”szövegrész lép.

9. Az R. 5. számú melléklete B részének 21. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„21. Az alábbi nemzetségekhez
tartozó növények és az azok
megporzására szolgáló élõ
virágpora: Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster
Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill.,
Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Photinia davidiana
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem.,
Pyrus L. és Sorbus L., a termés és a
vetõmag kivételével

A 4. számú melléklet A. részének 9.,
9.1. és 18. pontjában, a 4. számú
melléklet B. részének 1. pontjában
felsorolt növényekre vonatkozó tiltó
rendelkezések egyidejû
fenntartásával, hatósági nyilatkozat
arról, hogy:
a) a növények olyan harmadik

országokból származnak,
amelyeket az Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek
ismertek el; vagy

Észtország, Spanyolország,
Franciaország (Korzika),
Olaszország (Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Marche,
Molise, Piemont, Szardínia, Szicília,
Toscana, Umbria, Valle d'Aosta),
Lettország, Portugália, Finnország,
Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget
és a Csatorna-szigetek),
és 2010. március 31-ig Írország,
Olaszország (Apúlia,
Emilia-Romagna [Parma
és Piacenza megye], Lombardia
[Mantua megye kivételével],
Veneto [Rovigo megye, Castelbaldo,
Barbona, Piacenza d'Adige,
Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani
települések, Padova megyében
Masi település, valamint
Verona megyében az A4-es fõúttól
délre fekvõ terület kivételével]),
Litvánia, Szlovénia (Gorenjska,
Koroška, Maribor és Notranjska
régió kivételével), Szlovákia
(Sárrét [Blahová], Felsõvámos
[Horné Mýto]

b) a növények harmadik országbeli
károsítótól mentes területekrõl
származnak, amelyeket a
vonatkozó Növény-egészségügyi
Intézkedések Nemzetközi
Szabványának megfelelõen az
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al. károsítóval kapcsolatban
létesítettek és annak ismerik el;
vagy

c) a növények az alábbi svájci
kantonok egyikébõl származnak:
Fribourg, Vaud, Valais; vagy

d) növények a jobb oldali oszlopban
felsorolt védett zónákból
származnak; vagy
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eb) amelyet, valamint a „pufferzónát”
a legutolsó teljes vegetációs
idõszakot megelõzõ teljes
vegetációs idõszak kezdete elõtt
hatóságilag engedélyeztek
növénytermesztés céljára az e
pontban meghatározott
követelményeknek megfelelõen és

ec) amely és az azt körülvevõ
500 m-es sáv az Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.
károsítótól mentes volt a legutolsó
teljes vegetációs idõszak kezdete
óta a hatósági vizsgálat során,
amelyet legalább – kétszer
végeznek a táblán a
legmegfelelõbb idõben, egyszer
június–augusztus, egyszer pedig
augusztus–november között,
és – egyszer végeznek az említett
körülötte lévõ sávban a
legmegfelelõbb idõben, az
augusztustól novemberig terjedõ
idõszakban;

és
ed) ahonnan származó növényekrõl a

legmegfelelõbb idõben hatóságilag
vett mintákat megfelelõ
laboratóriumi módszerekkel
hatóságilag tesztelték látens
fertõzésekre. 2004. április 1. és
2005. április 1. között ezek a
rendelkezések nem érintik a
hatóságilag kijelölt
„pufferzónákon” található táblákon
termesztett és nevelt és a jobb
oldali oszlopban felsorolt védett
zónákba és azon belül szállított
növényeket.

és Ekecs [Okoè] [Dunaszerdahelyi
járás – Dunajská Streda], Lekér
[Hronovce] és Garamkelecsény
[Hronské K¾aèany] [Lõcsei
járás – Levice], Málnapatak [Málinec]
[Poltár járás – Poltár], Tornagörgõ
[Hrhov] [Rozsnyói járás – Ro�òava],
Nagyrépény [Ve¾ké Ripòany]
[Nagytapolcsányi járás – Topo¾èany],
Kázmér [Kazimír], Legenye Luhyòa],
Kisgéres [Malý Horeš], Szentes
[Svätuše] és Zétény [Zatín]
[Tõketerebesi járás – Trebišov]
település kivételével),
és 2009. március 31-ig Ausztria
(Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria,
Tirol [Lienz közigazgatási terület],
Stájerország, Bécs)”
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10. Az R. 5. számú melléklete B részének 21.3 pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„21.3. Március 15. és június 30.
között, méhkaptárak

Dokumentumokkal kell igazolni,
hogy a méhkaptárak
a) olyan harmadik országokból

származnak, amelyeket az Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól
mentesnek ismertek el; vagy

b) a növények az alábbi svájci
kantonok egyikébõl származnak:
Fribourg, Vaud, Valais; vagy

c) a jobb oldali oszlopban felsorolt
védett zónákból származnak; vagy

d) a szállítás elõtt megfelelõ zárlati
intézkedést foganatosítottak.

Észtország, Spanyolország,
Franciaország (Korzika), Olaszország
(Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Marche, Molise,
Piemont, Szardínia, Szicília, Toscana,
Umbria, Valle d'Aosta), Lettország,
Portugália, Finnország, Egyesült
Királyság (Észak-Írország,
Man-sziget és a Csatorna-szigetek), és
2010. március 31-ig Írország,
Olaszország (Apúlia,
Emilia-Romagna [Parma és Piacenza
megye], Lombardia [Mantua megye
kivételével], Veneto [Rovigo megye,
Castelbaldo, Barbona, Piacenza
d'Adige, Vescovana, S. Urbano,
Boara Pisani települések, Padova
megyében Masi település, valamint
Verona megyében az A4-es fõúttól
délre fekvõ terület kivételével]),
Litvánia, Szlovénia (Gorenjska,
Koroška, Maribor és Notranjska régió
kivételével), Szlovákia (Sárrét
[Blahová], Felsõvámos [Horné Mýto]
és Ekecs [Okoè] [Dunaszerdahelyi
járás – Dunajská Streda], Lekér
[Hronovce] és Garamkelecsény
[Hronské K¾aèany] [Lõcsei
járás – Levice], Málnapatak [Málinec]
[Poltár járás – Poltár], Tornagörgõ
[Hrhov] [Rozsnyói járás – Ro�òava],
Nagyrépény [Ve¾ké Ripòany]
[Nagytapolcsányi járás – Topo¾èany],
Kázmér [Kazimír], Legenye Luhyòa],
Kisgéres [Malý Horeš], Szentes
[Svätuše] és Zétény [Zatín]
[Tõketerebesi járás – Trebišov]
település kivételével), és 2009.
március 31-ig Ausztria (Burgenland,
Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol [Lienz
közigazgatási terület], Stájerország,
Bécs)”

11. Az R. 5. számú melléklete A része II. szakasz 23.1 pontjában a „Növények, növényi termékek és más anyagok”
címû oszlopban szereplõ szöveg helyébe a következõ szövegrész lép:

„Az alábbi fajokhoz tartozó növények – a termés és a vetõmag kivételével, amelyek alsó törzsátmérõje 5 cm-nél na-
gyobb:

Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxi-
ma, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Li-
vistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenixdactylifera,
Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei és Washingtonia spp.”
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12. Az R. 5. számú melléklete B részének 31. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„31. Ciprusról, Olaszországból,
Spanyolországból és
Franciaországból (Korzika
kivételével) származó Citrus L.,
Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
fajok és hibridjeik termése

Az 5. számú melléklet A. része
II. szakaszának 30.1. pontjában
meghatározott azon követelmény
sérelme nélkül, amely szerint a
csomagoláson fel kell tüntetni a
származást:
a) A termésnek levelektõl és

kocsánytól mentesnek kell lenniük,
vagy

b) levelekkel és kocsányokkal
rendelkezõ termés esetében
hatósági nyilatkozat kell arról,
hogy a termést olyan zárt
tartályokba csomagolták,
amelyeket hatósági pecsételéssel
lezártak, és azok az e termés
vonatkozásában elismert védett
zónán át történõ szállítás során is
lepecsételve maradnak, és
megkülönböztetõ jelzéssel vannak
ellátva, amelyet a növényútlevélen
is fel kell tüntetni.

Görögország, Franciaország
(Korzika), Málta, Portugália (Madeira
kivételével)”

5. számú melléklet a 10/2009. (II. 25.) FVM rendelethez

1. Az R. 6. számú melléklete A része I. szakasza 1.8. pontjának bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.8. A körülhatárolt területekrõl származó”

2. Az R. 6. számú melléklete A részének I. szakasza a következõ 4. ponttal egészül ki:
„4. Az 1. és 2. pontban szereplõ rendelkezések betartása mellett, a következõ nemzetségekbe, illetve fajba tartozó, ül-

tetésre szánt növények – ide nem értve a vetõmagot -, amelyek olyan harmadik országból származnak, ahol az Anoplop-
hora chinensis (Forster) elõfordul vagy egy tagállam olyan területérõl, amelyet az Anoplophora chinensis (Forster) fer-
tõzésének felszámolására és elõfordulásának ellenõrzésére körülhatároltak: Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus
spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus
spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp., and Ulmus spp.”

6. számú melléklet a 10/2009. (II. 25.) FVM rendelethez

1. Az R. 7. számú mellékletének 1.1.9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.1.9. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhere) Nicklet et al.
1.1.9.1. A 2. számú melléklet A rész I. szakasz a) 8. pontjában meghatározott fogékony növényfajok fertõzött terüle-

tét, tárolóhelyét, növényállományát és növényanyagát zárlat alá kell helyezni. A fertõzött növényeket, növényállományt
hatósági ellenõrzés mellett ki kell vágni, és a fertõzött területen égetéssel meg kell semmisíteni.

1.1.9.2. Azokon a területeken, ahol Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhere) Nicklet et al. elõfordul, novem-
ber 1. és április 1. közötti idõszakban az MgSzH illetékes területi szerve a következõ intézkedéseket rendeli el:

1.1.9.2.1. A fertõzött növényrõl vagy a fogékony növényfajok lerakóhelyrõl származó vagy rossz egészségi állapot
bármely tünetét mutató fáiról nyert, kérges vagy kéregtelen gömbfa, illetve fûrészelt faanyag formájában lévõ faanyagot
április 2. elõtt:

a) hatósági ellenõrzés mellett a megfelelõ helyen égetéssel meg kell semmisíteni, vagy
b) hatósági ellenõrzés mellett el kell szállítani:
ba) feldolgozóüzembe forgácsolásra és az üzemben történõ helyszíni felhasználásra, vagy
bb) ipari üzembe az üzemben tüzelõanyagként történõ helyszíni felhasználásra, vagy
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bc) feldolgozóüzembe, ahol a fát olyan módon hõkezelik, hogy a faanyag belsejének hõmérséklete 30 percen át elérje
legalább az 56 °C-ot, vagy forgácsolják és gázosítják a fenyõfa élõ fonalférgétõl való mentesítés céljából.

1.1.9.2.2. Az 1.1.9.2.1. pontban említett fáktól eltérõ fából nyert kérges vagy kéregtelen gömbfa, illetve fûrészelt fa-
anyag formájában lévõ faanyagot a Bursaphelenchus xylophilus és a Monochamus spp. jelenlétére vonatkozó hatósági
vizsgálatoknak kell alávetni. Ha közülük bármelyik

– jelenlétét kimutatják, a faanyagot az 1.1.9.2.1. pontban említett rendelkezéseknek kell alávetni;
– jelenléte kizárható, a faanyag hatósági ellenõrzés mellett feldolgozóüzembe szállítható további, épületfaként törté-

nõ felhasználásra, vagy hatósági ellenõrzés mellett a Bizottságnak bejelentett, jóváhagyott feldolgozóüzembe szállítha-
tó, ahol a fát vagy az e fából származó faforgácsot a november 1. és április 1. közötti idõszakban

a) hõkezelni kell úgy, hogy a faanyag belsejének hõmérséklete 30 percen át legalább az 56 °C-ot elérje (a hõkezelt fa-
anyag továbbszállítása csak növényútlevéllel történhet), vagy

b) forgácsolni és a károsítótól történõ mentesítés céljából gázosítani kell (a gázzal kezelt faanyagnak továbbszállítása
csak növényútlevéllel történhet), vagy

c) forgácsolni és ipari célra egy jóváhagyott felhasználóüzemben hasznosítani kell, vagy
d) hatósági ellenõrzés mellett üzembe kell szállítani, ahol a faanyagot a fenti eljárások valamelyikének kell alávetni;
e) az e fából származó faforgácsot ipari célra kell hasznosítani e jóváhagyott felhasználóüzemben,
1.1.9.3. Azokon a területeken, ahol Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhere) Nicklet et al. elõfordul, ápri-

lis 1. és október 31. közötti idõszakban az MgSzH illetékes területi szerve a következõ intézkedéseket rendeli el:
1.1.9.3.1. A fertõzött növényrõl vagy a fogékony növényfajok lerakóhelyrõl származó vagy rossz egészségi állapot

bármely tünetét mutató fáiról nyert, kérges vagy kéregtelen gömbfa, illetve fûrészelt faanyag formájában lévõ faanyagot:
– hatósági ellenõrzés mellett a megfelelõ helyen égetéssel haladéktalanul meg kell semmisíteni, vagy
– az erdõn kívüli megfelelõ helyen azonnal kéregteleníteni kell, majd hatósági ellenõrzés mellett a tárolóhelyekre kell

szállítani – ahol a faanyagot megfelelõ rovarölõ szerrel kezelik, vagy ahol legalább a fent említett idõszakban megfelelõ
nedves tárolóhely áll rendelkezésre – ipari üzembe történõ továbbszállítás céljából, ahol:

= azonnal forgácsolni kell és ipari célra hasznosítani, vagy
= az üzemen belül azonnal fûtõanyagként kell hasznosítani, vagy
= haladéktalanul hõkezelni kell úgy, hogy a faanyag belsejének hõmérséklete 30 percen át legalább az 56 °C-ot el-

érje, vagy
= azonnal forgácsolni és gázosítani kell a károsítótól való mentesítés céljából;

1.1.9.3.2. Az elõzõ pontban említett fáktól eltérõ fából nyert kérges vagy kéregtelen gömbfa, illetve fûrészelt faanyag
formájában lévõ faanyagot a kidöntés helyén vagy annak közvetlen környezetében azonnal hántolni kell, és

– a Bursaphelenchus xylophilus és a Monochamus spp. jelenlétére vonatkozó hatósági vizsgálatoknak kell alávetni.
Ha közülük bármelyik

= jelenlétét kimutatják, a faanyagot az elõzõ pontban említett rendelkezéseknek kell alávetni,
= jelenléte kizárható, a faanyag hatósági ellenõrzés mellett feldolgozóüzembe szállítható további, épületfaként

történõ felhasználásra, vagy
– hatósági ellenõrzés mellett olyan üzembe kell szállítani, ahol a faanyagot:

= forgácsolni kell és ipari célra hasznosítani, vagy
= hõkezelni kell úgy, hogy a faanyag belsejének hõmérséklete 30 percen át legalább az 56 °C-ot elérje, vagy
= forgácsolni kell és gázosítani a károsítótól történõ mentesítés céljából.

1.1.9.4. Azokról a területekrõl származó fogékony tûlevelûek hántolt kérge esetében, ahol a Bursaphelenchus xylop-
hilus (Steiner and Buhere) Nicklet et al. elõfordul, az MgSzH illetékes területi szerve elrendeli, hogy a kérget:

– égetéssel meg kell semmisíteni vagy ipari feldolgozóüzemben fûtõanyagként kell hasznosítani, vagy
– hõkezelni kell úgy, hogy a fakéreg egészének hõmérséklete 30 percen át minimum az 56 °C-ot elérje, vagy
– gázosítani kell a károsítótól történõ mentesítés céljából.
1.1.9.5. Azokról a területekrõl származó fogékony tûlevelûek (Coniferales) kidöntésekor keletkezõ fahulladéka eseté-

ben, ahol a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhere) Nicklet et al. elõfordul, az MgSzH illetékes területi szerve
elrendeli, hogy a fahulladékot hatósági ellenõrzés mellett megfelelõ helyen el kell égetni), vagy kevesebb mint 3 cm vas-
tagságú és szélességû darabokra kell forgácsolni és a helyszínen kell hagyni

– a november 1. és április 1. közötti idõszakban ezen idõszak alatt, vagy
– az április 2. és október 31. közötti idõszakban azonnal.
1.1.9.6. Azokról a területekrõl származó fogékony tûlevelûek (Coniferales) fafeldolgozás során képzõdött fahulladéka ese-

tében, ahol a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhere) Nicklet et al. elõfordul, az MgSzH illetékes területi szerve el-
rendeli, hogy a fahulladékot hatósági ellenõrzés mellett megfelelõ helyen azonnal el kell égetni, vagy ipari feldolgozó üzem-
ben tüzelõanyagként kell hasznosítani vagy gázosításnak kell alávetni a károsítótól történõ mentesítés céljából.

1.1.9.7. Azokról a területekrõl származó fogékony tûlevelûek (Coniferales) faanyagából újonnan készített csomago-
lóanyag esetében, a Thuja L. kivételével, ahol a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Buhere) Nicklet et al. elõfor-
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dul, az MgSzH illetékes területi szerve elrendeli, hogy a csomagolóládák, rekeszek, dobok és hasonló csomagolóanya-
gok, raklapok, keretezett rakodólapok és egyéb raklapok, illetve raklapkeretek, alátétfa, térköztartók és állványok – bele-
értve azokat is, amelyek nem tartották meg természetes gömbfa formájukat – fogékony faanyagára a FAO növény-egész-
ségügyi intézkedésekre vonatkozó 15. számú nemzetközi szabványa (A nemzetközi kereskedelemben használt fa cso-
magolóanyag szabályozására vonatkozó iránymutatások) I. mellékletében foglalt jóváhagyott intézkedések valamelyi-
két kell alkalmazni, és a szabvány II. mellékletének megfelelõen kell forgalmazni.

1.1.9.8. A zárlat legkorábban az utolsó fertõzés felszámolását követõ 1 év után oldható fel.”

2. Az R. 7. számú melléklete a következõ 1.1.12. ponttal egészül ki:
„1.1.12. Anoplophora chinensis (Forster)
1.1.12.1. Az 5. számú melléklet A része II. szakaszának 16.1. pontjában meghatározott fogékony növényfajok Anop-

lophora chinensis károsítóval való fertõzésének észlelése esetén a területet, a tárolóhelyet, a növényállományt és a nö-
vényanyagot zárlat alá kell helyezni. A fertõzött növényeket, növényállományt hatósági felügyelet mellett meg kell sem-
misíteni.

1.1.12.2. Ki kell jelölni a fertõzött körzetet, amely magában foglalja:
a) fertõzött területet – melyben megerõsítették a kártevõ jelenlétét, és magában foglal minden olyan területet, ahol a

kártevõ tünetét mutató növény és adott esetben valamennyi, az ültetés idején az adott a tételhez tartozó valamennyi nö-
vény található – valamint,

b) a pufferzónát (biztonsági sávot) – amely a fertõzött területet veszi körül, és amelynek átmérõje a fertõzött terület ha-
tárától mért legalább két km.

1.1.12.3. A fertõzött körzet kialakításánál a következõket kell figyelembe venni:
a károsító biológiája, a fertõzöttség mértéke, a fogékony növények elterjedtsége, a károsító megtelepedésére utaló je-

lek.
Amennyiben a károsító az adott területen elõször fordul elõ, a fertõzés mértékének megállapítására célirányos felderí-

tést kell végezni. Ennek eredménye alapján a pufferzóna átmérõje csökkenthetõ a fertõzött terület határától mért leg-
alább egy km-re.

1.1.12.4. Amennyiben megerõsítik a kártevõ jelenlétét a fertõzött területen kívül, ennek megfelelõen kell újból kije-
lölni a fertõzött körzetet, vagy haladéktalanul fel kell számolni a fertõzést a pufferzónában, a kártevõmentesség visszaál-
lítása érdekében.

1.1.12.5. Amennyiben az éves felderítések alapján négy évig nem mutatják ki a kártevõ jelenlétét a fertõzött körzet-
ben, területen, akkor a zárlat feloldható.

1.1.12.6. A fertõzött körzetekben az alábbi hatósági intézkedéseket kell elrendeleni:
a) a fertõzött területen, minden évben április 30-ig meg kell semmisíteni a fertõzött és a kártevõ tüneteit mutató növé-

nyeket beleértve azok gyökereit is;
b) A fertõzött területen és a pufferzónában évente felderítést kell végezni a kártevõ jelenlétének kimutatására alkalmas

idõpontban.”

7. számú melléklet a 10/2009. (II. 25.) FVM rendelethez

1. Az R. 8. számú melléklete II. szakaszának címe helyébe a következõ szövegrész lép:
„HATÓSÁGI ENGEDÉLY MINTA A KÁROSÍTÓ, NÖVÉNY, NÖVÉNYI TERMÉK ÉS EGYÉB ANYAG KÍSÉRLETI

VAGY TUDOMÁNYOS CÉLÚ, ILLETVE FAJTASZELEKCIÓS TEVÉKENYSÉGRE TÖRTÉNÕ BEHOZATALÁHOZ,
ILLETVE SZÁLLÍTÁSÁHOZ ÉS FENNTARTÁSÁHOZ”

2. A hatósági engedély minta jobb oldali fejlécében szereplõ szövegrész helyébe a következõ szövegrész lép:
„[Letter of Authority

HATÓSÁGI ENGEDÉLY
for the introduction and/or movement of harmful organisms, plants, plant products and other objects for trial

or scientific purposes and for work on varietal selections
(issued under Ministerial Decree 7/2001 implementing Directive 2008/61/EC)]

a növények, növényi vagy egyéb termékek tudományos, kísérleti vagy fajta szelekciós célokból történõ
behozatalához, illetve szállításához és fenntartásához

(kiadva a 2008/61/EK irányelvnek való megfelelést szolgáló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet értelmében)”
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8. számú melléklet a 10/2009. (II. 25.) FVM rendelethez

Az R. 9. számú melléklete 6. pontjának elsõ bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A forgalmazó az eladásra szánt vetõburgonya mennyiségét, fajtáját termelõnkénti megosztásban, a termelõ a szuper-

elit, elit vetõburgonya-elõállító területeit fajtánkénti megosztásban a termelést megelõzõ év szeptember 30-ig, a nemesí-
tõi, honosítói és fajtakísérleti munkát végzõ intézet, személy a külföldrõl behozandó szaporítóanyag mennyiségét, fel-
használásának helyét a kísérlet évében március 31-ig köteles bejelenteni az MgSzH illetékes területi szervének. Az étke-
zési, ipari burgonyát nem helyi piacra elõállító termelõ a termesztési év február 28-ig köteles bejelenteni az MgSzH ille-
tékes területi szervének a termesztés helyét, területének nagyságát.”

9. számú melléklet a 10/2009. (II. 25.) FVM rendelethez

Az R. 11. számú melléklete „a növény-egészségügyi elõírásoknak nem megfelelõ növények, növényi termékek
visszautasításáról” szóló jegyzõkönyv alatt lévõ magyarázatok 9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. .......................................................... (név) növényvédelmi felügyelõ ........................................................ (dátum)
.................................... (helyen) végzett növény-egészségügyi vizsgálat során megállapította, hogy a fentiekben leírt
küldemény nem felel meg az ..................................... elõírásainak. Ezért a küldeményt visszautasította így azt TILOS.

............................ (nom), fonctionnaire autorisé par l’Office départemantal de l’Agriculture a constaté au cours de
l’examen phytosanitaire fait le ............................... (date) á ............................ (lieu), que l’envoi décrit ci-dessus n’est
pas conforme aux réglementations de ..............................................................................

Il a refusé l’envoi, par conséquent il est INTERDIT
a) de l’importer en Hongrie
b) de l’exporter de la Hongrie
c) de le transporter a travers la Hongrie
...................................... (Name), der vom Amt der Verwaltung für Landwirtschaft des Komitats bevollmächtigte

Beamter hat während der am ............................. (Datum), in ................................... (Ort) durchgeführten phytosanitären
Untersuchung festgestellt, dass die obengeschriebene Sendung den Vorschiften der Verordnung ..................................
............................................... nicht entspricht.

Deswegen hat er/sie die Sendung zurückgewiesen. Es ist deshalb VERBOTEN, die Sendung
a) nach Ungarn einzuführen
b) von Ungarn auszuführen
c) in im Transit in Ungarn zu transportieren”
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10. számú melléklet a 10/2009. (II. 25.) FVM rendelethez

„24. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez

A növényútlevélen feltüntetendõ védett zóna kódok

Védett zónák

Kód Károsító Ország Országrész leírás

A1 Anthonomus grandis Spanyolország Andalúzia, Katalónia,
Extremadura, Murcia, Valencia

Görögország
Bemisia tabaci (európai Finnország
populációk) Egyesült Királyság

Írország
Portugália Azori-szigetek, belsõ Beira,

tengerparti Beira, Douro e Minho
köze, Madeira, Ribatejo e Oeste
(Albobaça, Alenquer, Bombarral,
Cadaval, Caldas da Rainha,
Lourinh�, Nazaré, Obidos, Peniche
és Torres Vedras települések) és
Trás-os-Montes

Svédország
A3 Cephalcia lariciphila Egyesült Királyság Észak-Írország, Man-sziget és

Jersey
Írország

A3.1 Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
(Viteus vitifolii)

Ciprus

A4 Dendroctonus micans Egyesült Királyság Észak-Írország, Man-sziget,
Jersey-sziget

Görögország
Írország

A5 Gilphinia hercyniae Egyesült Királyság Észak-Írország, Man-sziget és
Jersey

Görögország
Írország

A6 Globodera pallida Finnország
Lettország
Szlovénia
Szlovákia

A7 Gonipterus scutellatus Görögország
Portugália Azori-szigetek

A8 Ips amitinus Franciaország Korzika
Egyesült Királyság
Görögország
Írország

A9 Ips cembrae Egyesült Királyság Észak-Írország, Man-sziget
Görögország
Írország

A10 Ips duplicatus Egyesült Királyság
Görögország
Írország
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Kód Károsító Ország Országrész leírás

A11 Ips sexdentatus Ciprus
Egyesült Királyság Észak-Írország, Man-sziget
Írország

A12 Ips typographus Egyesült Királyság
Írország

A13 Leptinotarsa decemlineata Spanyolország Menorca, Ibiza
Ciprus
Málta
Finnország �land területei, Häme, Kymi,

Pirkanmaa, Satakunta, Turku és
Uusimaa

Egyesült Királyság
Írország
Portugália Azori-szigetek és Madeira
Svédország Blekinge, Gotland, Halland,

Kalmar és Sk�ne megyék
A14 Liriomyza bryoniae Egyesült Királyság Észak-Írország

Írország
A15 Sternochetus (Cyptorhynchus) Spanyolország Granada és Malaga

mangiferae Portugália Alentejo, Algarve és Madeira
B1 Curtobacterium flaccumfaciens Spanyolország

pv.flac. Görögország
Portugália

B2 Erwinia amylovora Ausztria Burgenland, Karintia,
Alsó-Ausztria, Tirol (lienzi
közigazgatási terület), Stájerország,
Bécs

Spanyolország
Észtország
Franciaország Korzika
Finnország
Egyesült Királyság Észak-Írország, Man-sziget és a

Csatorna-szigetek
Írország
Lettország
Litvánia
Olaszország Abruzzo, Puglia, Basilicata,

Calabria, Campania,
Emilia-Romagna (Parma és
Piacenza megyék); Friuli-Venezia
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia
(kivéve Mantova megye), Marche,
Molise, Piemonte, Szardínia,
Szicília, Toscana, Umbria, Valle
d’Aosta, Veneto (kivéve Rovigo
megye, Castelbaldo, Barbona,
Piacenza d’Adige, Vescovana,
S. Urbano, Boara Pisani, Masi
települések Padova megyében és az
A4 autópályától délre fekvõ terület
Verona megyében)
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Kód Károsító Ország Országrész leírás

Portugália
Szlovénia (kivéve a Gorenjska, Koroška,

Notranjska és Maribor régiók)
Szlovákia (kivéve Blahó / Sárrét, Horné Mýto

/ Felsõvámos és Okoè / Ekecs
települések (Dunajská Streda /
Dunaszerdahely járás), Hronovce /
Lekér és Hronské K¾aèany /
Garamkelecsény (Levice / Léva
járás), Ve¾ké Ripòany /
Nagyrépény (Topo¾èany /
Nagytapolcsány járás), Málinec /
Málnapatak (Poltár járás), Hrhov /
Tornagörgõ (Ro�òava / Rozsnyó
járás), Kazimír / Kázmér, Luhyòa /
Legenye, Malý Horeš / Kisgéres,
Svätuše / Bodrogszentes és Zatín /
Zétény (Trebišov / Tõketerebes
járás)),

C01 Cryphonectria parasitica Csehország
Görögország Kréta, Leszbosz
Írország
Svédország
Egyesült Királyság (kivéve Man-sziget)

C1 Glomerella gossypii Görögország
C2 Gremmeniella abietina Egyesült Királyság Észak-Írország

Írország
C3 Hypoxylon mammatum Egyesült Királyság Észak-Írország

Írország
D1 Beet necrotic yellow vein Finnország

furovirus Franciaország Bretagne
Egyesült Királyság Észak-Írország
Írország
Portugália Azori-szigetek

D2 Tomato spotted wilt tospovirus Finnország
Svédország

D3 Citrus tristeza virus (európai Franciaország Korzika
izolátumok) Málta

Görögország
Portugália (kivéve Madeira)

D4 Grapevine flavescence dorée Csehország
MLO Franciaország Champagne-Ardenne, Lotaringia és

Elzász
Olaszország Basilicata”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
11/2009. (II. 25.) FVM

rendelete
az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású

anyagok és a béta-agonisták állattenyésztésben
történõ felhasználásának tilalmáról szóló

24/2004. (III. 2.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdésének 24. pont-
jában kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket
rendelem el:

1. §

(1) Az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anya-
gok és a béta-agonisták állattenyésztésben történõ felhasz-
nálásának tilalmáról szóló 24/2004. (III. 2.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-ának b) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„b) állattenyésztési kezelés: az 5. § szerint engedélye-

zett anyag gazdasági haszonállatnak állatorvosi vizsgála-
tot követõen állatorvos által vagy állatorvos felügyelete
mellett történõ beadása az ivarzás szinkronizálása, illetve
a donor és a recipiens állatok embrióbeültetésre való felké-
szítés céljából, valamint ilyen anyagnak tenyésztett víziál-
latoknál a tenyészállatok csoportjai részére ivarátfordítás
céljából állatorvos által kiállított vényre és állatorvos által
vagy felügyelete mellett történõ beadása,”

(2) Az R. 1. §-ának d) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„d) hús: a gazdasági haszonállatok és a tenyésztett vízi-

állatok minden emberi fogyasztásra alkalmas része,”

(3) Az R. 1. §-ának f)–g) pontja helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában]
„f) tenyésztett víziállatok: gazdaságban vagy puhates-

tû-tenyésztési területen tartott valamely víziállat – beleért-
ve a gazdaságok vagy a puhatestû-tenyésztési területek
számára szánt vadon élõ víziállatokat – összes életszaka-
sza, beleértve az ikrákat és ivarsejteket,

g) terápiás kezelés: egy engedélyezett anyagnak a be-
adása – a 4. §-ban meghatározott módon – valamely ha-
szonállatnak, állatorvosi vizsgálatot követõen, termékeny-
ségi zavar kezelésére – beleértve a nem kívánt vemhesség
megszakítását –, valamint béta-agonisták esetében borjazó
teheneknél szülészeti segítségnyújtás céljából, légzési za-
varok, patahenger-gyulladás és laminitis kezelésére, to-
vábbá lóféléknél szülészeti segítségnyújtás céljából.”

2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § Tilos forgalomba hozni a melléklet „A” és „B” lis-

tájában felsorolt anyagokat olyan állatoknak történõ be-
adásra, amelynek húsát és egyéb termékeit emberi fo-
gyasztásra szánják, a 4. § (5) bekezdésében meghatározott
célokat kivéve.”

3. §

Az R. 3. §-ának c) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[Tilos a 4. §-ban foglalt kivételekkel]
„c) olyan gazdasági haszonállatok forgalomba hozatala

vagy emberi fogyasztás céljára történõ levágása, amelyek
a mellékletben felsorolt anyagokat tartalmazzák, vagy
amelyekben ezen anyagok jelenlétét mutatták ki, kivéve,
ha az említett állatokat bizonyítottan a 4. vagy 5. §-ban
foglaltakkal összhangban kezelték,”

4. §

Az R. 4. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Megengedett olyan törzskönyvezett állatgyógyászati
készítmény terápiás célból történõ alkalmazása, amely]

„a) alliltrenbolont tartalmaz, szájon át beadva, vagy
amely béta-agonistákat tartalmaz lófélék esetében, kizáró-
lag a használati utasításban jóváhagyott módon,”

5. §

Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A 4–5. §-ban foglaltak szerint gazdasági haszonál-
latnak csak a külön jogszabályban foglaltak szerint törzs-
könyvezett hormonhatású, illetve béta-agonista állatgyó-
gyászati készítmény adható be.”

6. §

Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A tenyésztési idõszakban a 4–5. § szerinti kezelé-
sen átesett, tenyésztésre szánt állatok, valamint kiselejte-
zett tenyészállatok forgalomba hozhatók, illetve az ilyen
állatokból származó húsnál a közösségi bélyegzõ használ-
ható, ha a 4–5. §-ban megállapított feltételek, valamint a
forgalomba hozatali engedélyben meghatározott várako-
zási idõk teljesülnek.”
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7. §

Az R. 9. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[Az állat-egészségügyi hatóság … meghatározott ható-
sági ellenõrzéseket elõzetes értesítés nélkül hajtja végre
annak megállapítása érdekében, hogy]

„d) a 4–5. §-ban megállapított anyagok vagy készítmé-
nyek használatára vonatkozó korlátozásokat betartot-
ták-e.”

8. §

Az R. 12. §-a (1) bekezdése a) pontjának 2. alpontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[A közösségi jogszabályok alapján meghatározott bár-
mely olyan harmadik ország listán szereplõ országból, …
tilos a behozatala

az olyan gazdasági haszonállatoknak vagy tenyésztett
víziállatoknak,]

„2. amelyeknek a melléklet „B” és „C” listáján szerep-
lõ anyagokat vagy készítményeket adtak be, kivéve, ha
ezen anyagokat vagy készítményeket a 4–5. §-ban és a
8. §-ban foglaltaknak megfelelõen adták be, és betartották
a nemzetközi ajánlásokban megengedett várakozási idõ-
ket,”

9. §

Az R. 13. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ez a rendelet a következõ európai uniós jogi aktu-
soknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 96/22/EK irányelve (1996. április 29.) az
egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a
ß-agonistáknak az állattenyésztésben történõ felhasználá-
sára vonatkozó tilalomról, valamint a 81/602/EGK,
88/146/EGK és 88/299/EGK irányelv hatályon kívül he-
lyezésérõl,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/74/EK
irányelve (2003. szeptember 22.) az egyes hormon- vagy
tireosztatikus hatású anyagoknak és a béta-agonistáknak
az állattenyésztésben történõ felhasználására vonatkozó
tilalomról szóló 96/22/EK tanácsi irányelv módosításá-
ról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2008/97/EK irány-
elve (2008. november 19.) az egyes hormon- vagy tireosz-
tatikus hatású anyagoknak és a béta-agonistáknak az állat-
tenyésztésben történõ felhasználására vonatkozó tilalom-
ról szóló 96/22/EK tanácsi irányelv módosításáról.”

10. §

Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 6. §-a
és 13. §-ának (4) bekezdése, valamint az állatgyógyászat-
ban használt gyógyászati villamos eszközökrõl szóló
37/2002. (V. 3.) FVM rendelet hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a következõ európai uniós jogi aktu-
soknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2008/13/EK irány-
elve (2008. március 11.) az állatorvos-tudományban hasz-
nált elektromos orvosi készülékekre vonatkozó tagállami
jogszabályok közelítésérõl szóló 84/539/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló,

b) az Európai Parlament és a Tanács 2008/97/EK irány-
elve (2008. november 19.) az egyes hormon- vagy tireosz-
tatikus hatású anyagoknak és a béta-agonistáknak az állat-
tenyésztésben történõ felhasználására vonatkozó tilalom-
ról szóló 96/22/EK tanácsi irányelv módosításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 11/2009. (II. 25.) FVM rendelethez

„Melléklet
a 24/2004. (III. 2.) FVM rendelethez

Tiltott anyagok jegyzéke

A. jegyzék: Tiltott anyagok
– tireosztatikus anyagok,
– stilbének, stilbénszármazékok, azok sói és észterei,
– 17-�-ösztradiol és észterszerû származékai

B. jegyzék: Tiltott anyagok eltérésekkel
– béta-agonisták

C. jegyzék: Átmenetileg tiltott anyagok
– ösztrogén hatású (kivéve 17-�-ösztradiol és észter-

szerû származékai),
– androgén hatású és
– gesztagén hatású anyagok”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
12/2009. (II. 27.) FVM

rendelete
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege

társfinanszírozásában megvalósuló
agrár-környezetgazdálkodási támogatások

igénybevételének részletes szabályairól szóló
150/2004. (X. 12.) 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. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felha-
talmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatá-
rozott feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

1. §

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orien-
tációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszíro-
zásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támo-
gatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet 2. számú melléklete he-
lyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba, és a hatálybalépését követõ napon a hatályát
veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 12/2009. (II. 27.) FVM rendelethez

„2. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez

Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében az adott kultúrában felhasználásra
engedélyezett növényvédõ szerek közül használható, illetve tiltott növényvédõ szer hatóanyagok jegyzéke

aa) Az alapszintû szántóföldi célprogramban nem használható növényvédõ szer hatóanyagok

õszi búza árpa kukorica napraforgó repce

gombaölõ szer
hatóanyagok

rovarölõ szer
hatóanyagok

klórpirifosz klórpirifosz klórpirifosz* klórpirifosz klórpirifosz****
cipermetrin****

gyomirtó szer
hatóanyagok

glifozát**
klórszulfuron

glifozát**
klórszulfuron

glifozát*** glifozát***

megjegyzés * Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.
** Használata kizárólag vetés elõtt és tarlókezelésre engedélyezett.

*** Kizárólag vetés elõtt és állományszárítás céljára hidas traktorral kijuttatva használható.
**** Kizárólag õsszel, egy alkalommal kijuttatva alkalmazható.

burgonya cukorrépa lucerna szója borsó

gombaölõ szer
hatóanyagok

rovarölõ szer
hatóanyagok

klórpirifosz klórpirifosz klórpirifosz

gyomirtó szer
hatóanyagok

glifozát*

megjegyzés * Kizárólag vetés elõtt használható.
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ab) A tanyás gazdálkodás célprogramban nem használható növényvédõ szer hatóanyagok

õszi búza árpa kukorica napraforgó repce

gombaölõ szer
hatóanyagok

karbendazim
klórtalonil
mankoceb
metiram

proquinazid

karbendazim
klórtalonil
mankoceb
metiram

proquinazid

rovarölõ szer
hatóanyagok

klórpirifosz klórpirifosz klórpirifosz* klórpirifosz klórpirifosz

gyomirtó szer
hatóanyagok

2,4-D
glifozát**

klórszulfuron
triaszulfuron

dikamba
metszulfuron-metil

flupirszulfuron-metil
tifenszulfuron-metil

2,4-D
glifozát**

klórszulfuron
triaszulfuron

dikamba
metszulfuron-metil

flupirszulfuron-metil
tifenszulfuron-metil

2,4-D
glifozát**
dikamba

diquat-dibromid***
imazamox

tifenszulfuron-metil
topramezon
tembotrion

glifozát**
alaklór
bifenox

diquat-dibromid***
glufozinát-

ammónium***
bromoxinil***

diquat-dibromid***
glufozinát-

ammónium***
bromoxinil***

megjegyzés * Csak kukurbitacinnal kombinálva használható.
** Használata kizárólag vetés elõtt és tarlókezelésre engedélyezett.

*** Földi géppel kijuttatva alkalmazható.

burgonya cukorrépa lucerna szója borsó

gombaölõ szer
hatóanyagok

kaptán

rovarölõ szer
hatóanyagok

klórpirifosz
metam-nátrium

klórpirifosz cihexatin klórpirifosz

gyomirtó szer
hatóanyagok

diquat-dibromid diquat-dibromid*
tifenszulfuron-metil

glufozinát-
ammónium*

glifozát**
diquat-dibromid*

imazaquin
tifenszulfuron-metil

glufozinát-
ammónium*

diquat-dibromid*
glufozinát-

ammónium*

megjegyzés * Földi géppel kijuttatható.
** Kizárólag vetés elõtt használható.

ac) Az Érzékeny Természeti Területeken alkalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramokban nem hasz-
nálható növényvédõ szer hatóanyagok

õszi búza árpa kukorica napraforgó repce

gombaölõ szer
hatóanyagok

flutriafol
karbendazim
klórtalonil
mankoceb
metiram

tiofanát-metil
TMTD

pikoxistrobin***
azoxistrobin***

proquinazid

flutriafol
karbendazim
klórtalonil
mankoceb
metiram

tiofanát-metil
TMTD

pikoxistrobin***
azoxistrobin***

proquinazid

TMTD

rovarölõ szer
hatóanyagok

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipemetrin
dimetoát

eszfenvalerát
klórpirifosz

zéta-cipermetrin

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin

dimetoát
eszfenvalerát
klórpirifosz

zéta-cipermetrin

alfametrin
cink-foszfid
cipermetrin

dimetoát
eszfenvalerát
klórpirifosz*

zéta-cipermetrin

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin

dimetoát
klórpirifosz

alfametrin
cink-foszfid
cipermetrin

eszfenvalerát
klórpirifosz

zéta-cipermetrin



3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 1237

õszi búza árpa kukorica napraforgó repce

gyomirtó szer
hatóanyagok

2,4-D
glifozát**

klórszulfuron
triaszulfuron

dikamba
metszulfuron-metil

flupirszulfuron-metil
tifenszulfuron-metil

2,4-D
glifozát**

klórszulfuron
triaszulfuron

dikamba
metszulfuron-metil

flupirszulfuron-metil
tifenszulfuron-metil

2,4-D
glifozát**
dikamba

diquat-dibromid
imazamox

tifenszulfuron-metil
topramezon
tembotrion

nikoszulfuron

glifozát**
bifenox

diquat-dibromid
glufozinát-
ammónium
bromoxinil

diquat-dibromid
klomazon
glufozinát-
ammónium
bromoxinil

megjegyzés * Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.
** Használata kizárólag vetés elõtt és tarlókezelésre engedélyezett.

*** Évente egy alkalommal, a zászlós levél megjelenése elõtt juttatható ki.

burgonya cukorrépa lucerna szója borsó

gombaölõ szer
hatóanyagok

tiofanát-metil tiofanát-metil

rovarölõ szer
hatóanyagok

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin

eszfenvalerát
fosztiazat

klórpirifosz
metam-nátrium

oxamil

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin

dimetoát
eszfenvalerát
klórpirifosz

zéta-cipermetrin

cink-foszfid
dimetoát

cihexatin
cink-foszfid

cink-foszfid
dimetoát

eszfenvalerát
klórpirifosz

gyomirtó szer
hatóanyagok

diquat-dibromid
klomazon

diquat-dibromid
tifenszulfuron-metil

glufozinát-
ammónium

glifozát*
diquat-dibromid

imazaquin
tifenszulfuron-metil

klomazon
glufozinát-
ammónium

diquat-dibromid
klomazon
glufozinát-
ammónium

megjegyzés * Kizárólag vetés elõtt használható.

b) Az integrált szántóföldi növénytermesztési célprogramban nem használható növényvédõ szer hatóanyagok

õszi búza árpa kukorica napraforgó repce

gombaölõ szer
hatóanyagok

pikoxistrobin****
flutriafol

pikoxistrobin****
flutriafol

rovarölõ szer
hatóanyagok

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin

dimetoát
eszfenvalerát
klórpirifosz

zéta-cipermetrin

alfametrin
cink-foszfid
cipermetrin

dimetoát
eszfenvalerát
klórpirifosz

zéta-cipermetrin

alfametrin
cink-foszfid
cipermetrin

dimetoát
eszfenvalerát
klórpirifosz*

zéta-cipermetrin

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin

dimetoát
klórpirifosz

alfametrin*****
cink-foszfid

cipermetrin*****
eszfenvalerát

klórpirifosz*****
zéta-cipermetrin

gyomirtó szer
hatóanyagok

glifozát**
klórszulfuron

glifozát**
klórszulfuron

glifozát*** glifozát***

megjegyzés * Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.
** Használata kizárólag vetés elõtt és tarlókezelésre engedélyezett.

*** Kizárólag vetés elõtt és állományszárítás céljára hidas traktorral kijuttatva használható.
**** Évente egy alkalommal, a zászlós levél megjelenése elõtt juttatható ki.

***** Kizárólag õsszel, egy alkalommal juttatható ki.



1238 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám

burgonya cukorrépa lucerna szója borsó

gombaölõ szer
hatóanyagok

rovarölõ szer
hatóanyagok

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin

eszfenvalerát
fosztiazat

klórpirifosz
metam-nátrium

béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin

dimetoát
eszfenvalerát
klórpirifosz

zeta-cipermetrin

cink-foszfid
dimetoát

cihexatin
cink-foszfid

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
deltametrin

eszfenvalerát
klórpirifosz

gyomirtó szer
hatóanyagok

glifozát*

megjegyzés * Kizárólag vetés elõtt használható.

c) Az integrált zöldségtermesztésben felhasználható növényvédõ szer hatóanyagok

Káposztafélék zöld sárga

vetõmagcsávázás iprodion
kaptán
TMTD

tõ- és gyökérrothadás,
palántadõlés

TMTD
Streptomyces griseoviridis

ftálimid származékok:
folpet**

peronoszpóra azoxistrobin
rézhidroxid

rézoxid
rézoxiklorid

rézszulfát (tribázikus rézszulfát)

ftálimid származékok:
kaptán**

ditiokarbamátok és kombinációik:
mankoceb**

mankoceb** + rézoxiklorid

lisztharmat kén
difenokonazol

talajlakó kártevõk teflutrin

házatlan csigák metaldehid

hernyókártevõk, földibolhák Bacillus thuringiensis v. Kurstaki
indoxakarb
lufenuron
spinozad*

teflubenzuron
tiametoxám

Trichogramma pintoi + T. evanescens

dimetoát*
klórpirifosz-metil*

deltametrin **

levéltetvek, molytetû, tripsz dimetoát*
deltametrin**
pirimikarb**
tiametoxám**

gyomnövények fluazifop-P-butil pendimetalin*
napropamid*
klomazon*

egyéb etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát

poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex
alkil-aril-polietoxi-etanol

fehérje-cink-komplex
troklosen-Na

megjegyzés * Kizárólag felsõfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezõ szaktanácsadó írásbeli
javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más
tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevõk, kórokozók) legfeljebb két kezelés
végezhetõ a tenyészidõszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként
(kártevõk, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidõszakban.
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Fokhagyma zöld sárga

vetõmagcsávázás mankoceb
tiofanát-metil

TMTD

gombabetegségek azoxistrobin
kén

rézhidroxid
rézoxid

rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus rézszulfát)

mankoceb**

talajlakó kártevõk teflutrin

házatlan csigák metaldehid

állati kártevõk (lombkártevõk) spinozad dimetoát*

gyomnövények ioxinil
pendimetalin
S-metolaklór

egyéb etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát

poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex
alkil-aril-polietoxi-etanol

fehérje-cink-komplex
troklosen-Na

pinolén

megjegyzés * Kizárólag felsõfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezõ szaktanácsadó írásbeli
javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más
tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevõk, kórokozók) legfeljebb két kezelés
végezhetõ a tenyészidõszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként
(kártevõk, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidõszakban.

Vöröshagyma zöld sárga

vetõmag, szaporítóanyag csávázás himexazol
kaptán

mankoceb
tiofanát-metil

TMTD

baktériumos betegségek rézoxid
rézoxiklorid
rézhidroxid

rézszulfát (tribázikus-rézszulfát)
cimoxanil + rézoxiklorid

gombabetegségek azoxistrobin
benalaxil + rézoxiklorid
cimoxanil + rézoxiklorid

dimetomorf + rézoxiklorid
iprovalikarb + rézoxiklorid

metalaxil-M (mefenoxam) + réz
propamokarb
rézhidroxid
rézoxiklorid
rézszulfát
rézoxid

ditiokarbamátok és kombinációik:
benalaxil + mankoceb**

dimetomorf + mankoceb**
mankoceb**

foszetil-Al (efozit-Al) + rézoxiklorid**
metalaxil-M (mefenoxam) + folpet**

fluazinam
dikarboximid hatóanyagcsoport:

iprodion

talajlakó kártevõk teflutrin

házatlan csigák metaldehid



Vöröshagyma zöld sárga

állati kártevõk (lombkártevõk) spinozad dimetoát*
klórpirifosz-metil*

tiametoxám**

gyomnövények kletodim
propaquizafop

fluazifop-P-butil
quizalofop-P-tefuril

linuron
propaklór

propizoklór
fenmedifam + dezmedifam + etofumezát

ioxinil
S-metolaklór

oxifluorfen
klopiralid

pendimetalin

egyéb etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát

poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex
alkil-aril-polietoxi-etanol

fehérje-cink-komplex
troklosen-Na pinolén

megjegyzés * Kizárólag felsõfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezõ szaktanácsadó írásbeli
javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más
tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevõk, kórokozók) legfeljebb két kezelés
végezhetõ a tenyészidõszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként
(kártevõk, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidõszakban.

Paprika zöld sárga

vetõmagcsávázás himexazol
kaptán
TMTD

palántadõlés metiram
propamokarb

Streptomyces griseoviridis
TMTD

talajlakó gombák Coniothyrium minitans
propamokarb

talajlakó kártevõk teflutrin

házatlan csigák metaldehid

alternáriás és szeptóriás levélfoltosság azoxistrobin
rézoxid

rézoxiklorid
rézhidroxid

rézszulfát (tribázikus rézszulfát)

ftálimid származékok:
kaptán**

kaptán + rézoxiklorid
ditiokarbamátok és kombinációik:

mankoceb**
mankoceb** + rézoxiklorid

metiram**
propineb**

dikarboximid hatóanyagcsoport:
iprodion

lisztharmat azoxistrobin
kén

difenokonazol

azolok:
miklobutanil**
penkonazol**

baktériumos betegségek rézhidroxid
rézhidroxid + növényi olaj

rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus rézszulfát)

rézoxid

mankoceb** + rézoxiklorid
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Paprika zöld sárga

molykártevõk indoxakarb
lufenuron

Trichogramma pintoi + T. evanescens

dimetoát*

levéltetvek, tripszek alifás zsírsav
etilalkoholos növényi kivonat

növényi olaj
paraffinolaj

paraffinolaj + Atplus 300 F
paraffinolaj + rézoleát

spinozad*
zsírsav

flonikamid
tiakloprid

acetamiprid**
dimetoát*

imidakloprid**
pirimikarb**
tiametoxám**

atkák alifás zsírsav
fenbutatin-oxid

propargit
bifenazát

piridaben**
tebufenpirad**

gyomnövények pendimetalin
napropamid

propaquizafop
fluazifop-P-butil

quizalofop-P-tefuril
quizalofop-P-etil

kletodim

klomazon*

egyéb etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát

poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex

5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol
Na-só + p-nitro-fenol Na-só

alkil-aril-polietoxi-etanol
fehérje-cink-komplex

troklosen-Na

megjegyzés * Kizárólag felsõfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezõ szaktanácsadó írásbeli
javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más
tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevõk, kórokozók) legfeljebb két kezelés
végezhetõ a tenyészidõszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként
(kártevõk, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidõszakban.

Paradicsom zöld sárga

vetõmagcsávázás himexazol
kaptán

mankoceb
TMTD

palántadõlés himexazol
mankoceb

propamokarb
Streptomyces griseoviridis

TMTD

talajlakó gombák Coniothyrium minitans
propamokarb

talajlakó kártevõk teflutrin

házatlan csigák metaldehid
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Paradicsom zöld sárga

gombabetegségek azoxistrobin
azoxistrobin + difenokonazol

benalaxil + rézoxiklorid
cimoxanil + rézoxiklorid

dimetomorf + rézoxiklorid
fenhexamid

kén
klórtalonil

metalaxil-M (mefenoxam) + rézoxiklorid
rézoxid

ditiokarbamátok és kombinációik:
benalaxil + mankoceb**

dimetomorf + mankoceb**
mankoceb**

mankoceb** + rézoxiklorid
mankoceb** + zoxamid

metalaxil-M (mefenoxam) + mankoceb**
metiram**
propineb**

dikarboximid hatóanyagcsoport:
iprodion

csoportot nem képezõ és egyéb
hatóanyag-kombinációk:

foszetil-Al (efozit-Al)** + rézoxiklorid
trifloxistrobin + cimoxanil

ciazofamid
kaptán + rézoxiklorid

baktériumos betegségek rézhidroxid
rézoxid

rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus rézszulfát)

mankoceb** + rézoxiklorid

molykártevõk indoxakarb
Trichogramma pintoi + T. evanescens

levéltetvek, tripszek, molytetû alifás zsírsav
etilalkoholos növényi kivonat

zsírsav
spinozad

acetamiprid**
dimetoát*

imidakloprid**
pirimikarb**
tiametoxám**
deltametrin**

atkák alifás zsírsav
fenbutatin-oxid

bifenazát

piridaben**

burgonyabogár Bacillus thuringiensis v. tenebrionis acetamiprid**

gyomnövények fluazifop-P-butil
kletodim

metribuzin
napropamid
pendimetalin

quizalofop-P-etil
S-metolaklór

egyéb etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát

poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex

5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol
Na-só + p-nitro-fenol Na-só

alkil-aril-polietoxi-etanol
fehérje-cink-komplex

troklosen-Na

megjegyzés * Kizárólag felsõfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezõ szaktanácsadó írásbeli
javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más
tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevõk, kórokozók) legfeljebb két kezelés
végezhetõ a tenyészidõszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként
(kártevõk, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidõszakban.
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Kabakosok zöld sárga

vetõmagcsávázás himexazol
kaptán
TMTD

palántadõlés Streptomyces griseoviridis
propamokarb

talajlakó gombák propamokarb

talajlakó kártevõk teflutrin

házatlan csigák metaldehid

peronoszpóra benalaxil + rézoxiklorid
cimoxanil + rézoxiklorid

dimetomorf + rézoxiklorid
klórtalonil

propamokarb
rézhidroxid
rézoxiklorid

rézszulfát (tribázikus rézszulfát)
rézszulfát + kén

rézoxid

ditiokarbamátok és kombinációik:
benalaxil + mankoceb**

dimetomorf + mankoceb**
mankoceb** + rézoxiklorid

metalaxil-M (mefenoxam) + mankoceb**
miklobutanil + mankoceb**

foszfonsavszármazékok:
foszetil-Al (efozit-Al)** + rézoxiklorid

foszetil-Al (efozit-Al)**
ftálimid származékok:

folpet**
kaptán**

kaptán** + rézoxiklorid
strobilurinok és kombinációik:

azoxistrobin**
trifloxistrobin** + cimoxanil

lisztharmat kén Strobilurinok és kombinációik:
azoxistrobin**

krezoxim-metil**
krezoxim-metil + metiram**
trifloxistrobin** + cimoxanil

azolok, pirimidinek:
miklobutanil**
penkonazol**
benzimidazol:

tiofanát-metil**

baktériumos betegségek rézhidroxid
rézoxid

rézoxiklorid
rézszulfát (tribázikus rézszulfát)

mankoceb** + rézoxiklorid

egyéb gombabetegségek Coniothyrium minitans
rézhidroxid

rézoxid
rézoxiklorid

rézszulfát (tribázikus rézszulfát)
Trichoderma harzianum

azoxistrobin**
mankoceb**

mankoceb** + rézoxiklorid
ftálimid származékok:

kaptán**
folpet **
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Kabakosok zöld sárga

levéltetvek alifás zsírsav
növényi olaj
paraffinolaj

paraffinolaj + Atplus 300 F
paraffinolaj + rézoleát

acetamiprid**
dimetoát*

imidakloprid**
pirimikarb**
tiametoxám**

zeta-cipermetrin

bagolylepkék indoxakarb
lufenuron

atkák alifás zsírsav
fenbutatin-oxid

flufenzin (ess. use)

abamektin***
piridaben**
bifenazát**

gyomnövények S-metolaklór klomazon

egyéb etoxilált montánsav
heptametiltrisziloxán-polialkoxilát

poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex

5-nitroguajakol Na-só + o-nitro-fenol
Na-só + p-nitro-fenol Na-só

alkil-aril-polietoxi-etanol
fehérje-cink-komplex

troklosen-Na
természetes gyanta + réz-szappan

megjegyzés * Kizárólag felsõfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezõ szaktanácsadó írásbeli
javaslatára alkalmazhatók. Az így jelzett hatóanyagokkal (a hatóanyagcsoport más
tagjaival együttesen) károsító csoportonként (kártevõk, kórokozók) legfeljebb két kezelés
végezhetõ a tenyészidõszakban.
** E hatóanyagok (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) károsító csoportonként

(kártevõk, kórokozók) összesen három alkalommal használhatók a tenyészidõszakban.
*** Kizárólag görög- és sárgadinnyében maximum két alkalommal használható.

d) Az integrált zöldségtermesztésben nem használható növényvédõ szer hatóanyagok

csemegekukorica* zöldborsó*

gombaölõ szer hatóanyagok

rovarölõ szer hatóanyagok alfametrin
cink-foszfid
cipermetrin

dimetoát
eszfenvalerát
klórpirifosz**

zéta-cipermetrin

alfametrin
béta-ciflutrin
cink-foszfid
cipermetrin
deltametrin

eszfenvalerát
klórpirifosz

gyomirtó szer hatóanyagok imazamox
klomazon

lenacil
linuron
MCPB

megjegyzés * A jelölt kultúrák esetén csak a nem használható hatóanyagok kerültek meghatározásra.
A be nem sorolt, de az adott kultúrában engedélyezett hatóanyagot tartalmazó
készítményeket az engedélyokiratoknak megfelelõen kell alkalmazni.
** Csak mikrokapszulázott formulációban vagy kukurbitacinnal kombinálva használható.
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e) Az integrált ültetvény célprogramban felhasználható növényvédõ szer hatóanyagok

zöld sárga piros

gombaölõ szer hatóanyagok strobilurinok és analógok:
azoxistrobin**

trifloxistrobin**
famoxadon***
fenamidon***

anilinprimidinek:
ciprodinil**
pirimetanil**

réztartalmú hatóanyagok:
rézoxiklorid**

rézszulfát*
(tribázikus-rézszulfát)

rézhidroxid*
rézoleát*
rézoxid*

csoportot nem képezõ egyéb
hatóanyagok:

dimetomorf***
bupirimát**

fenhexamid**
ciazofamid ***
cimoxanil***

fluazinam klórtalonil*****
zoxamid***

kalcium-poliszulfid*
poliszulfidkén*
meptildinokap

metrafenon

strobilurinok:
piraklostrobin**

krezoxim-metil**
azolok, pirimidinek:

difenokonazol**
dinikonazol**

fluquinkonazol**
miklobutanil**
penkonazol**

propikonazol**
prokloráz**

tebukonazol**
triadimenol**
tetrakonazol**
triflumizol**

ditiokarbamátok, diszulfidok:
metiram*****

mankoceb*****
propineb*****
TMTD*****

ftálimid származékok:
folpet*****
kaptán*****
fenilamidok:
benalaxil***

metalaxil-M (mefenoxam)***
dikarboximid hatóanyagcsoport:

iprodion
csoportot nem képezõ egyéb

hatóanyagok:
foszetil-Al (efozit-Al)**

ditianon*****
dodin**

spiroxamin**
kén*

Trichoderma harzianum T-39
tiofanát-metil****

iprovalikarb***
boscalid**

quinoxifen**
bentiavalikarb
proquinazid

dinokap
tiofanát-metil****

megjegyzés * Réz vagy kén érzékenység figyelembevételével alkalmazható.
** A hatóanyag, a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három

alkalommal használható (a szürkepenész és monília elleni hatóanyagok két alkalommal).
*** Eltérõ hatásmechanizmusú készítményekkel kombinálva kell alkalmazni.

**** Csak csonthéjasokban használható.
***** Évente legfeljebb négy alkalommal használható. A szõlõültetvényekben réz hatóanyagú
készítmények a tenyészidõszak alatt (lemosó permetezésekkel együtt) legfeljebb 6 kg/ha fémréz
hatóanyag mennyiségben használhatók összesen.
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zöld sárga piros

rovarölõ szer hatóanyagok alifás-zsírsav
Bacillus thuringiensis

diflubenzuron
etilalkoholos növényi kivonat

fenoxikarb
indoxakarb
flonikamid

kalcium-poliszulfid
lufenuron

metoxifenozid
novaluron

növényi olaj (repceolaj)
paraffinolaj
pimetrozin
pirimikarb

poliszulfidkén
spinozad*

teflubenzuron
triflumuron
vazelinolaj

neonikotinoidok:
acetamiprid*
tiakloprid*

tiametoxám*
klotianidin

szerves foszforsavészterek:
klórpirifosz****

klórpirifosz-metil*
rovarnövekedést szabályozók:

flufenoxuron*
spirodiklofen*

piretroidok:
deltametrin***

lambda-cihalotrin***
tau-fluvalinat*

teflutrin
csoportot nem képezõ egyéb

hatóanyagok:
abamektin**
metaldehid

tebufenpirad*
klorantraniliprol

alfametrin
béta-ciflutrin

bifentrin
cipermetrin
deltametrin

imidakloprid
dimetoát

eszfenvalerát
etofenprox
klórpirifosz

lambda-cihalotrin
metám-ammónium

zéta-cipermetrin

megjegyzés * A hatóanyag a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három alkalommal
használható.

** Csak körtében évente legfeljebb három alkalommal használható.
*** Csak cseresznye és meggy kultúrában használható évente egy alkalommal az érési idõszak

folyamán kizárólag cseresznyelégy ellen.
**** Csak mikrokapszulázott formulációban, a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente
legfeljebb három alkalommal használható.

zöld sárga piros

atkaölõ szer hatóanyagok fenbutatin-oxid
flufenzin (ess. use)

hexitiazox
kalcium-poliszulfid
növényi olaj (repce)

paraffinolaj
poliszulfidkén

propargit
vazelinolaj

fenazaquin*
fenpiroximat*
flufenoxuron*

piridaben*
spirodiklofen*
tebufenpirad*

abamektin
cihexatin

megjegyzés * Évente 1 alkalommal használható.

zöld sárga piros

gyomirtó szer hatóanyagok glifozát*
glufozinát-ammónium*

fluazifop-P-butil
quizalofop-P-etil

propaquizafop

diquát-dibromid*
flazaszulfuron
flumioxazin
terbutilazin

S-metolaklór
napropamid
oxifluorfen

pendimetalin
amitrol + glifozát*

acetoklór
MCPA

fluroxipir
linuron

megjegyzés * Gyomfoltok kezelésére, terelõlemez használatával alkalmazható.
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zöld sárga

egyéb szerek (hatóanyagok) Vulneron (naftil ecetsav +
karboxi-metil-rutin)

Frigocur (alfa-naftil-ecetsav)
Dendrocol 17 SK (természetes gyanta +

rézszappan)
Vadóc (Dendrocol 17 SK + Silvacol T +

merkaptán + adalék)
Vadicell (Dendrocol 17 SK + Silvacol T +

mavicell)
Fabalzsam (perubalzsam + ichtiol)

Fadoktor (perubalzsam + ichtiol + glicerin)
Fagél (akrilsavészter-sztirol kopolimer)

Nevirol (ftalanilsav) (ess. use)
Phyl-set (gibberelinsav + naftoxiecetsav)

Florasca (huminsav + gyógynövénykivonat)
Dirigol N (2-(1-naftil)-acetamid)

Silwet L-77 (trisiloxan)
Smart Fresh (metilciklopropén)

Agrocer 010 (etoxilált montánsav)
Agrofix

(poliakrilamid-poliakrilsav-kopolimer
vas-III-hidroxi-komplex)

Antivad (kátrány + gyanta + olaj +
gyapjúzsír)

Atonik (5-nitroguajakol Na só +
o-nitro-fenol Na só + p-nitro-fenol Na só)

Bio-Film (alkil-aril-polietoxi-etanol)
Biokoll E (fehérje-cink-komplex)

Buvad H (kvarchomok + denaturált szesz +
ragasztóanyag)

Buvad R (kvarchomok + denaturált szesz +
ragasztóanyag)

Forester (állati zsiradék)
Fitosept (troklosen-Na)

Regalis WG (prohexadion-kalcium)
Nonit (dioktil-szulfo-szukcinát-Na)

Hyspray* (etoxilált zsíramin)
etefon**

Spotlight (karfentrazon)

megjegyzés * Évente legfeljebb két alkalommal használható.
** Érésszabályozásra és gépi betakarítás elõsegítésére használható.

”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
13/2009. (II. 27.) FVM

rendelete
a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ

melléktermékek támogatással történõ lepárlásának
feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (4) bekezdésében 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. §

E rendelet célja, hogy meghatározza a szõlõfeldolgozás
és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivoná-
sára vonatkozó kötelezettségrõl szóló 123/2008. (IX. 16.)
FVM rendelet (a továbbiakban: 123/2008. FVM rendelet)
rendelkezései szerint lepárlással történõ megsemmisítésre
leadott borászati melléktermékekbõl származó ipari célú
nyers alkohol elõállítása után igényelhetõ támogatás felté-
teleit.

Fogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) ipari célú nyers alkohol: a 123/2008. FVM rendelet

2. § e) pontja szerinti ipari célú nyers alkohol,
b) ipari célú nyers alkohol hasznosítása: minden olyan

tevékenység, ami nem élelmiszeripari célú értékesítésre,
valamint nem élelmiszeripari célú továbbfeldolgozásra
irányul,

c) hasznosító: az ipari célú nyers alkohol átvevõje, aki
az ipari célú nyers alkoholt nem értékesíti, vagy adja
tovább élelmiszeripari célú felhasználásra, vagy tovább-
feldolgozásra,

d) kötelezett: a 123/2008. FVM rendelet 3. § (2) bekez-
dése szerinti kötelezett.

A támogatás mértéke

3. §

(1) Borászati melléktermékek lepárlás útján történõ
megsemmisítése esetében a borpiac közös szervezésérõl
szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási prog-

ramok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem,
a termelési potenciál és borágazat ellenõrzése tekintetében
történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK
bizottsági rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében megha-
tározott mértékû támogatás igényelhetõ.

(2) A forintban kifejezett támogatási összeg meghatáro-
zásakor az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek
a mezõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részle-
tes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módo-
sításáról szóló, 2006. december 20-i 1913/2006/EK bizott-
sági rendelet 4. cikkének (2) bekezdésében meghatározott,
az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átvál-
tási árfolyamot kell figyelembe venni.

(3) A borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK,
az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK ren-
delet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet II. címé-
nek I. fejezete szerint elkészített és az Európai Bizottság
részére benyújtott és elfogadott Nemzeti Támogatási Prog-
ram 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelõen az
aktuális borpiaci évre vonatkozóan az e rendelet alapján
kifizethetõ támogatási keretösszegrõl az agrárpolitikáért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) az adott bor-
piaci év augusztus 1-jéig tájékoztatja a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalt (a továbbiakban: MVH), amely
a keretösszegrõl közleményt tesz közzé.

A támogatás jogosultja

4. §

Támogatásra jogosult minden olyan lepárlóüzem,
amely rendelkezik a 123/2008. FVM rendelet 17. § (1) be-
kezdése szerinti jóváhagyással, és borászati mellékter-
mékbõl ipari célú nyers alkoholt állít elõ.

A támogatás igénybevételének feltételei

5. §

(1) A 3. § (1) bekezdés szerinti támogatás a 123/2008.
FVM rendelet 10. §-a szerint átvett borászati melléktermé-
kekbõl, illetve a 123/2008. FVM rendelet 3. § (4) bekez-
dése alapján leadott borból (a továbbiakban: bor) lepárlás-
sal elõállított ipari célú nyers alkohol mennyisége alapján
igényelhetõ.

(2) Nem igényelhetõ támogatás azon alkoholmennyiség
után, amely meghaladja azoknak az adott borpiaci évben
termelt borok alkoholtartalmának 10 százalékát, amelyek
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termelése során keletkezett melléktermékek, illetve borok
támogatott lepárlás útján kerülnek megsemmisítésre.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott alkoholmennyi-
ség megállapítása érdekében a 123/2008. FVM rendelet
7. §-ának (3) bekezdésében részletezett adatokat az MVH
legkésõbb a borpiaci év március 3-ig megküldi a miniszter
részére. A támogatást igénylõ lepárlóüzem részére adható
támogatás meghatározásához szükséges adatokról a mi-
niszter az adott borpiaci év március 14-ig tájékoztatja
az MVH-t.

Támogatási kérelem benyújtása

6. §

(1) A támogatási kérelmeket az MVH által közlemény-
ben közzétett formanyomtatványokon, postai úton vagy
személyesen kell benyújtani az MVH részére. A kérelem-
nek tartalmaznia kell

a) a lepárlóüzem
aa) regisztrációs számát,
ab) cégnevét,
ac) székhelyét,
b) a lepárlás helyét (cím, helyrajzi szám),
c) a lepárlás adatait (a tárgyidõszak, a lepárolt borászati

melléktermékek összmennyisége szõlõtörköly esetében
tonnában, borseprõ, illetve bor esetében hektoliterben
megadva, a számított alkoholtartalmuk térfogatszáza-
lék/hektoliterben kifejezve, a lepárlással elõállított ipari
célú nyers alkohol mennyisége térfogatszázalék/hektoli-
terben kifejezve),

d) az igényelt támogatás összegét,
e) a lepárlási összesítõt, amelyben szerepel a kötele-

zett regisztrációs száma, neve, adóalanyi jogállása, a
123/2008. FVM rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti átvé-
teli elismervény száma, az átvétel idõpontja, az átvétel
helye (lepárlóüzem telephelyén, vagy begyûjtõhelyén,
vagy kötelezett telephelyén), a borászati melléktermék
típusa, a borászati melléktermék mennyisége szõlõtörköly
esetében tonnában, borseprõ, illetve bor esetében hektoli-
terben megadva, a borászati melléktermék alkoholtartalma
térfogatszázalékban kifejezve, valamint a borászati mel-
léktermék számított alkoholtartalma térfogatszázalék/hek-
toliterben kifejezve,

f) a beszállítási költségtérítés elszámolását (kötelezett
regisztrációs száma, neve, a szállítás távolsága kilométer-
ben, egységár, tételes beszállítási költség kifizetett nettó és
bruttó értéke, a számlák száma, a kifizetés dátuma),

g) az ipari célú nyers alkohol elõállítására vonatkozó,
naprakészen vezetett tételes kimutatást (lepárlás idõpont-
ja, szeszmérõ-gép száma, induló óraállás, záró óraállás,
elõállított ipari célú nyers alkohol literben, elõállított ipari
célú nyers alkohol térfogatszázalékban, valamint térfogat-
százalék/hektoliterben),

h) a lepárlóüzem cégszerû aláírását.

(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a követke-
zõket:

a) a 123/2008. FVM rendelet 11. § (1) bekezdése sze-
rint kiállított, a borászati melléktermékek átvételét igazoló
sorszámozott átvételi elismervények egy példányát téte-
lenként,

b) a borászati melléktermékek lepárlására vonatkozóan
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának
különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004.
(III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet)
28. számú melléklete szerinti, az illetékes vámhatóság
(a továbbiakban: vámhatóság) által ellenjegyzett termék-
mérleg nyilvántartások másolatait azokra a hónapokra
vonatkozóan, amelyekben az adott borászati melléktermé-
kek lepárlásra kerültek,

c) a borászati melléktermékek lepárlására vonatkozóan
a PM rendelet 33. számú melléklete szerinti, a vámhatóság
által ellenjegyzett termelési napló másolatait azokra a hó-
napokra, amelyekben az adott borászati melléktermékek
lepárlásra kerültek,

d) a tárolótartály-nyilvántartás másolatát, azon feltün-
tetve a tárolótartályok – a mérésügyrõl szóló 1991. évi
XLV. törvény alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélye-
zési Hivatal által kiállított – hitelesítési engedélyének szá-
mát és érvényességének idejét,

e) ha a 123/2008. FVM rendelet 10. § (4) bekezdése
szerint a kötelezett szállítja be lepárlás céljára a borászati
mellékterméket, a lepárlóüzem részére a kötelezett által
kiállított, a fizetendõ beszállítási költségtérítés összegét
tartalmazó számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok
másolati példányait,

f) ha a 123/2008. FVM rendelet 10. § (4) bekezdése
szerint a kötelezett a szõlõtörköly szállítójármûre történõ
rakodását vállalta, a lepárlóüzem részére a kötelezett által
kiállított, a fizetendõ rakodási költségtérítés összegét tar-
talmazó számlák és az azok kifizetését igazoló bizonylatok
másolati példányait,

g) ha a 123/2008. FVM rendelet 3. § (4) bekezdésének
megfelelõen a kötelezett a borászati melléktermék leadási
kötelezettsége teljesítését bor leadásával egészítette ki,
a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilván-
tartási és elszámolási rendjérõl szóló 52/2001. (VIII. 2.)
FVM–PM együttes rendelet 2–8. §-ában meghatározott
borkísérõ okmányok másolatait tételenként.

(3) A lepárlóüzem havonta legfeljebb egy alkalommal
benyújtott, egy idõszakra vonatkozó támogatási kérelem
alapján jogosult támogatásra. A támogatási kérelem
benyújtásának legkorábbi idõpontja az adott borpiaci év
október 5-e, legkésõbbi idõpontja pedig ugyanazon bor-
piaci év július 5-e. A benyújtási határidõ elmulasztása ese-
tén igazolásnak nincs helye.

(4) Egy támogatási kérelemnek legalább egy teljes nap-
tári hónap alatt elõállított ipari célú nyers alkohol mennyi-
ségre kell vonatkoznia.
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Támogatási kérelem elbírálása

7. §

(1) Az MVH a támogatási kérelmeket érkezési sorrend-
ben bírálja el a támogatási keret erejéig.

(2) A támogatási feltételek teljesítését az MVH a hely-
színen is ellenõrzi.

(3) Az MVH helyszíni ellenõrzése elsõsorban az aláb-
biakra terjed ki:

a) az elõállított ipari célú nyers alkohol szúrópróbasze-
rû mennyiségi ellenõrzése, egyes tartályok vagy a teljes
készlet vonatkozásában,

b) az elõállított ipari célú nyers alkohol szúrópróbasze-
rû ellenõrzése, amelynek során az MVH mintát vesz az
ipari célú nyers alkoholból és meghatározza annak alko-
holtartalmát,

c) a támogatási kérelemhez mellékelt dokumentumok
egy részének vagy egészének szúrópróbaszerû ellenõrzé-
se, az eredeti példányokkal való összevetéssel a nyilván-
tartási kötelezettségek teljesítésének ellenõrzése,

d) az ipari célú nyers alkohol hasznosítás céljára törté-
nõ átadásának szúrópróbaszerû ellenõrzése, ami kiterjed-
het a folyamat, a bizonylatok, és az átadott termék minõ-
ségi és mennyiségi paramétereinek vizsgálatára.

(4) Az MVH az ellenõrzései során, valamint a döntései
meghozatalánál figyelembe veszi a jövedéki adóról és a jö-
vedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.)
rendelkezései szerint vezetett és a vámhatóság által ellen-
õrzött nyilvántartásokat és dokumentációkat.

(5) A borászati hatóság a lepárlás idõszakában havonta
legalább 1 alkalommal szúrópróbaszerûen ellenõrzi a ter-
melés folyamatát, valamint az ipari célú nyers alkohol al-
koholtartalmát. A borászati hatóság az ellenõrzés eredmé-
nyét tartalmazó jegyzõkönyvet az ellenõrzést követõen
megküldi az MVH részére.

(6) Az MVH a vámhatóság felé megkereséssel élhet a
10. § (3) bekezdése szerint megküldött nyilatkozatban sze-
replõ hasznosító ellenõrzése céljából, amelyben megadja
a hasznosító azonosításához szükséges keretengedély
vagy adóraktári engedély számát.

Támogatási kérelem elutasítása

8. §

(1) Az MVH a támogatási kérelmet érdemi vizsgálat
nélkül elutasítja, amennyiben a kérelmezõ nem rendelke-
zik a 123/2008. FVM rendelet 17. § (1) bekezdése szerinti
jóváhagyással.

(2) Az MVH a kérelmet elutasítja, amennyiben az 5. §
(2) bekezdésében országos szinten meghatározott alkohol-
mennyiség támogatására már sor került.

A támogatás kifizetése

9. §

A támogatást az MVH a döntés meghozatalát követõ
hatvan napon belül folyósítja.

Támogatott ipari célú nyers alkohol hasznosítása

10. §

(1) A támogatott ipari célú nyers alkohol hasznosításra
történõ átadásáról a támogatás kérelmezõjének értesítenie
kell az MVH-t telefax útján, az átadás idõpontját legalább
48 órával megelõzõen. Az értesítésnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmezõ azonosításához szükséges adatokat
(ügyfél regisztrációs szám, cégnév, cím, telephely, kap-
csolattartási információk),

b) a hasznosító azonosításához szükséges adatokat
(cégnév, cím, telephely – szállítási cím, adóraktár vagy
keretengedély száma),

c) a hasznosításra történõ átadás helyét,
d) a hasznosításra történõ átadás idõpontját,
e) a hasznosítás céljából átadásra kerülõ ipari célú

nyers alkohol mennyiségét térfogatszázalék/hektoliterben.

(2) Amennyiben a hasznosító megegyezik a támogatást
igénylõ lepárlóüzemmel, azt az (1) bekezdés szerinti érte-
sítésen fel kell tüntetni.

(3) A támogatott ipari célú nyers alkohol hasznosításra
történõ átadása abban az esetben kezdhetõ meg, amennyi-
ben az átadó lepárlóüzem a hasznosító hasznosítás céljára
vonatkozó nyilatkozatával rendelkezik, és amely legké-
sõbb az (1) bekezdés szerinti értesítéssel egyidejûleg meg-
küldésre került az MVH részére. A nyilatkozatnak tartal-
maznia kell:

a) a hasznosító azonosító adatait (cégnév, cím, telep-
hely, adóraktár vagy keretengedély száma),

b) az ipari célú nyers alkohol elõállítójának azonosító
adatait (cégnév, cím, telephely),

c) az átvenni kívánt ipari célú nyers alkohol mennyisé-
gét térfogatszázalék/hektoliterben,

d) az átvétel idõpontját,
e) az arra vonatkozó nyilatkozatot, miszerint az ipari

célú nyers alkohol kizárólag a 2. § b) pont szerinti célra
kerül hasznosításra,

f) a nyilatkozat kiállítójának cégszerû aláírását.

Utólagos ellenõrzés

11. §

(1) A kötelezettektõl átvett borászati melléktermékek-
bõl, illetve borokból lepárlással elõállított ipari célú nyers
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alkohol azon mennyiségére, amelyre vonatkozóan a lepár-
lóüzem támogatásban részesült, a támogatási feltételek
maradéktalan teljesülését az MVH utólagosan is ellenõrzi.
Az utólagos ellenõrzés kiterjedhet:

a) a készleten lévõ, hasznosításra még át nem adott ipa-
ri célú nyers alkoholra, annak mennyisége, illetve alkohol-
tartalma megállapítására,

b) a hasznosításra került ipari célú nyers alkoholra
vonatkozó nyilvántartások teljeskörû ellenõrzésére,

c) az 5. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel telje-
sülésének ellenõrzésére a 123/2008. FVM rendelet 7. §
(3) bekezdése alapján benyújtott termelési jelentések alap-
ján,

d) a 123/2008. FVM rendelet 11. § (5) bekezdése, vala-
mint 13. § (4) bekezdése alapján benyújtott jelentés össze-
vetésére a jóváhagyott támogatási kérelmek adataival,

e) a Jöt. által elõírt nyilvántartások, szállítási okmá-
nyok, valamint a hasznosításra vonatkozó számlák és azok
kifizetését igazoló bizonylatok ellenõrzésére, a jóváha-
gyott támogatási kérelmek adataival való összevetésére.

(2) Az utólagos ellenõrzések során felvett készlet-ada-
tok meghatározásakor a jövedéki termékek veszteségnor-
máiról szóló 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet rendelkezé-
sei tekintendõk irányadónak.

Jogkövetkezmények

12. §

(1) A támogatási kérelmet részben el kell utasítani vagy
a kifizetett támogatási összeget részben vissza kell fizetni,
amennyiben:

a) az MVH a 123/2008. FVM rendelet 7. § (3) bekez-
dése szerint benyújtott termelési jelentések, valamint a
123/2008. FVM rendelet 11. § (5) bekezdése, valamint
13. § (4) bekezdése szerint a lepárlóüzemek által benyúj-
tott jelentések alapján azt állapítja meg, hogy a lepárló-
üzem részére kifizetett támogatási összeg meghaladja az
e rendelet 5. § (2) bekezdésében meghatározott felsõhatárt.
Ez esetben a visszafizetendõ támogatási összeg a kifizetett
teljes támogatási összeg és a megállapított felsõhatár
különbsége,

b) az MVH, a vámhatóság vagy a borászati hatóság el-
lenõrzése a hasznosításra történõ kiadáskor megállapítja,
hogy a kiadott ipari célú nyers alkohol alkoholtartalma
nem éri el a 92 térfogatszázalékot. Ez esetben a visszafize-
tendõ támogatási összeget a mintával reprezentált ipari
célú nyers alkohol mennyiség alapján kell meghatározni,

c) az MVH, a vámhatóság vagy a borászati hatóság el-
lenõrzése megállapítja, hogy a készleten talált ipari célú
nyers alkohol alkoholtartalma nem éri el a 92 térfogatszá-
zalékot. Ez esetben a visszafizetendõ támogatási összeget
a mintával reprezentált ipari célú nyers alkohol mennyiség
alapján kell meghatározni,

d) az MVH azt állapítja meg, hogy a lepárlóüzem az
ipari célú nyers alkoholt a 10. § (1) bekezdése szerinti elõ-
zetes értesítés benyújtása nélkül adja át a hasznosítónak.

Ez esetben a visszafizetendõ támogatási összeget az értesí-
tés nélkül átadott ipari célú nyers alkohol mennyisége
alapján kell meghatározni,

e) az MVH azt állapítja meg, hogy a lepárlóüzem az
ipari célú nyers alkoholt a 10. § (3) bekezdése szerinti nyi-
latkozat benyújtása nélkül adja át a hasznosítónak. Ez eset-
ben a visszafizetendõ támogatási összeget a nyilatkozat
nélkül átadott ipari célú nyers alkohol mennyisége alapján
kell meghatározni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a támogatási fel-
tételek nem teljesítése esetén a külön jogszabály szerinti
jogkövetkezmények alkalmazandók.

Átmeneti rendelkezések

13. §

(1) Támogatás igényelhetõ az e rendelet hatálybalépését
megelõzõen, a 2008/2009. borpiaci évben átvett borászati
melléktermékekbõl elõállított ipari célú nyers alkoholra is,
2009. március 9-tõl azzal a feltétellel, hogy a 6. § (1) be-
kezdésének a)–f) pontjaiban, valamint a (2) bekezdésében
meghatározottakon túlmenõen a támogatási kérelemhez
csatolni kell:

a) a kérelmezett idõszakban valamennyi ipari célú
nyers alkohol hasznosításra történõ átadásához kapcsoló-
dó, a lepárlóüzem számára a Jöt. által elõírt jövedéki nyil-
vántartások másolatait (termékmérleg nyilvántartás, vevõ-
nyilvántartás és az ehhez tartozó visszaigazolt kiszállítási
okmányok),

b) a 10. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot.

(2) A 6. § (3) bekezdésétõl eltérõen az (1) bekezdés sze-
rinti kérelmezett idõszak által lefedett minden naptári hó-
napra külön támogatási kérelmet kell benyújtani. Az így
benyújtott támogatási kérelmek esetében nem alkalmazan-
dó a 6. § (3) bekezdésében meghatározott, az egy hónap-
ban benyújtható kérelmek számára vonatkozó korlátozás.

(3) A támogatás csak az MVH által a lepárlóüzemnél
végzett helyszíni ellenõrzés során is megfelelõnek minõsí-
tett ipari célú nyers alkohol mennyiség után fizethetõ ki.

(4) A miniszter a 3. § (3) bekezdésében említett tájékoz-
tatási kötelezettségének a 2008/2009. borpiaci évben
2009. március 2-ig kell eleget tennie.

(5) Az MVH a 3. § (3) bekezdésében említett tájékoz-
tatási kötelezettségének a 2008/2009. borpiaci évben leg-
késõbb március 6-ig kell eleget tennie.

Záró rendelkezések

14. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 13. § 2010. január 1-jén hatályát veszti.
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Az Európai Unió jogának való megfelelés

15. §

E rendelet az alábbi közösségi rendelkezések végrehaj-
tásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK,
az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK ren-
delet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
479/2008/EK (2008. április 29.) tanácsi rendelet 16. cikke,

b) a borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK
tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik
országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál
és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehajtá-
sára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
555/2008/EK (2008. június 27.) bizottsági rendeletének
II. Cím II. fejezet 7. szakasza.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
14/2009. (II. 28.) FVM

rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló

33/2008. (III. 27.) 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. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felha-
talmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatá-
rozott feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyúj-
tandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008.
(III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának
9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)
„9. árvíz sújtotta terület: olyan gyakorta árvíz járta

terület, amely a MePAR-ban fizikai blokk szinten feltünte-
tésre került;”

(2) Az R. 2. §-ának 11. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)
„11. Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésének célterülete

(a továbbiakban: VTT célterület): a Tisza-völgy árvízi biz-
tonságának növelését, valamint az érintett térség terület-
és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése) közérdekûségérõl és megvalósításáról
szóló 2004. évi LXVII. törvény alapján külön jogszabály-
ban meghatározott településeknek, a MePAR tematikus
rétegének megfelelõen lehatárolt, az irányító hatóság
vezetõje által közleményben megjelentetett területei;”

(3) Az R. 2. §-ának 17. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)
„17. gyeptelepítési terv: az irányító hatóság által közle-

ményben kiadott útmutató és a 4. számú melléklet alapján
elkészített tervdokumentum, mely a gyeptelepítés sikeres-
ségét, illetve annak a természeti adottságokhoz való igazo-
dását irányozza elõ;”

(4) Az R. 2 §-a a következõ 22. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„22. kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terü-

let: az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igénybe-
vételének feltételeirõl szóló külön jogszabály szerinti föld-
terület.”

2. §

(1) Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában meg-
határozott földhasználati intézkedésre támogatás kizáró-
lag az (1) bekezdés aa), illetve ab) alpontjában meghatáro-
zott földhasználati intézkedés után nyújtott támogatással
együtt, az 5. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése ese-
tén ugyanazon kötelezettségvállalással érintett egybe-
függõ területhez, illetve az 5. § (2) bekezdésében foglaltak
teljesülése esetén ugyanazon parcellához kapcsolódóan
vehetõ igénybe.”

(2) Az R. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az (1) bekezdés a) pontjában és b) pontjának
ba) alpontjában szereplõ támogatások alapjául

a) a 2009. évben benyújtott támogatási kérelmek eseté-
ben csak a 6. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, valamint
a 8. § (1) bekezdés szerinti jogosultság alapjául szolgáló
területekkel legalább 10 méter hosszan érintkezõen meg-
valósított földhasználati intézkedések,

b) a 2010. évi támogatási kérelem benyújtási idõszak-
tól kezdõdõen benyújtott támogatási kérelmek esetében a
6. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, valamint a 8. § (1) be-
kezdés szerinti jogosultság alapjául szolgáló területen,
illetve ezen területekkel legalább 10 méter hosszan érint-
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kezõen megvalósított földhasználati intézkedések minõ-
sülnek.”

(3) Az R. 3. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki,
valamint ezzel egyidejûleg a jelenlegi (5) bekezdés számo-
zása (6) bekezdésre változik:

„(5) Az (1) bekezdés b) pontjának bb)–bd) alpontjaiban,
valamint c) pontjában szereplõ támogatások alapjának a
9. § (1) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 11. § (1) bekezdés,
valamint a 12. § (1) bekezdés szerinti jogosultság alapjául
szolgáló területen megvalósított földhasználati intézkedé-
sek minõsülnek.”

3. §

(1) Az R. 4. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[(2) A támogatás maximális mértéke eszközbeszerzés
esetén az elszámolható kiadások 100%-a, de legfeljebb:]

„b) madárvédelmi berendezések esetében a 2. számú
mellékletben az egyes berendezési típusokra megállapított
euróösszegnek megfelelõ forintösszeg /berendezés.”

(2) Az R. 4. § (4) bekezdésének e) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(4) E rendelet alkalmazásában az eszközbeszerzés ese-
tén felmerült elszámolható kiadásnak minõsül:]

„e) a létesítéshez kapcsolódóan az Európai Mezõgaz-
dasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában meg-
valósuló támogatások igénybevételének általános szabá-
lyairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továb-
biakban: EMVA általános rendelet) 31. §-ában meghatáro-
zottak szerinti kiadásokra és mértékben.”

4. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A támogatás igénybevételére – a (2) bekezdés-

ben foglaltakra is figyelemmel – a kérelmezõ akkor jogo-
sult, ha az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés igény-
bevételének feltételeirõl szóló külön jogszabály alapján a
tervezett beruházással érintett területre vonatkozóan az
elõzetesen jóváhagyott területekre vonatkozó támogatási
kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal
rendelkezik.

(2) Támogatást vehetnek továbbá igénybe a Natura
2000 területek földhasználói, akik a mûvelethez kapcsoló-
dó földterület hasznosításával összefüggésben felmerülõ
kiadásokat, illetve kockázatokat viselik, ha a területileg
érintett nemzeti park igazgatóság igazolja, hogy a tervezett
beruházás természetvédelmi értéke az adott területen
magas.

(3) Támogatás igénybevételére nem jogosult
a) költségvetési szerv, valamint az a gazdálkodó szer-

vezet, amelyben a Magyar Állam tulajdoni hányada 50%
felett van;

b) az a gazdálkodó, aki a támogatási kérelem benyújtá-
sát megelõzõ két naptári évben végleges kizárásra került
az (1) bekezdés szerinti agrár-környezetgazdálkodási in-
tézkedésbõl;

c) az a gazdálkodó, akinek a támogatási kérelem be-
nyújtását megelõzõ két naptári évben az Európai Mezõ-
gazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepte-
rületeken történõ gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzá-
ciós támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007.
(X. 31.) FVM rendelet alapján nyújtandó támogatását az
elõírások nem teljesítése miatt 100%-kal csökkentették.

d) az a gazdálkodó, aki a Környezet és Energia Opera-
tív Program (KEOP)

da) KEOP – 3.1.2 kódszámú „Élõhelyvédelem, -hely-
reállítás, vonalas létesítmények természetkárosító hatásá-
nak mérséklése kétfordulós pályázatos konstrukció kereté-
ben megvalósítandó projektek támogatása” pályázat, vagy

db) a KEOP – 3.2.1 kódszámú „Élõhely-megõrzõ
mezõ- és erdõgazdálkodás infrastrukturális fejlesztése”
támogatási konstrukció keretében támogatást nyert.

(4) A beruházás a támogatási kérelem benyújtására nyit-
va álló idõszak utolsó napját követõen az ügyfél saját fele-
lõsségére kezdhetõ meg.

(5) A 3. § (1) bekezdésében szereplõ földhasználati
intézkedések esetén a beruházást legkésõbb a támogatási
kérelemnek helyt adó határozat jogerõre emelkedését
követõ év május 31-éig meg kell valósítani.

(6) A 3. § (2) bekezdésében szereplõ eszközbeszerzés
esetén az eszközbeszerzést legkésõbb a támogatási kére-
lemnek helyt adó határozat jogerõre emelkedését követõ
12 hónapon belül végre kell hajtani.

(7) A kifizetési kérelem benyújtását követõen a beru-
házást:

a) legalább 5 évig fenn kell tartani a 3. § (1) bekezdésé-
ben szereplõ földhasználati intézkedések esetében;

b) legalább 3 évig fenn kell tartani a 3. § (2) bekezdé-
sében szereplõ eszközbeszerzések esetében.”

5. §

(1) Az R. a 6. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:

„Sövénytelepítés”

(2) Az R. 6. § (1) bekezdésének a) pontjában, a 7. §
(1) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában, 8. § (1) bekez-
désének a) pontjában, 9. § (1) bekezdésének a) pontjában,
12. § (1) bekezdésének a) pontjában, 13. § (1) bekezdé-
sének a) pontjában, valamint a 14. § (1) bekezdésének
a) pontjában az „agrár-környezetgazdálkodási támogatási
programban” szövegrész helyébe az „agrár-környezetgaz-
dálkodási intézkedésben” szövegrész lép.
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(3) Az R. 6. § (3) bekezdésének c) és d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[(3) A támogatásra jogosult köteles a sövény telepítését
az alábbi követelmények szerint elvégezni:]

„c) a sövény kiterjedése nem haladhatja meg az 5. §
(1) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett
kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ terület, illetve
az 5. § (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az
érintett parcella 5%-át;

d) a sövényt hosszanti oldalával az 5. § (1) bekezdésé-
ben foglaltak teljesülése esetén az érintett kötelezettség-
vállalással érintett egybefüggõ terület szélével, illetve az
5. § (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érin-
tett parcella szélével érintkezõen kell telepíteni;”

(4) Az R. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A támogatásra jogosult köteles az 5. § (7) bekezdé-
sének a) pontja szerinti idõszakban a telepített sövényben
megjelenõ, az 1. számú melléklet C. pontjában szereplõ
invazív cserje- és fafajok egyedeit úgy eltávolítani, hogy
a telepített sövényben az e fajokból álló invazív borítás
ne haladja meg az 1%-ot.”

6. §

(1) Az R. a 7. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:

„Mezõvédõ fásítás”

(2) Az R 7. § (3) bekezdésének g) pontjának ga) alpont-
jának helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(3) A támogatásra jogosult köteles a mezõvédõ fásítást
az alábbiakban meghatározott követelmények szerint elvé-
gezni:]

[g) a fásítást az alábbiak szerint kell elhelyezni:]
„ga) az 5. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése ese-

tén az érintett kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ
terület, illetve az 5. § (2) bekezdésében foglaltak teljesü-
lése esetén az érintett parcella szélén,”

(3) Az R. 7. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A támogatásra jogosult köteles az 5. § (7) bekezdé-
sének a) pontja szerinti idõszakban a fásításban megjele-
nõ, az 1. számú melléklet C. pontjában felsorolt invazív
cserje- és fafajok egyedeit úgy eltávolítani, a telepített
fásításban az e fajokból álló invazív borítás ne haladja meg
az 1%-ot.”

7. §

(1) Az R. a 8. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:

„Füves mezsgye létesítése”

(1) Az R. 8. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(2) A támogatásra jogosult köteles]
„a) a füves mezsgyét minimum 4 méter szélességben

kell kialakítani úgy, hogy a füves mezsgye hossza meg-
egyezzen a sövény vagy a mezõvédõ fásítás hosszával, de
kiterjedése az 5. § (1) bekezdésében foglaltak teljesülése
esetén az érintett kötelezettségvállalással érintett egybe-
függõ terület, illetve az 5. § (2) bekezdésében foglaltak
teljesülése esetén az érintett parcella 10%-át ne haladja
meg.”

(2) Az R. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Az 5. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti idõszak-
ban a támogatásra jogosult köteles a füves mezsgyét az
alábbiak szerint fenntartani:

a) a füves mezsgyén gyommentes állapotot kell bizto-
sítani, és

b) a füves mezsgye gyepfelszínének maradandó károsí-
tása nem megengedett.”

8. §

(1) Az R. a 9. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:

„Ültetvények sorközgyepesítése”

(2) Az R. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A támogatásra jogosult köteles az 5. § (7) bekezdé-
sének a) pontja szerinti idõszakban a gyepfelszínt az aláb-
biak szerint fenntartani:

a) a gyepfelszínen gyommentes állapotot kell bizto-
sítani, és

b) a gyepfelszín maradandó károsítása nem megen-
gedett.”

9. §

(1) Az R. a 10. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:

„Környezetvédelmi célú gyeptelepítés”

(2) Az R. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A támogatásra jogosult köteles az 5. § (7) bekezdé-
sének a) pontja szerinti idõszakban a gyepfelszínt az aláb-
biak szerint fenntartani:

a) a gyepfelszínen gyommentes állapotot kell biztosí-
tani, és

b) a gyepfelszín maradandó károsítása nem megen-
gedett.”
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10. §

(1) Az R. a 11. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:

„Természetvédelmi célú gyeptelepítés”

(2) Az R. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdése b) pontjának bd) alpontja sze-
rinti természetvédelmi célú gyeptelepítés esetén a kérel-
mezõnek rendelkeznie kell legalább 1 hektár egybefüggõ
szántó hasznosítású MTÉT területtel, melyen a beruházást
megvalósítja és melyre vonatkozóan Natura 2000 terület
esetében az 5. § (2) bekezdésében foglaltakra is figyelem-
mel a területileg érintett nemzeti park igazgatóság igazol-
ja, hogy a tervezett beruházás természetvédelmi értéke az
adott területen magas.”

(3) Az R. 11. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A támogatásra jogosult köteles az 5. § (7) bekezdé-
sének a) pontja szerinti idõszakban a gyepfelszínt az aláb-
biak szerint fenntartani:

a) a gyepfelszínen gyommentes állapotot kell biztosí-
tani, és

b) a gyepfelszín maradandó károsítása nem megen-
gedett.”

11. §

(1) Az R. a 12. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:

„Rovarteleltetõ bakhát létesítése”

(1) Az R. 12. § (2) bekezdésének e) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[(2) A támogatásra jogosult köteles a bakhátat az aláb-
biak szerint kialakítani:]

„e) a bakhát kiterjedése nem érheti el az 5. § (1) bekez-
désében foglaltak teljesülése esetén az érintett kötelezett-
ségvállalással érintett egybefüggõ terület, illetve az 5. §
(2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén az érintett
parcella területének 5%-át”

(3) Az R. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A támogatásra jogosult köteles a rovarteleltetõ bak-
hátat az 5. § (7) bekezdésének a) pontja szerinti idõszak-
ban az alábbiak szerint fenntartani:

a) a bakháton gyommentes állapotot kell biztosítani;
b) a bakhát gyepfelszínének maradandó károsítása nem

megengedett.”

12. §

Az R. a 13. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egé-
szül ki:

„Természetes alapanyagú kerítés kialakítása”

13. §

(1) Az R. a 14. §-t megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:

„Természetes alapanyagú madárvédelmi
berendezések létesítése”

(2) Az R. 14. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(2) A természetes alapanyagú, engedélyezett madárvé-
delmi berendezések létesítése esetén a 2. számú melléklet-
ben foglalt elõírásoknak megfelelõen kell eljárni az aláb-
biak figyelembevételével:]

„b) madárvédelmi berendezések védett természeti terü-
leten, MTÉT területen, illetve Natura 2000 területen való
kihelyezéséhez a területileg érintett nemzeti park igazga-
tóság elõzetes írásbeli hozzájárulása szükséges;”

14. §

Az R. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § A kérelmezõ nem jogosult támogatásra
a) a 3. § (1) bekezdése a) pontjának aa) és ab) alpontja

szerinti földhasználati intézkedés esetén azon kötelezett-
ségvállalással érintett egybefüggõ területek szegélyein,
amellyel érintkezõ szomszédos terület szegélyén megkez-
dett vagy befejezett sövénytelepítés, erdõsítés, fásítás,
illetve ültetvénytelepítés található;

b) a 3. § (2) bekezdése b) pontjában szereplõ madárvé-
delmi berendezések beszerzése esetén, ha a beruházással
érintett terület ültetvényként hasznosított, és az 5. § (1) be-
kezdése szerinti támogatásra vonatkozóan az elõzetesen
jóváhagyott területeket tartalmazó támogatási kérelemnek
helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendel-
kezik.”

15. §

Az R. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) Támogatási kérelem 2009-ben és azt köve-

tõen évente május 16. és június 30. között nyújtható be
elektronikus úton. A támogatási kérelem mellékleteit írott
formában, postai úton kell benyújtani, az elektronikusan
benyújtott kérelemmel azonos támogatási kérelem benyúj-
tási idõszakban az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illeté-
kes Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb-
biakban: MVH) kirendeltséghez.

(2) Az elektronikus kérelembenyújtás technikai feltéte-
leit az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési
támogatások igénybevétele esetén az elektronikus ké-
relembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.)
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Korm. rendelet (a továbbiakban: 80/2008. Korm. rendelet)
2. § (1)–(5) bekezdései és 3. §-a szabályozzák.

(3) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határ-
idõ leteltét követõen az alábbi adatok tekintetében hiány-
pótlásra nincs lehetõség:

a) ügyfél-azonosítási információk;
b) támogatási jogosultságra vonatkozó adatok, különö-

sen a blokkazonosító, az intézkedés azonosító, illetve a
területméret adatok.

(4) A támogatási kérelemben fel kell tüntetni, hogy
a) a 3. § (1) bekezdésének a) pontja, b) pontjának ba)

alpontja, c) pontja, továbbá (2) bekezdésének a) pontja
szerinti intézkedések esetében hány méter hosszúságú
beruházás,

b) a 3. § (1) bekezdésének b) pontjának bb)–bd) alpont-
jai szerinti intézkedések esetében hány hektár kiterjedésû
beruházás,

c) a 3. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti intézkedés
esetében hány darab berendezés

után igényli a kompenzációs támogatást és azt melyik
fizikai blokkban kívánja megvalósítani.

(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 nap-

nál nem régebbi hiteles tulajdoni lap-másolatot;
b) azt a teljes bizonyító erejû okiratot, amely igazolja,

hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltünte-
tett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az 5. § (7) be-
kezdésében szereplõ idõszakok végéig használni, abban az
esetben ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más sze-
mély olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a
beruházás megvalósítását, illetve a fenntartási kötelezett-
ség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja;

c) sövény létesítése esetén a területileg érintett nemzeti
park igazgatóság 6. § (2) bekezdésében szereplõ jóváha-
gyó nyilatkozatát;

d) mezõvédõ fásítás esetén:
da) az erdészeti hatóság által kiadott telepítési enge-

délyt;
db) a területileg érintett nemzeti park igazgatóság 7. §

(2) bekezdésében szereplõ jóváhagyó nyilatkozatát;
e) Natura 2000 terület esetén a területileg érintett nem-

zeti park igazgatóság 5. § (2) bekezdésében szereplõ nyi-
latkozatát;

f) a 3. § (1) bekezdésének b) és c) pontjai szerinti intéz-
kedések esetében a gyeptelepítési tervet;

g) madárvédelmi berendezések beszerzése esetén a
14. § (2) bekezdés b) pontjában, illetve a 14. § (2) bekez-
dés c) pontjában meghatározott elõzetes írásbeli hozzá-
járulásokat;

(6) A támogatási kérelem nem foglalja magában a kifi-
zetési kérelmet.

(7) A kérelmezõ a támogatási kérelem benyújtására
nyitva álló idõszakban csak egy támogatási kérelmet
nyújthat be.

(8) A kérelmezõ egy támogatási kérelemben a 3. § (1) és
(2) bekezdéseiben szereplõ intézkedések közül több intéz-
kedésre is igényelhet támogatást.

(9) A támogatási kérelemhez az EMVA általános rende-
let 13. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérõen nem kell
mellékelni az egyedi blokktérképet.”

16. §

(1) Az R. 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben a támogatási kérelemben szereplõ
intézkedéshez kapcsolódó egyes kötelezettségvállalással
érintett egybefüggõ területek, illetve az 5. § (2) bekezdésé-
ben foglaltak teljesülése esetén parcellák környezeti érzé-
kenysége vagy a terület elhelyezkedése miatti besorolás
eltérõ, úgy a bírálat során a terület nagyságával súlyozott
mérték kerül figyelembevételre.”

(2) Az R. 17. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 2009. évben benyújtott támogatási kérelmek

egyidõben kerülnek elbírálásra az ugyanarra a kötelezett-
ségvállalással érintett egybefüggõ területre vonatkozóan
az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés keretében
benyújtott támogatási kérelmekkel.”

17. §

Az R. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„18. § (1) A kifizetési kérelmet elektronikus úton kell

benyújtani. A kifizetési kérelem mellékleteit írott formá-
ban, postai úton kell benyújtani, az elektronikusan benyúj-
tott kérelemmel azonos kifizetési kérelem benyújtási idõ-
szakban az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes
MVH kirendeltséghez.

(2) Az elektronikus kérelembenyújtás technikai feltéte-
leit a 80/2008. Korm. rendelet 2. § (1)–(5) bekezdései és
3. §-a szabályozzák.

(3) A kifizetési kérelmet be lehet nyújtani:
a) a 3. § (1) bekezdésében felsorolt földhasználati

intézkedések esetén minden évben az egységes területala-
pú támogatás iránti kérelemmel egyidejûleg, legkésõbb a
támogatási határozat jogerõre emelkedését követõ máso-
dik naptári évben;

b) a 3. § (2) bekezdésében felsorolt eszközbeszerzések
esetén évente:

ba) április 1.–május 15. között, valamint
bb) október 1–október 31. között,

legkésõbb a támogatási határozat jogerõre emelkedését
követõ 18 hónapon belül.

(4) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell:
a) a beruházás megvalósulását igazoló tételes bizony-

latokról készített számlaösszesítõt, valamint
b) a megvalósított beruházást ábrázoló egyedi blokk-

térképet, az összes, a támogatási kérelemben szereplõ par-
cellának és a megvalósított egyes beruházások helyének
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megjelölésével, valamint a 3. § (2) bekezdésének b) pontja
szerinti beruházások helyének Egységes Országos Vetüle-
ti Rendszerben legalább 3–5 méter pontossággal megadott
koordinátáinak feltüntetésével.

(5) A kifizetési kérelem benyújtásának, a kiadások el-
számolásának e rendeletben nem szabályozott kérdéseire
az EMVA általános rendelet III. fejezetének Nem terület
és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó különös
szabályait is alkalmazni kell.

(6) Amennyiben a 3 § (1) bekezdésének b) pontjának
bb)–bd) alpontjaiban szereplõ földhasználati intézkedések
esetében 2009. évben az agrár-környezetgazdálkodási
intézkedéssel egyazon támogatási kérelem beadási idõ-
szakban nyújtottak be támogatási kérelmet, és az agrár-
környezetgazdálkodási intézkedés területazonosítási
kérelmére vonatkozó végleges helyt adó, illetve részben
helyt adó határozatban foglalt jóváhagyott terület kisebb,
mint az e rendelet szerinti támogatási kérelemben szereplõ
terület, az e rendelet szerint már meghozott helyt adó, illet-
ve részben helyt adó támogatási határozat módosítását
vonja maga után.

(7) A (6) bekezdésben foglaltak értelmében a támoga-
tást igénylõ a módosított, helyt adó, illetve részben helyt
adó határozatban foglalt jóváhagyott terület után nyújthat
be kifizetési kérelmet.”

18. §

Az R. 19. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben a 3. § (1) és (2) bekezdéseiben szerep-

lõ intézkedések esetében 2009. évben az agrár-környezet-
gazdálkodási intézkedéssel egyazon támogatási kérelem
beadási idõszakban nyújtottak be támogatási kérelmet, a
támogatás folyósításának feltétele, hogy az agrár-környe-
zetgazdálkodási intézkedés az érintett területre vonatkozó
területazonosítási kérelme benyújtásra kerüljön.”

19. §

Az R. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép
„21. § (1) Ha a támogatásra jogosult a 6. § (2) és (3) be-

kezdésében, a 7. § (2) és (3) bekezdésében, a 8. § (2) be-
kezdésében, a 9. § (2) bekezdésében, a 10. § (2) bekezdé-
sében, a 11. § (2) bekezdésében, a 12. § (2) bekezdésében,
a 13. § (2) bekezdésében, valamint a 14. § (2) bekezdésé-
ben foglaltakat megszegi, akkor:

a) részleges teljesítés esetén a támogatás 30%-át köte-
les a jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó
szabályok szerint visszafizetni;

b) nem teljesítés esetén a támogatás egészét köteles a
jogosulatlanul igénybe vett támogatásokra vonatkozó
szabályok szerint visszafizetni.

(2) Ha a támogatásra jogosult a 5. § (5)–(6) bekezdései-
ben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, a
támogatást jóváhagyó határozatot vissza kell vonni.

(3) Ha a támogatásra jogosult az 5. § (7) bekezdésében
meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, akkor a

támogatás 75%-át köteles a jogosulatlan igénybevett tá-
mogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(4) Amennyiben a támogatásra jogosult az 5. § (7) be-
kezdése a) pontjában szereplõ idõszak alatt a 6. § (4) be-
kezdésében, a 7. § (4) bekezdésében, a 8. § (3) bekezdésé-
ben, a 9. § (3) bekezdésében, a 10. § (3) bekezdésében,
a 11. § (3) bekezdésében, valamint a 12. § (3) bekezdésé-
ben meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, úgy
a támogatás 15%-át köteles a jogosulatlanul igénybe vett
támogatásokra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni.

(5) Amennyiben a 3. § (1) bekezdésének a) pontja és
b) pontjának ba) alpontja szerinti földhasználati intézkedések
esetében a támogatási kérelmet a 2010. évi támogatási kére-
lem benyújtási idõszaktól kezdõdõen nyújtották be és az 5. §
(1) bekezdése szerinti támogatásban részesült területre vonat-
kozik, úgy annak a területrésznek, amelyen a beruházás meg-
valósult, az 5. § (1) bekezdése szerinti támogatásra való jogo-
sultsága megszûnik, a támogatásra jogosultat azonban támo-
gatás-visszafizetési kötelezettség nem terheli.”

20. §

Az R. 22. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Külön jogszabályban megállapított, e rendelet 5. §
(1) bekezdésében szereplõ agrár környezetgazdálkodási
intézkedés „Környezetvédelmi célú földhasználatváltás”,
illetve „Természetvédelmi célú földhasználatváltás” cél-
programjainak keretein belül támogatás csak akkor vehetõ
igénybe, ha a kérelmezõ a támogatással érintett területre
vonatkozóan e rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjának
bc) vagy bd) alpontjaiban meghatározott intézkedésekre
vonatkozóan helyt adó, illetve részben helyt adó támoga-
tási döntéssel rendelkezik.”

21. §

(1) Az R. 3. számú mellékletének „Szakmai szempon-
tok” részének „Földhasználati támogatások esetén” részé-
ben „A terület környezeti érzékenysége (MePAR lehatáro-
lás alapján)” értékelési szempont helyére e rendelet 1. szá-
mú mellékletében foglaltak lépnek.

(2) Az R. e rendelet 2. számú melléklete szerinti 4. szá-
mú melléklettel egészül ki.

22. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
2. §-ának 10. pontja a hatályát veszti.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 10. §
(1) bekezdésének d) pontja a hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon a hatá-
lyát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 1257



1. számú melléklet a 14/2009. (II. 28.) FVM rendelethez

Földhasználati támogatások esetén

A terület környezeti
érzékenysége
(MePAR lehatárolás alapján)

Natura 2000 terület 15

nitrátérzékeny 10

sérülékeny ivóvízbázis 10

12%-nál nagyobb lejtésû területet tartalmazó
blokkban megvalósuló beruházás

10

2. számú melléklet a 14/2009. (II. 28.) FVM rendelethez

[4. számú melléklet a 33/2008. (III. 27.) FVM rendelethez]

Gyeptelepítési terv

A támogatási formára vonatkozó adatok

1. Melyik „Nem termelõ beruházásra” nyújt be támogatási kérelmet?
a) füves mezsgye létesítése � megválaszolandó kérdések: 1–2. és 16–21.
b) rovarteleltetõ bakhát létesítése � megválaszolandó kérdések: 1–2. és 16–21.
c) ültetvény sorközgyepesítése � megválaszolandó kérdések: 1–2. és 16–21.
d) környezetvédelmi célú gyeptelepítés � megválaszolandó kérdések: 1–21.
e) természetvédelmi célú gyeptelepítés � megválaszolandó kérdések: 1–21.

2. 2009-tõl melyik agrár-környezetgazdálkodási célprogramban kíván részt venni?
a) valamely nem zonális szántóföldi növénytermesztési célprogramban
b) valamely zonális szántóföldi növénytermesztési célprogramban
c) valamely ültetvényes gazdálkodás célprogramban
d) környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramban
e) természetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramban

3. Tervezi-e, hogy gyepgazdálkodási célprogramban részt vesz a területével? igen / nem

A beruházással érintett földterület elhelyezkedésére vonatkozó adatok

4. Melyik földrajzi tájban vagy régióban helyezkedik el a földterület? .......................................................................

5. Milyen gyeptáj típus jellemzõ az adott területre?
1. hullámtéri vagy nem hullámtéri üde rétek (közöttük üde vagy kiszáradó láprétek) jellemzõek, ezekhez kap-

csolódóan egyes tájakban üde (dombvidéki) gyepek is jelen lehetnek
2. a laposokban (,,mélyebb” részeken) szikes és nedves rétek, a hátakon (,,magasabb” részeken) szárazgyepek

jellemzõek
3. a kissé magasabb részeken száraz, félszáraz, kötött talajú gyepek, a völgyekben üde rétek jellemzõek
4. üde rétek és üde (domb- és hegyvidéki) gyepek jellemzõk, de ezek mellett a száraz homoki gyepeknek megfe-

lelõ termõhely is nagyobb kiterjedésben jelenik meg
5. szikesek uralta tájtípus, a mélyebb részeken kevés üde rét, a hátakon kevés száraz gyep elõfordul
6. mind a homoki, mind a kötöttebb talajú száraz gyepek termõhelye jelentõs mennyiségben megtalálható, és

szikes gyepek is jellemzõek
7. száraz homoki gyepek jellemezte tájtípus, ahol jelentõs az üde, ártéri jellegû rétek aránya
8. száraz homoki gyepek jellemezte tájtípus, ahol jelentõs szikes aránya, és az üde rétek kialakuláshoz alkalmas

területek is vannak
9. a magasabb részeken félszáraz, a laposabbakon, a völgyekben üde rétek jellemzõek

10. üde (domb- és hegyvidéki) gyepek a legjellemzõbbek, amelyekhez a völgyekben több-kevesebb üde rét kap-
csolódhat, ritkán félszáraz gyepek is elõfordulhatnak

11. az uralkodó félszáraz gyepeknek megfelelõ termõhelyi adottságok mellett az üde (domb- és hegyvidéki) gye-
peknek megfelelõek vannak még jelen
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12. a félszáraz gyepek mellett mind a homoki, mind a kötöttebb talajú száraz gyepek termõhelye is jelentõs
mennyiségben található meg

13. száraz és/vagy félszáraz, többnyire kötöttebb talajon található gyepek jellemzik a tájat, de rendszerint kisebb
mennyiségben az üde gyepek és/vagy az üde rétek termõhelye is megtalálható

14. a tájban sokféle gyeptípus (száraztól a nedvesig) fordul elõ hasonló arányban, kötöttebb talajon (homoki szá-
raz gyepek és szikesek nincsenek)

15. üde és félszáraz típusú gyepek kialakulásának kedvezõ tájak, ahol a száraz, kötöttebb talajú gyepeknek meg-
felelõ termõhely is megtalálható

6. Melyik nemzeti park igazgatóság illetékes a területen?
a) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
b) Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság
c) Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
d) Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
e) Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
f) Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
g) Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
h) Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
i) Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
j) Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság

7. A földterület IH közleményben szereplõ Magas Természeti Értékû Területen helyezkedik el? igen / nem

8. A földterület IH közleményben szereplõ Natura 2000 területen helyezkedik el? igen / nem

9. A földterülethez legközelebb esõ természetközeli gyepfoltok vagy erdõk:
a) milyen távolságra helyezkednek el? 0–10 m / 10–100 m / 100–200 m / több
b) a földterületnek hányad részével szomszédosak? 0% / 1–10% / 10–50% / több
c) milyen növényzet él rajtuk?

a) gyep
aa) mocsarak és magassásosok,
ab) hullámtéri rétek,
ac) üde rétek,
ad) domb- és hegyvidéki gyepek,
ae) hegylábi kötött talajú gyepek,
af) nyílt homokpusztagyepek,
ag) zárt homoki sztyeprétek,
ah) alföldi kötött talajú sztyeprétek,
ai) szikesek

b) erdõ
c) cserjés
d) nádas
e) vizes élõhely

A földterület jelenlegi növényzetére, talajára és vízellátására vonatkozó adatok

10. Függetlenül a mûvelési ágtól, a kiválasztott földterületen jelenleg gyep van? igen / nem

11. A földterület a gyepesítés elõtt hány évvel volt utoljára felszántva? 1–2 / 3–5 / 6–10 / több

12. Mi volt a legutóbbi termesztett növény? ................................................................................................................

13. A termesztett fajokat nem számítva jelenleg mely növények találhatóak legnagyobb arányban a területen?
..................................................................................................................................................................................

14. Milyen a földterület vízellátása?
a) vizes (az év jelentõs részében vízzel borított)
b) nedves (idõszakosan – fõként tavasszal – megállhat rajta a víz, de nyárra kiszárad)
c) félszáraz, üde (víz soha nem áll meg rajta, a talaj nyirkos lehet)
d) száraz (víz soha nem áll meg rajta, a talaj csak esõ után nyirkos)
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A gyeptelepítésre vonatkozó adatok

15. Várhatóan milyen termõhelyi típusba fog tartozni a területen kialakítandó gyep?
a) mocsarak és magassásosok,
b) hullámtéri rétek,
c) üde rétek,
d) domb- és hegyvidéki gyepek,
e) hegylábi kötött talajú gyepek,
f) nyílt homokpusztagyepek,
g) zárt homoki sztyeprétek,
h) alföldi kötött talajú sztyeprétek,
i) szikesek.

16. Milyen módszerrel telepíti a gyepet?
a) magszórás (kézzel vagy géppel)
b) szénaterítés (szénamurvás felülvetés)
c) direktvetés (direktvetõgéppel)
d) vetés (vetõgéppel)

17. Melyik idõszakban tervezi telepíteni a gyepet?
e) tavasz
f) õsz

18. Milyen fajokat, milyen arányban tervez vetni, honnan szerzi be a vetõmagot vagy kaszálékot?

faj neve vetõmagtömeg (kg/ha) mag vagy kaszálék? beszerzés forrása

19. Idõrendben sorolja fel, hogy milyen agrotechnikai eljárásokkal fogja a gyeptelepítést elvégezni (a talaj elõkészí-
tésétõl kezdve a vetésen át, a vetést követõ gazoló kaszálásokig)!

1. ....................................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................................................................
6. ....................................................................................................................................................................................
7. ....................................................................................................................................................................................
8. ....................................................................................................................................................................................
9. ....................................................................................................................................................................................

10. ...................................................................................................................................................................................
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
15/2009. (III. 6.) FVM

rendelete
a növényvédõ szerek forgalomba hozatalának

és felhasználásának engedélyezésérõl, valamint
a növényvédõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl,

tárolásáról és szállításáról szóló
89/2004. (V. 15.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 9. pont-
jában foglalt felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

(1) A növényvédõ szerek forgalomba hozatalának és
felhasználásának engedélyezésérõl, valamint a növényvé-
dõ szerek csomagolásáról, jelölésérõl, tárolásáról és szállí-
tásáról szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) E rendeletet a növényvédõ szer hatóanyagok, vala-
mint a növényvédõ szerek, növényvédõ szernek nem mi-
nõsülõ növényvédelmi hatású termékek, növényvédelmi
célú eszközök és anyagok forgalomba hozatalának és fel-
használásának engedélyezésére, valamint a növényvédõ
szerek csomagolására, jelölésére kell alkalmazni.”

(2) Az R. 1. §-a (2) bekezdésének i) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Az engedélyezéssel kapcsolatban]
„i) a növényvédõ szernek nem minõsülõ növényvédel-

mi hatású termékek, növényvédelmi célú eszközök és

anyagok, makroszervezetek engedélyezéséhez benyújtan-
dó adatokat a 9. számú melléklet,”
[tartalmazza.]

2. §

(1) Az R. 2. §-ának 2. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„2. Kiskultúrában, illetve kis területen való növényvédõ

szer felhasználás: a 7. számú mellékletében szereplõ kul-
túrákban, illetve adott kultúrában kis területen történõ nö-
vényvédõ szer felhasználás. A növényvédõ szerek szerma-
radékainak meghatározásához szükséges adatkövetelmé-
nyek szempontjából a növényi és állati eredetû élelmisze-
rekben és takarmányokban, illetve azok felületén található
megengedett növényvédõszer-maradékok határértékérõl,
valamint a 91/414/EGK tanácsi irányelv módosításáról
szóló, 2005. február 23-i 396/2005/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 396/2005/EK rende-
let) rendelkezéseit kell alkalmazni.”

(2) Az R. 2. §-ának 7. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„7. Párhuzamos behozatal (paralel import): az Európai

Gazdasági Térségrõl szóló Szerzõdéshez Szerzõdõ Állam-
ban (a továbbiakban: Szerzõdõ Állam) engedélyezett nö-
vényvédõ szernek a Szerzõdõ Államból Magyarországra
történõ behozatala, mely meghatározott feltételek alapján
azonos és közös eredetû egy Magyarországon már engedé-
lyezett növényvédõ szerrel (referencia növényvédõ szer).”

(3) Az R. 2. §-ának 11. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„11. Engedélyköteles termék forgalomba hozatala:

minden, térítés ellenében vagy térítésmentesen történõ át-
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A gyep karbantartására vonatkozó adatok

20. Hogyan tervezi a termõhelyre jellemzõ természetes kísérõ- vagy állományalkotó fajokat a már telepített gyepbe
juttatni?

a) magszórás (kézzel vagy géppel)
b) szénaterítés (szénamurvás felülvetés)
c) direktvetés (direktvetõgéppel)

21. Milyen kezeléseket és hasznosítást tervez a telepített gyepen az elkövetkezõ években:

év kezelések hasznosítási mód

1. év

2. év

3. év

4. év

5. év

6. évtõl



ruházás, továbbá növényvédõ szernek forgalmazás céljá-
ból Magyarország területére történõ behozatala, kivéve, ha
az a Magyarország területérõl való kiszállítást megelõzõ
tárolás céljából történik.”

(4) Az R. 2. §-a a következõ 14–25. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„14. Régi növényvédõszer-hatóanyag: bármely nö-

vényvédõszer-hatóanyag, amely forgalomban volt a külön
jogszabályban meghatározott idõpontig.

15. Új növényvédõszer-hatóanyag: bármely növényvé-
dõszer-hatóanyag, amely nem minõsül régi növényvédõ-
szer-hatóanyagnak.

16. Adalékanyag: a növényvédõszer-hatóanyagok elõ-
állításához használt, azok tulajdonságait befolyásoló
anyagok.

17. Hatásjavító (adjuváns): a növényvédõ szerek kijut-
tatását, hatékonyságát vagy egyéb növényvédelmi tulaj-
donságait befolyásoló anyagok vagy készítmények.

18. Formulációs segédanyag, illetve segédanyag: nö-
vényvédõ szerben vagy hatásjavítóban a gyártás során
használt anyagok, vagy önállóan is forgalomba hozott ké-
szítmények, melyek a növényvédõ szerhez keverve annak
hatásosságát vagy egyéb növényvédelmi tulajdonságát be-
folyásolják, ide nem értve a hatóanyagokat, az antidótu-
mokat (ellenanyagokat, „safener”-eket) és a szinergense-
ket (kölcsönhatás-fokozókat).

19. Növényvédõszer-maradék: a 396/2005/EK rendelet
3. cikkének c) pontja szerinti fogalom.

20. Megengedett növényvédõszer-maradék határérté-
ke: a 396/2005/EK rendelet 3. cikkének d) pontja szerinti
fogalom.

21. Engedély: az élelmiszerláncról és hatósági felügye-
letérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban:
Tv.) mellékletének 24. pontjában felsorolt termékek forga-
lomba hozatalára és felhasználására kiadott hatósági hatá-
rozat.

22. Jogellenesen forgalmazott termék: forgalomba ho-
zatali és felhasználási engedély nélkül forgalmazott enge-
délyköteles termék, az engedélyes gyártó nevének, a ter-
mék nevének jogosulatlan feltüntetése vagy engedélyre
való jogosulatlan hivatkozás, illetve valótlan adatokat tar-
talmazó címke, csomagolóanyag, eszközutánzás, jogosu-
latlan kiszerelési, formulázási tevékenységbõl származó
áru.

23. Munka-egészségügyi várakozási idõ: a kijuttatott
növényvédõ szer teljes beszáradásától kezdõdõ órákban
vagy napokban megadott idõtartam, amelynek lejárta elõtt
az engedélyköteles termékkel kezelt területen bármilyen
munkavégzés csak a felhasználáshoz elõírt védõfelszere-
lésben végezhetõ.

24. Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: az, az álta-
lában napokban megadott idõtartam, amelynek el kell tel-
nie egy adott engedélyköteles termékkel végzett utolsó ke-
zelés és a növény, növényi termék (beleértve a köztes ter-
ményt és aljnövényzetet is) betakarítása, a raktárfertõtlení-
tést követõ betárolása, illetve a termény kitárolása, az áru

felhasználása, forgalomba hozatala, fogyasztása, kereske-
delmi feladása között.

25. Környezet: víz, levegõ, föld, a növény- és állatvilág
vadon élõ fajai, és azok közti bármilyen kölcsönös kapcso-
lat, valamint élõ szervezetekkel való bármilyen kapcsola-
tuk.”

3. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A növényvédõ szer hatóanyagok (a továbbiakban:

hatóanyag) közösségi engedélyezésével, valamint a nö-
vényvédõ szerek, növényvédelmi hatású termékek, nö-
vényvédelmi célú eszközök és anyagok, makroszerveze-
tek engedélyezésével kapcsolatos feladatokat a Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban:
engedélyezõ hatóság) látja el.”

4. §

Az R. 4. és 5. §-a, valamint a 4. §-t megelõzõ alcím he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„Általános rendelkezések a növényvédõ szer
engedélyezésben

4. § (1) Az engedély iránti kérelmet az engedélyezõ ha-
tósághoz kell benyújtani. Kérelmezõ lehet az, aki, illetve
akinek (amelynek) képviselõje az Európai Gazdasági Tér-
ség valamely tagállamában lakóhellyel vagy székhellyel
rendelkezik.

(2) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a nö-
vényvédõ szer elbírálásához szükséges, e rendeletben
meghatározott adatokat és mintákat.

(3) Az engedélyezõ hatóság egyes adatok benyújtásától
eltekinthet, ha az elbíráláshoz a megfelelõ adatok rendel-
kezésére állnak. Korábbi engedélyezési eljáráshoz benyúj-
tott adatokat csak az engedélyes írásbeli hozzájárulásával
lehet felhasználni.

(4) A géntechnológiával módosított szervezetet tartal-
mazó vagy ilyen szervezetekbõl álló növényvédõ szer en-
gedélyezése esetén figyelembe kell venni a külön jogsza-
bályban foglalt elõírásokat is.

(5) A Magyarországon nem engedélyezett, az Európai
Gazdasági Térség más tagállamában a közösségi elõírások
szerint engedéllyel rendelkezõ növényvédõ szer Magyar-
országon gyártható, tárolható vagy szállítható más tagál-
lamban való felhasználás céljából.

(6) Ha a növényvédõ szer forgalomba hozatala és fel-
használása az Európai Gazdasági Térség valamely tagálla-
mában a közösségi elõírások alapján került engedélyezés-
re, a növényvédõ szer magyarországi engedélyezése e ren-
delet 14. §-a szerint kezdeményezhetõ.

5. § (1) Az engedélyezõ hatóság a növényvédõ szer for-
galomba hozatalának engedélyezésére vonatkozó hatósági
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döntését engedélyokiratba (a továbbiakban: okirat) foglal-
ja. Az engedélyezõ hatóság az új megengedett növényvé-
dõszer-maradék határérték megállapítása esetén az Euró-
pai Bizottság által meghatározottak alapján adja ki az en-
gedélyt.

(2) Az engedélyezõ hatóság az (1) bekezdés szerinti en-
gedélyben meghatározza a szükséges alkalmazási elõ-
írásokat, különösen az alkalmazási területeket (kultúra,
károsító megjelölésével), az alkalmazható mennyiséget,
valamint az ember és az állat egészségének védelme, to-
vábbá a környezet és a természet védelméhez szükséges
alkalmazási elõírásokat – különös tekintettel a felszín alat-
ti vizek és a vízbázisok védelmét biztosító jogszabályi elõ-
írásokra –, a felhasználásra jogosult személyek körét, illet-
ve a forgalomba hozatal és felhasználás egyéb feltételeit.

(3) Olyan vetõmagot, növényi anyagot és termesztõ kö-
zeget, amely nem engedélyezett növényvédõ szert tartal-
maz, vagy amelyet nem engedélyezett növényvédõ szerrel
kezeltek, kizárólag az engedélyezõ hatóság engedélyével
lehet forgalomba hozni.

(4) Magyarországon azok a növényvédõ szerek kerül-
hetnek forgalomba, amelyek hatóanyagai szerepelnek az
1. számú mellékletben szereplõ hatóanyagok jegyzékében,
figyelembe véve a hatóanyagok felülvizsgálatára vonatko-
zó közösségi rendeletekben, illetve a (10) bekezdésben
foglaltakat.

(5) Az engedélyezõ hatóság a növényvédõ szer forga-
lomba hozatalát és felhasználását – a következõ feltételek
együttes fennállása esetén – akkor engedélyezi, ha

a) az engedély iránti kérelem a jogszabályban megha-
tározott követelményeknek megfelel;

b) a növényvédõ szer hatóanyaga megfelel a (4) bekez-
dés, valamint a (11) bekezdés elõírásainak;

c) a növényvédõ szer vizsgálata alapján megállapítha-
tó, hogy a növényvédõ szer a tudományos és technikai is-
meretek jelenlegi szintje szerint elõírásszerû és szakszerû
felhasználáskor vagy ilyen alkalmazás nyomán egyidejû-
leg

ca) kellõen hatékony,
cb) nem károsítja a védendõ növényeket és növényi ter-

mékeket,
cc) nem okoz szükségtelen szenvedést és fájdalmat

azoknak a gerinceseknek, melyek ellen a védekezés irá-
nyul,

cd) nem ártalmas közvetlenül vagy közvetetten (pél-
dául ivóvízen, élelmiszeren vagy takarmányon keresztül)
az emberek vagy állatok egészségére vagy a felszín alatti
vizekre,

ce) nem befolyásolja elfogadhatatlan módon a környe-
zetet, különös tekintettel a növényvédõ szer sorsára és vi-
selkedésére a környezetben, a vízszennyezésre (beleértve
az ivóvizet és a felszín alatti vizeket) gyakorolt hatására,
valamint a nem célzott fajokra való hatására;

d) megbízhatóan meghatározhatók
da) a növényvédõ szerben a hatóanyagok, valamint a

növényvédõ szerben lévõ, az egészség és a környezet

szempontjából jelentõs egyéb anyagok koncentrációja és
anyagi minõsége,

db) a növényvédõ szerek elõírás szerinti és szakszerû
alkalmazása következtében keletkezõ, az ember és az állat
egészsége, valamint a környezet és a természet szempont-
jából fontos szermaradékok;

e) a növényvédõ szer megfelelõen tárolható;
f) adott esetben a mezõgazdasági termékekben fellelhe-

tõ, az engedélyben említett használat által befolyásolt
megengedett növényvédõszer-maradék határérték (MRL)
megállapítására, illetve módosítására a 396/2005/EK ren-
delettel összhangban került sor.

(6) Az engedélyezõ hatóság az engedélyezési eljárás ke-
retében dönt

a) a növényvédõ szerek alkalmazásának feltételeirõl,
b) az ember és az állat egészségének, valamint a kör-

nyezet és a természet védelmének érdekében szükséges al-
kalmazási elõírásokról.

(7) Az engedélyezõ hatóság a kérelmezõtõl az engedé-
lyezési eljárás során további adatok, mellékletek, kísérleti
és analitikailag tiszta hatóanyagminták benyújtását kérhe-
ti, amennyiben ezek az engedélyezés feltételeinek elbírálá-
sához szükségesek. Ezek teljesítéséig az engedélyezõ ha-
tóság az engedélyezési eljárást felfüggeszti.

(8) A kérelmezõ, illetve az engedélyes az engedélyezõ
hatóságnak köteles azonnal bejelenteni

a) a termékben bekövetkezett, a kérelem benyújtásával
összefüggésben közölt adatokban és a benyújtott doku-
mentációban foglaltaktól eltérõ változást, és

b) a növényvédõ szereknek az ember és az állat egész-
ségére, valamint a környezetre és a természetre gyakorolt
veszélyes hatásáról szerzett újabb ismereteket.

(9) A bejelentéshez mellékelni kell azokat az adatokat,
mellékleteket és mintákat, amelyekbõl a változások vagy
az új ismeretek következnek.

(10) Az engedély jogerõs megadásától számított legfel-
jebb 10 évig érvényes. Ezt követõen az engedély ismételt
megadását lehet kérni.

(11) Az engedélyezõ hatóság legfeljebb 3 évre engedé-
lyezheti olyan növényvédõ szer forgalomba hozatalát és
felhasználását, amelynek hatóanyaga új, és nem szerepel
az engedélyezett hatóanyagok közösségi jegyzékében, de
felülvizsgálat alapján a hatóanyag és növényvédõ szer
dossziéi megfelelnek az engedélyezési követelményeknek
a jelentéstevõ tagállam által készített értékelõ jelentés ter-
vezet (Draft Assessment Report, DAR) figyelembevéte-
lével. Amennyiben a hatóanyagnak a közösségi jegyzékre
való felvételérõl nem született döntés, az engedély meg-
hosszabbítható.

(12) Az engedély ismételt megadását legkésõbb az érvé-
nyességi ideje lejáratát 18 hónappal megelõzõen lehet kér-
ni az engedély folyamatosságának fenntartása érdekében.
Az engedélyt ismételten meg lehet adni, illetve meg lehet
hosszabbítani, ha a növényvédõ szer megfelel az (5) be-
kezdés c)–f) pontjában elõírt feltételeknek.
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(13) Az engedélyezõ hatóság az engedélyt a kérelem
alapján az ismételt engedély megadására vonatkozó hatá-
rozat idõpontjáig meghosszabbíthatja, ha az ismételt enge-
dély megadásáról az engedély lejártát megelõzõ 18 hóna-
pon belül nem döntöttek.

(14) Az engedélyesnek az engedély érvényességi idõ-
tartama alatt évenként analitikailag tiszta hatóanyagmintát
kell benyújtania az engedélyezõ hatóságnak.”

5. §

(1) Az R. 6. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A hatóanyag engedélyezéséhez a 2. számú mellék-
let követelményeinek megfelelõ, valamint legalább egy,
az adott hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerre a
3. számú melléklet és a Növényvédelmi Módszertani
Gyûjtemény (a továbbiakban: Gyûjtemény) vonatkozó fe-
jezete szerinti részletes és összefoglaló adatokat kell be-
nyújtani angol nyelven – az engedélyezõ hatóság kérésére
magyar nyelven is – az engedélyezõ hatósághoz, nyomta-
tott és elektronikus formában. A kérelmezõnek a részletes
és összefoglaló adatokat egyidejûleg a többi tagállamnak
és az Európai Bizottsághoz (a továbbiakban: Bizottság) is
meg kell küldenie.”

(2) Az R. 6. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(10) Az engedélyhez benyújtott adatok védelmére a
Tv. 70. §-ának elõírásait kell alkalmazni.”

6. §

(1) Az R. 7. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[Növényvédõ szer Magyarországon akkor engedélyez-
hetõ, ha]

„b) a kérelmezõ az 5. § (11) bekezdése szerinti ható-
anyagot tartalmazó növényvédõ szer engedélyezését kez-
deményezi.”

(2) Az R. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az engedély iránti kérelemhez – a (10) bekezdés,
illetve a 10. § (1) bekezdésének figyelembevételével –
a 2. és 3. számú melléklet szerinti adatokat, valamint a
Gyûjtemény vonatkozó fejezete szerinti részletes és össze-
foglaló adatokat magyar vagy angol nyelven kell az enge-
délyezõ hatósághoz benyújtani. Amennyiben a kérelem
benyújtása angol nyelven történt, az összefoglaló adatokat
– az engedélyezõ hatóság külön kérésére – magyar nyel-
ven is be kell nyújtani. Mind a részletes adatokat tartalma-
zó dokumentációt, mind az összefoglaló adatokat tartal-
mazó dokumentációt elektronikus adathordozón kell be-
nyújtani az engedélyezõ hatósághoz.”

(3) Az R. 7. § (3) bekezdésének bevezetõ rendelkezése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kérelmezõnek az engedélyezõ hatóság részére az
a) pont esetében évente, külön felszólítás nélkül, míg a
b) és c) pont esetében az engedélyezõ hatóság külön fel-
szólításra kell haladéktalanul a következõ vizsgálati min-
tákat benyújtania:”

(4) Az R. 7. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(5) Az engedélyezõ hatósághoz benyújtott adatok tel-
jességét, az engedélyezõ hatóság a kérelmezõ által kitöl-
tött, a dokumentáció teljességét igazoló részletes lista
alapján, 60 napon belül felülvizsgálja, és arról a kérelme-
zõt tájékoztatja.

(6) A kérelmet az engedélyezõ hatóság nyilvántartásba
veszi, amely tartalmazza legalább a kérelem egy példá-
nyát, a kérelemmel, az adatokkal és a 2. és 3. számú mel-
léklettel kapcsolatos hatósági döntésekrõl készített határo-
zatok egy-egy példányát, illetve a dokumentációról készí-
tett összefoglalót. Az engedélyezõ hatóság a részletes és
összefoglaló adatokat együttesen tárolja, és hozzáférhetõ-
vé teszi a többi Szerzõdõ Állam és a Bizottság számára.
Kérésükre az engedélyezõ hatóság a kérelemmel kapcsola-
tos szükséges információkat megadja.”

(5) Az R. 7. §-a (8) bekezdésének a)–d) pontjai helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

[Amennyiben a hatóanyag szerepel az 1. számú mellék-
let A. részében, az engedélyezõ hatóságnak – az 1. számú
melléklet A. részében megadott határidõkön belül – felül
kell vizsgálnia a forgalomban levõ, az adott hatóanyagot
tartalmazó növényvédõ szerek engedélyét annak eldönté-
sére, hogy megfelelnek-e az 1. számú melléklet A. részében
szereplõ követelményeknek. Ennek során]

„a) az engedélyesnek az elõírt határidõn belül nyilat-
koznia kell, hogy rendelkezik a 2. számú melléklet szerinti
adatokkal, vagy az adat tulajdonosa hozzáférést biztosít az
adatokhoz,

b) igazolni kell, hogy teljesülnek e rendelet 1. számú
mellékletének A. részében a hatóanyagokra megállapított
feltételek és korlátozások, beleértve a hatóanyag egyenér-
tékûségének igazolását, továbbá azt, hogy a hatóanyag
tisztasági fokát és szennyezéseinek jellegét illetõen nem
tér el jelentõsen az engedélyezett hatóanyagok közösségi
jegyzékére való felvétel érdekében benyújtott eredeti kére-
lemhez csatolt részletes és összefoglaló adatokban megje-
lölt összetételtõl,

c) amennyiben a kérelem megfelel az a) és b) pontok-
ban foglalt követelményeknek, a növényvédõ szer újraér-
tékelésének elvégzése érdekében a kérelmezõnek be kell
nyújtania az elõírt határidõn belül a 3. számú melléklet
szerinti részletes és összefoglaló adatokat, beleértve a ma-
gyarországi felhasználás körülményeit a helyes mezõgaz-
dasági gyakorlatnak megfelelõen,

d) amennyiben az a) pontban meghatározott feltételek
nem teljesülnek, a (2) bekezdésben foglaltak alapján kell
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eljárni, beleértve a védett adatokra vonatkozó alternatív,
vagy azokkal egyenértékû vizsgálatok összehasonlító táb-
lázatának benyújtását is.”

(6) Az R. 7. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(9) Az engedélyezõ hatóság a felülvizsgálat eredmé-
nyérõl határozatban dönt. Az engedélyezõ hatóság a felül-
vizsgálat eredményérõl a Bizottságot is tájékoztatja.”

7. §

Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § A 7. §-ban foglaltaktól eltérõen az 1. számú mel-

léklet B. részében felsorolt hatóanyago(ka)t tartalmazó nö-
vényvédõ szerek a kiadott engedélyek, illetve engedély-
módosítások szerint forgalmazhatók és használhatók fel.
Engedélyük a hatóanyag(ok) 1. számú melléklet A. részé-
ben történõ szerepeltetéséig, illetve az erre vonatkozó elõ-
írások figyelembevételével, kérelemre hosszabbítható
meg.”

8. §

Az R. 10. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Növényvédõ szer légi úton való kijuttatásának en-
gedélyezéséhez a kérelmezõnek be kell nyújtania a kijutta-
tás elõnyeire, indokoltságára, környezeti és egészségi koc-
kázatára vonatkozó adatokat.”

9. §

Az R. 11. és 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„11. § A növényvédõ szernek nem minõsülõ növényvé-
delmi hatású termékek, növényvédelmi célú eszközök és
anyagok, makroszervezetek engedély iránti kérelméhez a
9. számú melléklet szerinti adatokat kell benyújtani.

12. § Az engedély iránti kérelem benyújtásánál, illetve a
vizsgálatok elvégzésénél a 11. számú melléklet szerinti
kultúracsoportosítást kell figyelembe venni, az engedély-
ben tételesen fel kell sorolni az egyes növényi kultúrákat.
A szermaradék adatok esetében a 396/2005/EK rendelet
szerinti kultúra listát kell követni.”

10. §

(1) Az R. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A Gyûjteményt a Növényvédelmi Bizottság külön
jogszabály szerint készíti el és teszi közzé.”

(2) Az R. 13. §-ának (6) és (7) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(6) Az 5. § (11) bekezdése szerint a növényvédõ szer
akkor engedélyezhetõ, ha a felülvizsgálat alapján megfelel
a 16. § (1) bekezdésének b)–k) pontjai szerinti követelmé-
nyeknek.

(7) Az engedélyezõ hatóság visszavonja a (6) bekezdés
szerinti engedélyt, ha

a) a növényvédõszer-maradék ártalmas hatással van az
emberek vagy az állatok egészségére, vagy a felszín alatti
vízre, vagy elfogadhatatlan hatása van a környezetre, és a
toxikológiai vagy környezeti szempontból jelentõs mara-
dékok általánosan használt módszerekkel nem mérhetõk,

b) a helyes növényvédelmi gyakorlatnak megfelelõ
használat ellenére ártalmas az emberek vagy állatok egész-
ségére, a környezetre, különös tekintettel az ivó- és felszín
alatti vizekre.”

11. §

Az R. 14. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Növényvédõ szer engedély kölcsönös elfogadására
az (1)–(4) bekezdésben foglaltakon túlmenõen csak akkor
kerülhet sor, ha a Szerzõdõ Államban az engedélyezés az
egységes elvek szerint történt, illetve a növényvédõ szer
hatóanyaga szerepel az 1. számú melléklet A. részében.”

12. §

Az R. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § Ha az engedélyezõ hatóság a növényvédõ szer

forgalomba hozatalát és felhasználását engedélyezõ eljá-
rásban megállapította, hogy a 16. § (1) bekezdésében fog-
lalt feltételek teljesülnek, akkor megadja a kérelmezõnek a
címketerv végleges elkészítéséhez szükséges adatokat, és
egyidejûleg felszólítja a végleges, magyar nyelvû címke-
terv 15 napon belül történõ benyújtására. Ezzel egyidejû-
leg a 30. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatót és a csoma-
golás mintadarabjait is be kell nyújtani.”

13. §

Az R. 16. §-a (1) bekezdésének i)–k) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[Az engedélyezõ hatóság a növényvédõ szer forgalomba
hozatalát és felhasználását akkor engedélyezi, ha]

„i) az engedélyezõ hatóság a kérelemben megjelölt nö-
vényi kultúrák esetében a 396/2005/EK európai parla-
menti és tanácsi rendeletével összhangban járt el, vagy

j) az engedélyben a növényvédelmi technológiai utasí-
tások oly módon kerültek meghatározásra, hogy a vonat-
kozó rendeletben megállapított határérték túllépésére ne
kerüljön sor, valamint
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k) ha az 5. § (5)–(8) bekezdésében foglaltaknak eleget
tesz,”

14. §

Az R. 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal hivatalos
honlapján közzé kell tenni az engedélyezett növényvédõ
szerek engedélyokiratának a 13. számú melléklet szerinti
adatait, az engedély lejártának idõpontját, az engedély
visszavonását, valamint, ha az intézkedésre egészségügyi
vagy környezetvédelmi okból került sor, az arra okot adó
körülményeket.”

15. §

Az R. 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egy-
idejûleg a következõ alcímmel és 18/A. §-sal egészül ki:

„18. § (1) Az engedélyezõ hatóság az engedélyt hivatal-
ból vagy kérelemre módosíthatja, ha azt szakmai vagy tu-
dományos szempontok indokolttá teszik.

(2) Az engedély módosítását az (1) bekezdése alapján az
engedélyesen kívül kérheti a felhasználásban érdekelt ter-
mészetes személy, gazdálkodó szervezet, társadalmi szer-
vezet, köztestület, költségvetési szerv. Az engedélyes hoz-
zájáruló nyilatkozatát az engedély módosítására vonatko-
zóan az engedélyezõ hatóság szükség szerint beszerzi.
Amennyiben a felhasználásra vonatkozó engedélymódosí-
tást nem az engedélyes kéri, az engedély akkor módosítha-
tó, ha a kérelmezõ benyújtotta a módosítást alátámasztó
dokumentációt és adatokat, továbbá ha azok megfelelnek a
16. §-ban foglaltaknak.

(3) Az engedély módosítására az engedélyezési eljárás
szabályait kell alkalmazni. A már rendelkezésre bocsátott
adatokat nem kell ismételten benyújtani.

(4) Ha a részletes és összefoglaló adatok a korábban el-
bíráltakhoz képest változnak, az engedélyesnek kezdemé-
nyezni kell az engedély felülvizsgálatát. A változást a
szükséges adatokkal alátámasztva az engedélyesnek írás-
ban be kell jelentenie az engedélyezõ hatóságnak. A be-
nyújtott adatok alapján a hatóság dönt a változás engedély-
okiratban való megjelenésének szükségességérõl.

(5) A növényvédõ szer engedélye visszavonásra kerül,
amennyiben:

a) nem tesz eleget a 7. § (8) bekezdésében elõírt köve-
telményeknek,

b) a kérelmezõ az értékeléshez felhasznált hamis adato-
kat nyújtott be,

c) a gyártó ismételten az engedélyokirattól eltérõ
összetételû terméket hoz forgalomba,

d) az engedélyes a visszavonást kéri,
e) új ismeretek alapján szakmai, tudományos szempon-

tok szerint bizonyítható, hogy a növényvédõ szer az elõ-

írás szerinti felhasználás esetén is veszélyezteti az ember
egészségét, illetve a környezetet, ideértve az engedélyben
meghatározott növényi kultúrákat is,

f) külön jogszabály a hatóanyag felhasználását megtil-
totta, vagy

g) az engedélyes az elõírt analitikailag tiszta ható-
anyagmintát, illetve e rendeletben elõírt más mintát nem
nyújtotta be, vagy

h) amennyiben az 5. § (5) bekezdésében írt feltételek
bármely okból nem teljesülnek.

(6) Az engedély visszavonásáról az engedélyezõ ható-
ság az engedélyest határozatban értesíti, továbbá a vissza-
vonás okától függõen türelmi idõt biztosíthat a meglévõ
készletek selejtezésére, raktározására, forgalomba hozata-
lára és felhasználására.

(7) A visszavont engedélyû növényvédõ szerek raktár-
készleteinek felhasználása legfeljebb két vegetációs idõ-
szakra kiterjedõen engedélyezhetõ, kivéve, ha a további
felhasználást az engedélyezõ hatóság megtiltotta. Az en-
gedély visszavonására vonatkozó határozatban foglaltakat
a címkén fel kell tüntetni.

(8) Amennyiben az engedélyokirat erre vonatkozó köte-
lezést tartalmaz, a kereskedelmi forgalomban lévõ, koráb-
ban legyártott tételek csomagolóeszközein, illetve címké-
jén az engedély módosításáról és visszavonásáról szóló
határozatban foglaltakat kell feltüntetni. Abban az eset-
ben, ha az újracímkézés az adott szezonban nem lehetsé-
ges, a határozatban foglalt korlátozások és egyéb elõírások
feltüntetése öntapadó kiegészítõ címkézéssel is teljesíthe-
tõ. A kiegészítõ címkézés esetében az eredeti címke érde-
mi adatai nem kerülhetnek letakarásra.

(9) Azon engedélyek esetében, ahol az okirat érvényes-
ségi idõt nem tartalmaz, a kiadás idején hatályos jogi sza-
bályozás szerinti lejárati idõt kell figyelembe venni.

(10) Amennyiben a termék engedélyének érvényessége
lejárt, az engedélyes, illetve hazai képviselete az okiratban
szereplõ határnapig értékesítheti a növényvédõ szert és a
növényvédõ szernek nem minõsülõ egyéb engedélyköte-
les terméket a nagy- és kiskereskedõk, valamint a felhasz-
nálók számára. Amennyiben az okirat nem tartalmaz uta-
lást az értékesítési láncnak az engedélyesen, illetve hazai
képviseletén kívüli szereplõinél lévõ készletek forgalom-
ba hozatalának feltételeire vonatkozóan, a termék az enge-
dély érvényességének lejáratától számított 6 hónapig for-
galmazható. A felhasználásra legfeljebb további 12 hóna-
pig kerülhet sor. Indokolt esetben, kérelemre, az engedé-
lyezõ hatóság a felhasználást legfeljebb a termék eltartha-
tósági idejének végéig engedélyezheti.

(11) A növényvédõ szer és a növényvédõ szernek nem
minõsülõ egyéb engedélyköteles termék engedélyének ké-
relemre történõ visszavonása esetén az engedélyezõ ható-
ság az alábbi szokásos türelmi idõszakot állapíthatja meg a
forgalomba hozatalra és felhasználásra vonatkozóan. Az
engedélyes, illetve hazai képviselete a visszavonó határo-
zat közlésétõl számított 6 hónapig értékesítheti a terméket

1266 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám



a nagy- és kiskereskedõk számára. A nagy- és kiskereske-
dõk további 6 hónapig értékesíthetik a terméket. A fel-
használás további 12 hónapig engedélyezhetõ. Az elõb-
biektõl – kérelemre, illetve a hatóság döntése alapján, in-
dokolt esetben – el lehet térni. Ez esetben a felhasználás
legfeljebb a termék eltarthatósági idejének végéig engedé-
lyezhetõ. A visszavonó határozatban foglaltakat a termék
csomagolásán és címkéjén is fel kell tüntetni. Amennyiben
az engedélyezõ hatóság a termék felhasználását az eltart-
hatósági idõ végéig engedélyezi, a visszavonó határozat-
ban foglaltakat nem kell a termék csomagolásán és címké-
jén feltüntetni.

(12) Az engedély ismételt megadását új eljárásban kell
kezdeményezni lejárt érvényességû, illetve visszavont en-
gedélyû termék esetén.

Lejárt vagy visszavont engedélyû növényvédõ szerek
kezelése

18/A. § (1) Az engedélyezõ hatóság a kártalanítási
igény kizárásával a növényvédõ szer visszaadást elrendeli,
amennyiben a visszavonó határozat a szer készleteinek to-
vábbi felhasználását megtiltja. Az engedélyes, az impor-
tõr, illetve képviselõje, vagy az általuk megbízott megfele-
lõ jogosultsággal és felkészültséggel rendelkezõ fél a nö-
vényvédõ szert az országból történõ kivitelre vagy orszá-
gon belüli ártalmatlanításra köteles visszavenni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti növényvédõ szerek veszé-
lyes hulladéknak minõsülnek, kezelésükre a külön jogsza-
bályok rendelkezései az irányadóak.”

16. §

(1) Az R. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A 23. § (1) bekezdés figyelembevételével, a fel-
használó felelõsségére az engedélyezõ hatóság külön hatá-
rozatban engedélyezheti kiskultúrákban, illetve kis terüle-
tû felhasználásra valamely már engedélyezett növényvédõ
szer felhasználását az engedélyben nem jelölt kultúrákban,
legfeljebb az engedély érvényességi idejéig, amennyiben
az megfelel az 5. § (5) bekezdése c) pontjának 3., 4. és
5. alpontjaiban foglaltaknak, amelyrõl az engedélytulajdo-
nost értesíti. A határozatban szereplõ felhasználás a nö-
vényvédõ szer engedélyokiratában, illetve a jóváhagyott
címkéjén nem kerül feltüntetésre. A kiadott határozat alap-
ján a növényvédõ szert meghatározott termelõi kör hasz-
nálhatja.”

(2) Az R. 19. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A címkétõl eltérõ felhasználásra vonatkozó enge-
dély módosítható, vagy a 18. § (5) bekezdés d)–h) pontja
alapján visszavonható, az eredeti engedélyes indokolt ké-
relmére is.”

(3) Az R. 19. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) Az engedélyezõ hatóság az (1) bekezdés szerinti
határozatot, illetve a határozat módosítását, a határozat
visszavonását az engedélyezõ hatóság hivatalos honlapján
közzéteszi.”

17. §

Az R. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) Növényvédõ szerek párhuzamos behozatalát

annak kell kérelmeznie, aki az adott növényvédõ szert Ma-
gyarországon ilyen formában kívánja forgalomba hozni.

(2) A párhuzamos behozatalra vonatkozó kérelemhez a
14. számú melléklet szerinti adatokat kell az engedélyezõ
hatósághoz benyújtani.

(3) Az engedélyezõ hatóság a (7) bekezdés szerint be-
szerzett és a kérelmezõ által benyújtott dokumentumok,
valamint a referencia növényvédõ szer engedélyezési do-
kumentumainak összevetése alapján ellenõrzi a referencia
és a behozandó növényvédõ szer (4) bekezdés szerinti azo-
nosságát és közös eredetét.

(4) A behozandó és a referencia növényvédõ szer akkor
tekinthetõ azonosnak és közös eredetûnek, ha

a) a hatóanyag és a készítmény gyártója azonos, vagy a
hatóanyagot és a készítményt a gyártó engedélyével, tár-
sult vagy licencia alapján tevékenykedõ vállalkozás gyár-
totta,

b) szerformájuk megegyezõ,
c) a formulációjuk összetétele megegyezõ,
d) a hatóanyagok tisztasága, a szennyezések jellege és

maximális mennyisége megegyezõ.
(5) Az alkotórészek jellegére és mennyiségére vonatko-

zóan, a gyártási folyamat során várható eltérések elfogadá-
sánál a 6. számú mellékletben foglaltakat kell figyelembe
venni.

(6) Az importálandó termék címkéje az osztályozásra és
besorolásra, a kockázatra, veszélyekre utaló jelzésekre, és
a felhasználásra vonatkozóan a referenciatermék címkéjé-
tõl csak jogszabályi rendelkezések figyelembevételével
térhet el. Az osztályozásra és besorolásra vonatkozó eset-
leges különbségek az azonosság megállapítását nem korlá-
tozzák. Az importõr köteles az importálandó termék cím-
kéjén átvezetni a referenciatermék engedélyének módosí-
tásából következõ változásokat.

(7) Az engedélyezõ hatóság a növényvédõ szer gyártó-
jától, illetve annak meghatalmazott képviselõjétõl vagy a
referenciatermék engedélyének birtokosától, illetve a szár-
mazási ország engedélyezõ hatóságától az azonosság és
közös eredet elbírálásához információkat kérhet.

(8) Az engedély legfeljebb a referencia növényvédõ
szer engedélye érvényességének idejéig adható meg.
Amennyiben a referencia növényvédõ szer engedélye
visszavonásra kerül, a párhuzamos behozatalra vonatkozó
engedély a referencia növényvédõ szer engedélyének
visszavonását követõ további egy évig maradhat érvény-
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ben. Ha a referencia növényvédõ szer engedélyének
visszavonása a forgalmazás és felhasználás azonnali meg-
szüntetésével jár, akkor a párhuzamos behozatalra vonat-
kozó engedélyt is vissza kell vonni.

(9) Az importálandó termék kizárólag magyar nyelvû
címkével ellátva, az eredetitõl eltérõ márkanév esetén, az
új elnevezés mellett az eredeti feltüntetésével kerülhet for-
galomba. A csomagolóanyagon fel kell tüntetni az eredeti
gyártási számot, vagy annak azonosítására alkalmas jel-
zést és az eredeti gyártási idõt. Ezeket az adatokat eredeti
csomagolás esetén a magyar nyelvû címke nem fedheti.

(10) Ha az importálandó termék bármely Szerzõdõ Ál-
lamban átcsomagolásra kerül, akkor az engedély iránti ké-
relemhez az átcsomagolást végzõ bérkiszerelõre vonatko-
zó 14. számú melléklet k) pontja szerinti adatokat meg kell
adni. Mellékelni kell továbbá a kérelmezõ azon jognyilat-
kozatát, miszerint az általa megadott adatok a valóságnak
megfelelnek. Adatváltozás esetén az engedélyes köteles
annak tényét és az új adatokat 15 napon belül az engedé-
lyezõ hatóságnak bejelenteni.

(11) Az importõrnek az engedély alapján behozott nö-
vényvédõ szer mennyiségérõl – a Tv. 17. §-a (5) bekezdé-
sének megfelelõ tartalommal – az engedélyezõ hatóságot
legkésõbb a behozatalt követõ 15. napon tájékoztatnia
kell, amellyel eleget tesz a Tv. 17. §-ának (5) bekezdése
szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének.

(12) A termelõ saját célú felhasználására történõ párhu-
zamos behozatal esetén az e § (1)–(11) bekezdéseiben fog-
laltakat a következõ eltéréssel kell alkalmazni:

a) a növényvédõ szer további forgalomba nem hoz-
ható,

b) a kérelmezõ termelõnek nem kell az importálandó
termékbõl két termékmintát és magyar nyelvû címketervet
benyújtania,

c) ha a referenciatermék magyarországi felhasználása
képesítéshez kötött, akkor a kérelmezõ termelõnek igazol-
nia kell a felhasználáshoz szükséges képesítés meglétét,

d) nem kell magyar nyelvû címkével ellátni az importá-
landó terméket, az a referenciatermék engedélyokirata és
címkeelõírásai alapján használható fel,

e) a kérelmezõ termelõnek nyilatkozatot kell tennie,
hogy a referenciatermék engedélyokiratát és címkeelõ-
írásait ismeri,

f) a növényvédõ szer felhasználásakor a referenciater-
mék engedélyokiratának a helyszínen kell lennie, a szerrel
folytatott bármilyen tevékenység és annak következmé-
nyei a felhasználót terhelik, és

g) a növényvédõ szer hatóanyagának latin betûkkel írt
elnevezésének szerepelnie kell a csomagolóeszközön.”

18. §

(1) Az R. 21. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Magyarországon olyan kísérlet vagy kutatási, illet-
ve fejlesztési célú vizsgálat, amely adott technológiában

nem engedélyezett növényvédõ szer környezetbe való ki-
jutásával jár, csak az engedélyezõ hatóság által kísérleti
célra kiadott engedély (a továbbiakban: kísérleti engedély)
birtokában, ellenõrzött feltételek mellett, korlátozott
mennyiségekkel és korlátozott területen végezhetõ.”

(2) Az R. 21. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti kísérletek és
vizsgálatok esetében nem bizonyítható, hogy nincsenek ká-
ros hatással az emberek vagy állatok egészségére, vagy nem
befolyásolják elfogadhatatlanul ártalmas módon a környe-
zetet, az engedélyezõ hatóság megtilthatja, vagy olyan fel-
tételekhez kötheti azokat, amelyeket az esetleges káros kö-
vetkezmények elkerülése érdekében szükségesnek tart (izo-
láció, megsemmisítés, egyéb biztonsági intézkedések).

(4) Olyan termékkel, amely Magyarországon nem honos
életképes szervezetet tartalmaz, csak az engedélyezõ ható-
ság által kiadott engedély alapján lehet kísérletet folytatni.
Az engedély nem mentesít a természetvédelmi jogszabá-
lyok által elõírt behozatali engedély megszerzése alól.”

(3) Az R. 21. §-a a következõ (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) A még nem engedélyezett készítményekkel folyta-
tott szabadföldi kísérleteket nyilvánosan bemutatni, illetve
a vizsgálati eredményeket ismertetni csak az engedélyezõ
hatóság elõzetes engedélye alapján lehet. Ez a tevékeny-
ség kísérleti célú felhasználásnak minõsül.”

19. §

Az R. a következõ 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) A kísérleti engedélynek a friss fogyasztásra

szánt, és az élelmiszer-, valamint a takarmány-elõállítás
céljára szolgáló növényekre vonatkozóan tartalmaznia
kell:

a) az engedélyezett kezelésre vonatkozó élelmezés-
egészségügyi várakozási idõt,

b) a növényvédõszer-maradék elõírást, és
c) a kezelt területrõl származó termés forgalmazhatósá-

gára, korlátozására vonatkozó elõírást.
(2) Az engedélyezõ hatóság a kísérleti engedélyben elõ-

írhatja a kezelt területrõl származó termény forgalomba
hozatala elõtti növényvédõszer-maradék mennyiségének
ellenõrzését az arra kijelölt laboratóriumban.

(3) Amennyiben a növény, növényi termék a megenge-
dettnél nagyobb mennyiségû növényvédõszer-maradékot
tartalmaz, annak további felhasználhatóságáról a külön
jogszabály szerint kell dönteni.”

20. §

Az R. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § (1) Engedélyezési célú, biológiai hatékonysági

vizsgálatot az erre illetékes hatóságon kívül csak a Helyes
Kísérleti Gyakorlatra (Good Experimental Practice,
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a továbbiakban: GEP) vonatkozó minõsítéssel (a továb-
biakban: GEP-minõsítés) rendelkezõ vizsgálóhely végez-
het. A vizsgálóhelyek GEP-minõsítését, illetve a Gyûjte-
ményben meghatározott GEP-követelmények szerinti mû-
ködésének ellenõrzését engedélyezõ hatóság végzi.

(2) A minõsítés iránti kérelmet az engedélyezõ hatóság-
hoz kell benyújtani. A GEP-minõsítés iránti kérelemnek
tartalmaznia kell a kérelmezõ nevét, címét, elérhetõségét,
valamint azon vizsgálóhely nevét, címét, melynek nyil-
vántartásba vételét kérelmezik, továbbá a (3)–(4) bekezdé-
sekben foglaltakat.

(3) A kérelemben ki kell térni
a) a vizsgálóhely szervezeti felépítésének,
b) a GEP szempontjából lényeges szakterületek és cso-

portok jelölését tartalmazó szervezeti ábra,
c) a szakemberek, munkakörök, felelõsségi viszonyok,

vizsgálati körülmények,
d) a felszereltség (épület, kísérleti terület, üvegház, gé-

pek, berendezések, mûszerek, mobil adatrögzítéshez hasz-
nált eszközök),

e) az eszközök kezelésének, karbantartásának,
f) a mûveleti elõírások, valamint azok karbantartásá-

nak,
g) a kísérleti terv (témalap) és jelentés típusainak,
h) az eddig elvégzett, azonos témájú fontosabb mun-

kák, illetve folyamatban lévõ munkáknak,
i) a szakemberek jártasságának, képzettségének a vizs-

gálóhelyen belüli hovatartozásának,
j) adatkezelés és archiválás, valamint
k) a hely egyéb minõsítésének (GLP, ISO stb.)

ismertetésére.
(4) A kérelemben meg kell jelölni, hogy a minõsítést

mely, az a) pontban felsorolt minõsítési kategóriák, vala-
mint a b) pontban felsorolt mûvelési ágak közül melyekre
kérelmezik:

a) minõsítési kategóriák:
aa) herbicidek (H),
ab) fungicidek és baktericidek (F),
ac) zoocidok (Z),
ad) növekedésszabályozó és termésnövelõ készítmé-

nyek (R),
ae) adalékanyagok (A);
b) mûvelési ágak:
ba) szántóföld (sz),
bb) zöldség (zd),
bc) gyümölcs, szõlõ (gy),
bd) dísznövény (dn),
be) erdõ, közterület (ekt),
bf) egyéb (e).
(5) Kérelem alapján az engedélyezõ hatóság helyszíni

ellenõrzést folytat le a vizsgálóhelyen, majd határozatban
dönt a vizsgálóhely GEP-minõsítésérõl. A határozatnak ki
kell terjednie arra, hogy a vizsgálóhely milyen kategóriák-
ra, illetve mûvelési ágakra szerezte meg a GEP-minõsítést.

(6) A GEP-minõsítés érvényességi ideje elsõ tanúsítás
esetén 2 év, a tanúsítás megújítását követõen legfeljebb
5 év.

(7) A GEP-minõsítési eljárásért a külön jogszabályban
meghatározott díjat kell fizetni.

(8) A GEP-minõsítéssel rendelkezõ vizsgálóhely min-
den, a minõsített tevékenységét érintõ jelentõs változásról
15 napon belül köteles értesíteni az engedélyezõ ható-
ságot.

(9) Az engedélyezõ hatóság szúrópróbaszerûen ellen-
õrzi a GEP-minõsítéssel rendelkezõ vizsgálóhelyeket.
Amennyiben megállapítást nyer, hogy a vizsgálóhely nem
tartja be a rá vonatkozó GEP-követelményeket, a hatóság a
határozatban feltüntetett minõsített területre vonatkozó te-
vékenységet legfeljebb 2 hónapra felfüggesztheti, illetve a
kiadott GEP-minõsítést visszavonhatja. Ha az ellenõrzés
során egy adott kísérlettel kapcsolatban hiányosságok ke-
rülnek megállapításra, a kísérletet a hiányosságok mérté-
kétõl függõen az engedélyezõ hatóság kizárhatja az enge-
délyezésnél elfogadhatók közül.”

21. §

Az R. 23. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az engedély iránti kérelmet az engedélyesen kívül

benyújthatják
a) azok a földhasználók és termelõk, akik mezõgazda-

sági, illetve erdõgazdasági tevékenységet folytatnak, to-
vábbá

b) azok, akiknek tevékenysége ezt indokolja.”

22. §

Az R. 24. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A 7. § (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen az en-
gedélyezõ hatóság engedélyezheti valamely Magyarorszá-
gon engedéllyel nem rendelkezõ növényvédõ szer forga-
lomba hozatalát és felhasználását legfeljebb 120 napra, ha

a) a 23. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennáll-
nak, és

b) a rendeltetésszerû felhasználás mellett e rendelet
5. §-a (5) bekezdésének c) pontjában foglalt követelmé-
nyek teljesülnek, vagy

c) a b) pontban foglaltak egyidejû teljesülésével a ke-
zelt növény, növényi termék bértermesztés alapján a Szer-
zõdõ Államokon kívüli országba kerül kivitelre.”

23. §

(1) Az R. 25. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ
szöveg lép:

„Az engedélyezéshez benyújtott dokumentáció kezelése”

(2) Az R. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(1) Az engedélyezéshez nyomtatott formában, illetve
elektronikus adathordozón benyújtott részletes és össze-
foglaló adatok biztonságos kezelésérõl és tárolásáról az
engedélyezõ hatóság gondoskodik.”

24. §

Az R. 26. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az 5. § (3) bekezdése szerinti vetõmagvak, növényi
anyagok (a továbbiakban együtt: szaporítóanyagok), ter-
mesztõ közegek behozatalánál a külön jogszabályban fog-
laltak, valamint a (2) és (3) bekezdés, illetve a 27. §
(1)–(3) bekezdésének elõírásai szerint kell eljárni.

(2) Az engedélyezõ hatóság külön engedélye nélkül be-
hozhatók azok a szaporítóanyagok, amelyeket olyan nö-
vényvédõ szerrel kezeltek, amely(ek) hatóanyaga(i) az en-
gedélyezett, illetve a felülvizsgálat alatt álló, engedélyez-
hetõ hatóanyagok közösségi jegyzékén szerepel(nek) és a
hatóanyago(ka)t tartalmazó legalább egy növényvédõ-
szer-készítmény Magyarországon, illetve legalább egy, az
Európai Unió tagállamában az adott kultúrában csávázásra
engedélyezve van.”

25. §

Az R. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, egy-
idejûleg a „Minõség-ellenõrzés” alcím alatt a következõ
28/A. §-sal egészül ki:

„28. § (1) A növényvédõ szerek engedélyben elõírt mi-
nõségét és a címkézését a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal területi szervei rendszeresen ellenõrzik.

(2) Ha a minõség-ellenõrzés alapján a növényvédõ szer
adott tétele eltér az engedélyokiratban meghatározottak-
tól, vagy bizonyíthatóan nem egyenértékû az engedélye-
zett növényvédõ szerrel, vagy felhasználásra alkalmatlan-
ná, illetve veszélyessé vált, annak további sorsáról az en-
gedélyezõ hatóság dönt.

(3) Tilos olyan növényvédõ szert forgalomba hozni,
amelynek eltarthatósági ideje lejárt.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti növényvédõ
szerrõl a minõségét bizonyító vizsgálati dokumentáció a
szer megfelelõ minõségét igazolja, – kérelemre – az eltart-
hatósági idõszakot egy alkalommal legfeljebb egy évre az
engedélyezõ hatóság meghosszabbíthatja. Az eltarthatósá-
gi határidõ meghosszabbítását és az erre vonatkozó döntés
határozatszámát a termék csomagolásán és címkéjén is fel
kell tüntetni. A bevizsgált termék felhasználásából eredõ
esetleges káros következményekért az eltarthatósági idõ-
szak meghosszabbítását kérelmezõ a felelõs. A növényvé-
dõ szer minõségét bizonyító vizsgálati dokumentáció, il-
letve a meghosszabbítási eljárás összes költsége, az eltart-
hatósági idõszak meghosszabbítását kérelmezõt terheli.

(5) Az eltarthatósági idõszak meghosszabbítása nem
kérhetõ olyan termékre vonatkozóan, melynek forgalomba
hozatali és felhasználási engedélye érvényessége lejárt, il-
letve az engedélye visszavonásra került.

28/A. § A növényvédõ szereket külön jogszabályok sze-
rint meghatározott

a) fizikai-kémiai, tûz- és robbanásveszélyességi kate-
góriákba,

b) mérgezõ (toxikológiai),
c) környezeti (ökotoxikológiai) veszélyességi kategó-

riákba,
d) forgalmi kategóriába

kell besorolni.”

26. §

Az R. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § (1) A növényvédõ szereket a 6. számú melléklet

szerinti értékelés során az embert és a környezetet veszé-
lyeztetõ tulajdonságaik alapján, a veszélyes anyagok és
veszélyes készítmények osztályozásáról szóló külön jog-
szabályban foglaltak szerint kell besorolni, továbbá a 4. és
5. számú melléklet szerinti kiegészítõ R- és S-mondatok-
kal kell jellemezni a (2) bekezdésben foglaltak figye-
lembevételével. A besorolásnál az Európai Unióban osztá-
lyozott veszélyes anyagok jegyzékérõl szóló külön jogsza-
bály elõírásait is figyelembe kell venni. Indokolt esetben
az ember és az állat egészségének, továbbá a környezet vé-
delme érdekében a címkén további mondatok feltüntetése
írható elõ, amelyrõl a Szerzõdõ Államokat és a Bizottságot
tájékoztatni kell, a megfelelõ indokolás megadásával. Az
esetleges felülvizsgálatra a Bizottság döntése alapján ke-
rülhet sor.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítõ R- és S-monda-
tokat azokra a Magyarországon engedélyezett növényvé-
dõ szerekre kell alkalmazni, amelyek hatóanyagai szere-
pelnek az 1. számú melléklet A. részében. A kiegészítõ R-
és S-mondatokat a 15. számú mellékletben megjelölt ha-
táridõk alapján kell feltüntetni. Amennyiben a növényvé-
dõ szer több hatóanyagot tartalmaz, akkor a legkésõbbi ha-
táridõt kell figyelembe venni.

(3) A növényvédõ szerek:
a) méhekre gyakorolt hatásuk alapján méhekre kifeje-

zetten veszélyes, méhekre mérsékelten veszélyes vagy
méhekre kifejezetten kockázatos, méhekre mérsékelten
kockázatos, illetve méhekre nem jelölésköteles besorolá-
súak lehetnek. A szükséges óvintézkedések megtételére
alkalmazni kell az 5. számú melléklet jelöléseit. A besoro-
lás részletes szabályait a Gyûjtemény tartalmazza. Külön
jogszabályban foglaltak szerint a növényvédõ szerek mé-
hekre mérgezõ (R57) besorolásúak is lehetnek;

b) vízi szervezetekre R50, R52, R53, R50/53, R51/53
vagy R52/53 besorolásúak lehetnek. A (2) bekezdés hatá-
lya alá nem tartozó növényvédõ szerek esetében vízi szer-
vezetekre kifejezetten veszélyes, vízi szervezetekre köze-
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pesen veszélyes és vízi szervezetekre mérsékelten veszé-
lyes besorolásúak lehetnek;

c) növény- és állatvilágra, talaj szervezetekre, környe-
zetre és ózonrétegre való veszélyesség tekintetében a kü-
lön jogszabály szerinti, valamint az 5. számú mellékletnek
megfelelõ besorolásúak lehetnek;

(4) A vízi szervezetekre való veszélyességi kategóriába
sorolás alapján vizek, vízfolyások, illetve az ásványi
nyersanyag külszíni kitermelése során létrejött tavak kör-
nyezetében – a külön jogszabályokban elõírt korlátozáso-
kon túl – növényvédõ szerekkel az alábbi biztonsági távol-
ságon belül bármely növényvédelmi tevékenység folytatá-
sa tilos:

a) az R50, R50/53 besorolású növényvédõ szereknél
200 m, amennyiben kockázatbecslési számítás nem áll
rendelkezésre,

b) az R51/53 besorolású növényvédõ szereknél 50 m,
amennyiben kockázatbecslési számítás nem áll rendelke-
zésre,

c) az R52, R53, R52/53 növényvédõ szereknél 20 m,
amennyiben kockázatbecslési számítás nem áll rendelke-
zésre,

d) a kockázatbecslési számítások alapján 5, 10, 15, 20,
25, 30, 35, 40, 45 és 50 méteres biztonsági távolság állapít-
ható meg. 50 méternél nagyobb biztonsági távolság csak
szakértõi döntés alapján állapítható meg.

e) A biztonsági távolság megállapításának részletes
szabályait a Gyûjtemény tartalmazza. A biztonsági távol-
ságot az 5. számú melléklet szerint a címkén jelölni kell
(Spe 3 különleges S mondat).

(5) Növényvédõ szerek – az élõvizekben való felhasz-
nálásra engedélyezettek kivételével – nem használhatóak a
vizek, vízfolyások, illetve az ásványi nyersanyag külszíni
kitermelése során létrejött tavak környezetében mért
5 m-es biztonsági távolságon belül.

(6) A forgalmi kategóriába sorolás feltételeit a Gyûjte-
mény tartalmazza.”

27. §

Az R. 30. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép és a következõ (4) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi (4)–(6) bekezdés számozása
(5)–(7) bekezdésre változik:

„(3) A címkén a jóváhagyott címketervben szereplõ
adatokat, de – a 13. számú melléklet 4. és 18. pontja kivé-
telével – legalább az engedélyokiratban szereplõ elõ-
írásokat, a gyártó által adott gyártási számot vagy annak
azonosítására utaló jelzést, a csomag nettó tartalmát, vala-
mint a gyártás idejét, illetve a használati utasításra vonat-
kozó utalást kell feltüntetni. A hatóanyag(ok) és egyéb
összetevõk azon elnevezését kell feltüntetni, amelyek az
1. számú mellékletben szerepelnek, vagy ha ott nem talál-
hatóak, akkor az ISO közhasználatú nevet. Ha ez utóbbi
nem áll rendelkezésre, akkor az IUPAC (International
Union of Pure and Applied Chemistry) szabályok szerinti

kémiai megnevezést kell alkalmazni. Tilos a címkén bár-
milyen növényvédõszer-maradék határértéket feltüntetni.
Kombi csomag esetén valamennyi, a csomagolásban lévõ
növényvédõ szer gyártási idejét vagy a legrégebbi gyártási
idõt kell feltüntetni a külsõ csomagolási egységen. A cím-
kefelirat elkészítésénél a Gyûjtemény címkézésrõl szóló
fejezete szerinti követelményeknek kell eleget tenni. A
címkén fel kell tüntetni annak a személynek a nevét és cí-
mét, aki a forgalmazott növényvédõ szer végsõ csomago-
lásáért és címkézéséért, vagy végsõ címkézéséért felelõs,
amennyiben nem azonos az engedélyessel.

(4) Veszélyjeleket és jelképeket, valamint az R- és
S-mondatokat abban az esetben is fel kell tüntetni a termék
csomagolásán és címkéjén, a külön jogszabály elõírásai
szerinti kötelezõen elkészített biztonsági adatlap alapján,
ha azokat az engedélyokirat még nem tartalmazza. A cím-
ke, valamint a biztonsági adatlap tartalmának megfelelõsé-
géért a forgalomba hozatalért felelõs gyártó vagy importõr
a felelõs.”

28. §

(1) Az R. 31. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A címkén az elõírtakon kívül csak olyan további
adatok, információk tüntethetõk fel, amelyek nem ellenté-
tesek az engedélyokirat elõírásaival. A címkén nem köte-
lezõ az összes engedélyezett kultúrát feltüntetni, amennyi-
ben az engedélyezõ hatóság az engedélyokiratban, illetve
korábban engedélyezett készítmények esetén külön hatá-
rozatában erre elõzetesen engedélyt adott.”

(2) Az R. 31. §-ának (10) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ (11) bekez-
déssel egészül ki:

„(10) A címkézésre vonatkozó gyakorlati elõírásokat a
Gyûjtemény részét képezõ Címkézési útmutató tartal-
mazza.

(11) A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékelésérõl, en-
gedélyezésérõl és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK ren-
delet tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó 31. cikkét,
különös tekintettel a forgalmazók és felhasználók bizton-
sági adatlappal való ellátására, a növényvédõ szerekkel
kapcsolatban is alkalmazni kell.”

29. §

(1) Az R. 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Belföldi kereskedelmi és felhasználási célra – a
20–21. § szerinti készítmények kivételével – kizárólag a
hazai engedélyezési eljárásban engedélyezett növényvédõ
szer gyártható, formálható és szerelhetõ ki.”

(2) Az R. 32. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(3) A 4. § (5) bekezdése szerinti növényvédõ szereket e
rendeletben, illetve a külön jogszabályokban foglaltak
szerint a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi
szerve ellenõrzi.”

30. §

Az R. a következõ 39/A. §-sal és az azt megelõzõ alcím-
mel egészül ki:

„Adatvédelem és titoktartás

39/A. § (1) Az engedélyezéshez a kérelmezõ által be-
nyújtott saját adatok más fél elõnyére kizárólag a (2) és
(3) bekezdés szerinti védelmi idõ lejártával vagy az adat
tulajdonosának írásbeli hozzájárulásával használhatók fel.

(2) Új hatóanyagok engedélyezéséhez benyújtott adatok
védelmi ideje 10 év, a pótlólag benyújtott új adatok védel-
mi ideje pedig a kérelemmel egyidejûleg benyújtott ada-
tokra fennmaradó idõ, de legalább 5 év.

(3) A Magyarországon 2004. május 1. elõtt engedélye-
zett növényvédõszer-hatóanyagokhoz benyújtott adatok
védelmi ideje az engedély megadásától számított 10 év, a
pótlólag benyújtott adatok védelmi ideje pedig az eredeti
védelmi idõbõl fennmaradó idõ, de legalább 5 év.

(4) Ha adott engedélyezésre kért növényvédõ szer ható-
anyagának gyártási eljárása eltér a mellékletben meghatá-
rozott hatóanyag gyártási eljárásától, akkor az engedélye-
zõ hatóság az Európai Bizottságot errõl értesíti.

(5) Az engedély iránti kérelemben a kérelmezõ által
meghatározott adatokat üzleti, illetve üzemi titokként kell
kezelni, kivéve a Tv. 70. §-ának (2) bekezdése szerinti
nyilvános adatokat.

(6) A kérelmezõ és az engedélyes köteles legkésõbb
15 napon belül az engedélyezõ hatóság tudomására hozni,
ha engedélyezték bármely olyan adat vagy dokumentáció
közzétételét, amely korábban az (5) bekezdés szerint titok-
tartási kötelezettség alá tartozott.”

31. §

(1) Az R. 45. § (1) bekezdése a) pontjának 1. alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[a Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve a nö-
vényvédõ szerek forgalomba hozataláról, valamint az en-
nek módosításáról szóló,]

„1. a Tanács 1997/57/EK, 2004/66/EK és 2005/25/EK,
valamint a Bizottság 1993/71/EGK, 1994/37/EK,
1994/79/EK, 1995/35/EK, 1995/36/EK, 1996/12/EK,
1996/46/EK, 1996/68/EK, 2000/80/EK, 2001/21/EK,
2001/28/EK, 2001/36/EK, 2001/47/EK, 2001/49/EK,
2001/87/EK, 2001/99/EK, 2001/103/EK, 2002/18/EK,
2002/37/EK, 2002/48/EK, 2002/64/EK, 2002/81/EK,
2003/5/EK, 2003/23/EK, 2003/31/EK, 2003/39/EK,
2003/68/EK, 2003/70/EK, 2003/79/EK, 2003/81/EK,

2003/82/EK, 2003/84/EK, 2003/112/EK, 2003/119/EK,
2004/20/EK, 2004/30/EK, 2004/58/EK, 2004/97/EK
irányelvvel módosított 2004/60/EK, 2004/62/EK,
2004/63/EK, 2004/64/EK, 2004/65/EK, 2004/71/EK,
2004/99/EK, 2005/2/EK, 2005/3/EK, 2005/34/EK,
2005/53/EK, 2005/54/EK, 2005/57/EK, 2005/58/EK,
2005/72/EK, 2006/5/EK, 2006/6/EK, 2006/10/EK,
2006/16/EK, 2006/19/EK, 2006/39/EK, 2006/45/EK,
2006/76/EK, 2006/41/EK, 2006/64/EK, 2006/74/EK,
2006/75/EK, 2006/85/EK, 2006/131/EK, 2006/132/EK,
2006/133/EK, 2006/134/EK, 2006/135/EK,
2006/136/EK, 2007/5/EK, 2007/6/EK, 2007/21/EK,
2007/25/EK, 2007/31/EK, 2007/50/EK, 2007/52/EK és
2008/45/EK irányelvei.”

(2) Az R. 45. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet a következõ közösségi határozatok-
nak való megfelelést szolgálja:

1. a Bizottság 2004/248/EK határozata (2004. már-
cius 10.) az atrazinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ fel nem vételérõl, valamint az e ha-
tóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról, valamint az ennek módosításáról szóló a
Bizottság 2004. április 28-i 835/2004/EK rendelete,

2. a Bizottság 2005/303/EK határozata (2005. már-
cius 31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletére vo-
natkozóan a krezilsav, dichlorophen, imazamethabenz, ka-
sugamycin és polyoxin felvételének kizárásáról és az ezen
anyagokat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyezésé-
nek visszavonásáról,

3. a Bizottság 2005/487/EK határozata (2005. július 4.)
a triazamatnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékle-
tébe történõ felvétele megtagadásáról és az ezt a hatóanya-
got tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének vissza-
vonásáról,

4. a Bizottság 2005/864/EK határozata (2005. decem-
ber 2.) az endoszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,

5. a Bizottság 2006/797/EK határozata (2006. novem-
ber 22.) az ammónium-szulfamátnak, a hexakonazolnak, a
nátrium-tetratiokarbonátnak és a 8-hidroxikinolinnak a
91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ felvé-
tele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó nö-
vényvédõ szerek engedélyének visszavonásáról,

6. a Bizottság 2006/966/EK határozata (2006. decem-
ber 18.) az alaklórnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,

7. a Bizottság 2006/1009/EK határozata (2006. decem-
ber 22.) a dimetenamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
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hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,

8. a Bizottság 2006/1010/EK határozata (2006. decem-
ber 22.) a foszalonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,

9. a Bizottság 2007/322/EK határozata (2007. má-
jus 4.) a tolilfluanidot tartalmazó növényvédõ szerek ivó-
vízszennyezéshez vezetõ felhasználására vonatkozó óvin-
tézkedések megállapításáról,

10. a Bizottság 2007/379/EK határozata (2007. má-
jus 25.) a fenitrotionnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,

11. a Bizottság 2007/387/EK határozata (2007. jú-
nius 6.) a diklórfosznak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,

12. a Bizottság 2007/389/EK határozata (2007. jú-
nius 6.) a malationnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,

13. a Bizottság 2007/392/EK határozata (2007. má-
jus 21.) az oxidemeton-metilnek a 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról
és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek enge-
délyének visszavonásáról,

14. a Bizottság 2007/393/EK határozata (2007. jú-
nius 6.) a diazinonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,

15. a Bizottság 2007/415/EK határozata (2007. jú-
nius 13.) a karboszulfánnak a 91/414/EGK tanácsi irány-
elv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,

16. a Bizottság 2007/416/EK határozata (2007. jú-
nius 13.) a karbofuránnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,

17. a Bizottság 2007/417/EK határozata (2007. jú-
nius 13.) a diuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,

18. a Bizottság 2007/437/EK határozata (2007. jú-
nius 19.) a haloxifop-R-nek a 91/414/EGK tanácsi irány-
elv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e

hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,

19. a Bizottság 2007/452/EK határozata (2007. jú-
nius 29.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a procimidon
hatóanyagként való felvétele céljából történõ módosításá-
ról szóló 2006/132/EK irányelv helyesbítésérõl,

20. a Bizottság 2007/442/EK határozata (2007. jú-
nius 21.) az egyes hatóanyagoknak a 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról
és az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédõ szerek en-
gedélyének visszavonásáról,

21. a Bizottság 2007/553/EK határozata (2007.
augusztus 2.) a monokarbamid-dihidrogénszulfátnak és a
dimetipinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékleté-
be történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat
tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavoná-
sáról,

22. a Bizottság 2007/628/EK határozata (2007. szep-
tember 19.) a metomilnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,

23. a Bizottság 2007/629/EK határozata (2007. szep-
tember 20.) a trifluralinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,

24. a Bizottság 2008/317/EK határozata (2008. ápri-
lis 10.) a rotenonnak, a zsurlókivonatnak és a kinin-hidro-
kloridnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe
történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat
tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavoná-
sáról,

25. a Bizottság 2008/296/EK határozata (2008. ápri-
lis 4.) az azociklotinnak, a cihexatinnak és a tidiazuronnak
a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ fel-
vétele megtagadásáról,

26. a Bizottság 2008/742/EK határozata (2008. szep-
tember 18.) a propaklórnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról,

27. a Bizottság 2008/743/EK határozata (2008. szep-
tember 18.) a dinikonazol-M-nek a 91/414/EGK tanácsi
irányelv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról
és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek enge-
délyének visszavonásáról,

28. a Bizottság 2008/748/EK határozata (2008. szep-
tember 18.) a triflumizolnak a 91/414/EGK tanácsi irány-
elv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról.”
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32. §

(1) Az R. 1. számú mellékletének A. része e rendelet
melléklete szerint módosul.

(2) Az R. 9. számú mellékletének címe helyébe a követ-
kezõ szövegrész lép:

„Növényvédõ szernek nem minõsülõ növényvédelmi
hatású termékek, növényvédelmi célú eszközök
és anyagok, makroszervezetek engedélyezéséhez

benyújtandó adatok”

(3) Az R. 13. számú mellékletének 20. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„20. az alkalmazandó csomagolás leírását (típus, anya-
gok, méret, befogadóképesség stb.)”

(4) Az R. 14. számú mellékletének h) és j) pontja helyé-
be a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a következõ
k) ponttal egészül ki:

„h) az importálandó szer eredeti címkéje és az engedé-
lyezõ hatóság kérése esetén két behozandó termékminta,

j) információk a behozandó készítmény csomagoló-
anyagáról és az engedélyezõ hatóság kérése esetén csoma-
golóanyag minta, illetve átcsomagolás esetén a csoma-
golóanyagra vonatkozó 3. számú melléklet szerinti jellem-
zõk,

k) átcsomagolás esetén az átcsomagolást végzõ neve, a
Szerzõdõ Államon belüli állandó címe, telephelyei, kap-
csolattartó személy neve, beosztása, telefon- és faxszáma,
továbbá az átcsomagolás helyszíne és idõpontja.”

33. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyek-
ben kell alkalmazni. Ez a rendelet 2010. január 1-jén hatá-
lyát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R.

a) felhatalmazó rendelkezésének „(a továbbiakban:
Tv.)” szövegrésze;

b) 1. §-a (2) bekezdésének j) pontja;
c) 7. §-ának (12) bekezdése;
d) 10. §-ának (2) és (3) bekezdése;
e) 13. §-ának (4)–(5) bekezdése;
f) 27. §-a;
g) 34–38. §-a;
h) 39. §-a a) pontjának 6. és 8. alpontja;
i) 1. számú melléklete B. részének 35. (cihexatin),

60. (dinikonazol), 122. (kinin-hidroklorid), 191. (propak-
lór), 235. (triflumizol) sora;

j) 10. számú melléklete;

k) a 13. számú mellékletben szereplõ címer és az „Az
engedélyokiraton szereplõ címer” szövegrész.

(3) E rendelet hatálybalépésekor engedéllyel rendelke-
zõ, az R. 20. §-ának (4) bekezdésében foglalt elõírásoknak
nem megfelelõ párhuzamos behozatali engedély alapján
behozott növényvédõ szerek 2009. június 30-ig forgal-
mazhatók. Ezt követõen a párhuzamos behozatali enge-
dély kizárólag a fenti kritériumoknak való megfelelõség
esetén marad érvényben.

(4) Az R. – e rendelet 27. §-a által megállapított –
30. §-ának (4) bekezdésben elõírt címkézésnek, illetve ki-
egészítõ címkézésnek meg nem felelõ termékek 2009. de-
cember 31-ig hozhatóak forgalomba.

34. §

Ez a rendelet az Európai Unió következõ jogi aktusai-
nak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2008/45/EK irányelve (2008. április 4.) a
91/414/EGK tanácsi irányelvnek a metkonazol hatóanyag
felhasználásának kiterjesztésére vonatkozó módosításá-
ról;

b) a Bizottság 2008/296/EK határozata (2008. ápri-
lis 4.) az azociklotinnak, a cihexatinnak és a tidiazuronnak
a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történõ fel-
vétele megtagadásáról;

c) a Bizottság 2008/317/EK határozata (2008. ápri-
lis 10.) a rotenonnak, a zsurlókivonatnak és a kinin-hidro-
kloridnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe
történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat
tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavoná-
sáról;

d) a Bizottság 2008/748/EK határozata (2008. szep-
tember 18.) a triflumizolnak a 91/414/EGK tanácsi irány-
elv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról;

e) a Bizottság 2008/742/EK határozata (2008. szep-
tember 18.) a propaklórnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról;

f) a Bizottság 2008/743/EK határozata (2008. szeptem-
ber 18.) a dinikonazol-M-nek a 91/414/EGK tanácsi irány-
elv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az e
hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének
visszavonásáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 15/2009. (III. 6.) FVM rendelethez

Az R. 1. számú melléklet A. részének 136. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Sorszám EU Nr. Hatóanyag megneve-
zése Azonosító számok IUPAC név Tisztaság(1) Hatálybalépés idõ-

pontja
Az alkalmazás kezdõ

idõpontja

A növényvédõ szerek
újraértékelésének ha-

tárideje
Lejárat idõpontja Speciális elõírások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„136. 136 metkonazol CAS-szám:
125116-23-6
(megnevezetlen
sztereokémia)
CIPAC-szám: 706

(1RS,5RS:
1RS,5SR)-5-(4-klór-
benzil)-2,2-
dimetil-1-(1H-1,2,
4-triazol-1-ilmetil)
ciklo-pentanol

�940 g/kg (cisz- és
transzizomerek
összesen)

2007. 06. 01. 2007. 12. 01. 2011. 05. 31. 2017. 05. 31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölõ
szerként és növényi növekedésszabá-
lyozóként engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatáro-
zott egységes elvek végrehajtása
érdekében figyelembe kell venni a
metkonazolról szóló, az Élelmiszer-
lánc- és Állategészségügyi Állandó
Bizottság által 2006. május 23-án vég-
legesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
Ebben az átfogó értékelésben
– az engedélyezõ hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania a vízi élõ
szervezetek, a madarak és az emlõsök
védelmére, az engedélyezés feltételei
között szükség szerint kockázatcsök-
kentõ intézkedéseknek is szerepelniük
kell,
– az engedélyezõ hatóságnak különös
figyelmet kell fordítania a szerrel fog-
lalkozók biztonságára, az engedélye-
zés feltételei között szükség szerint
védõintézkedéseknek is szerepelniük
kell.”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
16/2009. (III. 6.) FVM

rendelete
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által
adományozható díjakról és más elismerésekrõl szóló

91/2003. (VII. 31.) FVM rendelet módosításáról

A Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében foglalt felha-
talmazás alapján, valamint a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által
adományozható díjakról és más elismerésekrõl szóló
91/2003. (VII. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
(1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

„j) Élelmiszerbiztonságért-díj.”

2. §

Az R. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Miniszteri elismerések adományozására a mi-

niszter vagy megbízottja által történõ átadással – ünnepé-
lyes keretek között – az alábbi alkalmakkor kerülhet sor:

a) március 15-e;
b) Pedagógusnap (június 6.);
c) Köztisztviselõk napja (július 1.);
d) augusztus 20-a;
e) kiemelkedõ szakmai alkalom, vagy a kitüntetésre ja-

vasolt személyével kapcsolatos esemény, évforduló.”

3. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) A díjakkal járó jutalom összege személyenként a
mindenkori köztisztviselõi illetményalap ötszöröse, intéz-
mény, szervezet esetében tizenötszöröse. Miniszteri Di-
cséret elismerés esetén a köztisztviselõ a mindenkori köz-
tisztviselõi illetményalap négyszeresének megfelelõ
összegû pénzjutalomban részesíthetõ.”

4. §

Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(3) A 2. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt díjak, illet-
ve elismerések (a továbbiakban együtt: miniszteri elisme-
rés) adományozására javaslatot a minisztériumi szervezeti
egység vezetõje, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-

niszter felügyelete, irányítása alá tartozó központi hivata-
lok vezetõi, intézmények, gazdálkodó, szakmai, tudomá-
nyos és társadalmi szervezetek, egyesületek, kamarák, ön-
kormányzatok és magánszemélyek terjeszthetnek elõ. Az
elõterjesztési határidõket az 1. számú melléklet tartal-
mazza.”

5. §

Az R. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az R. 2. § (1) és (2) bekezdésében meghatáro-

zott díjak adományozására – a beérkezett kezdeményezé-
sek alapján – a miniszter által kijelölt, a minisztérium ve-
zetõibõl, vezetõ beosztású köztisztviselõibõl és szükség
szerint az adott szakterület elismert szakembereibõl létre-
hozott bírálóbizottság tesz javaslatot.”

6. §

Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) A miniszteri elismerésben részesültek nevét – érde-
meik egyidejû feltüntetésével – a Hivatalos Értesítõben, a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben, vala-
mint a minisztérium honlapján közzé kell tenni.”

7. §

Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) Ha az elismerést a miniszter visszavonja, a vissza-
vonást a Hivatalos Értesítõben, a Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Értesítõben, valamint a minisztérium hon-
lapján közzé kell tenni.”

8. §

Az R. 6. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a § eredeti szövegének jelölése (1) bekezdésre
változik:

„(2) Az 1. számú mellékletben meghatározott éves ke-
retszámokon felül csak kivételesen indokolt esetben kerül-
het sor díj vagy más elismerés adományozására.”

9. §

Az R. 1. és 2. számú mellékletei helyébe e rendelet 1. és
2. számú mellékletei lépnek.
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10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelethez

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által
alapított díjak és más elismerések adományozásának

feltételei és szabályai

1. a) A FASCHING ANTAL-DÍJ a földmérés, a föld-
ügy, a térképészet és térinformatika terén kiemelkedõ el-
méleti, gyakorlati és tudományos tevékenység elismeré-
séül, március 15-e alkalmából adományozható:

aa) a szakterület jelentõs fejlõdését szolgáló tudomá-
nyos, kutatási és mûszaki fejlesztési tevékenységért;

ab) kiemelkedõen eredményes irányító vagy operatív
tevékenységért;

ac) szakemberek oktatása, továbbképzése terén végzett
kiemelkedõ munkásságért.

A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat
és jutalom jár. Évente 3 díj kerülhet kiadásra.

b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 105 mm
átmérõjû, 12 mm vastag, az egyik oldalán középen dr. Fas-
ching Antal balra nézõ dombormûvû arcképe „FAS-
CHING ANTAL emlékérem alapítva 1970-ben” körirat-
tal, a másik oldalán az adományozott neve és az adomá-
nyozás évszáma, vésett felirattal.

c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egy-

séghez megküldve a Fasching Antal-díj Bizottságnak cí-
mezve kell benyújtani az adományozást megelõzõ év de-
cember 15-ig. A Bizottság a javaslatát január 15-ig adja át
az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.

2. a) A NAGYVÁTHY JÁNOS-DÍJ a gyakorlati okta-
tás terén végzett kiemelkedõ szakmai tevékenység elis-
meréséül, pedagógusnap alkalmából adományozható,
annak a

aa) tangazdaságnak, tanüzemnek, termelõüzemnek,
gyakorló és bemutató gazdaságnak, élelmiszer-ipari társa-
ságnak, magántermelõnek, valamint oktatási intézmény-
nek, amely a gyakorlati oktatáshoz legalább 10 év óta kor-
szerû feltételeket biztosít, és a termelés (oktatás) kiemelten
magas színvonalú;

ab) személynek, aki legalább 5 éve kiemelkedõ munkát
végez a gyakorlati oktatás fejlesztéséért;

ac) pedagógusnak, üzemi gyakorló szakembernek, ma-
gánvállalkozónak, aki legalább 5 éve kiemelkedõ munkát

végez a gyakorlati oktatás területén, tanítványainak gya-
korlati ismerete, készsége átlagon felüli.

Évente összesen 6 díj (gazdálkodó szervezeteknek, il-
letve oktatási intézményeknek 2, személyeknek 4) adomá-
nyozható.

A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat
és jutalom jár. (A gazdálkodó szervezet, illetve oktatási in-
tézmény a díjat személyi jutalmazásra is felhasználhatja.)

b) Az emlékplakett bronzból készül, négy sarkán leke-
rekített négyzet alakú, 77×77 mm nagyságú, 4 mm vastag.
Egyik oldalán Nagyváthy János dombormûvû arcképe,
„Nagyváthy János 1755–1819” felirattal, kalásszal és tol-
lal; a másik oldalán a „Szorgalmatos mezei gazda” jelké-
pet kifejezõ két álló férfialak, az egyik kalászokat és köny-
vet tartva kezében, háttérben mezõgazdasági település lát-
képével.

c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egy-

séghez megküldve a Nagyváthy János-díj Bizottságnak cí-
mezve kell benyújtani az adományozás évében március
20-ig. A Bizottság a javaslatát április 15-ig adja át az eljáró
humánpolitikai szervezeti egységnek.

3. a) Az UJHELYI IMRE-DÍJ a mezõgazdaság, az élel-
miszeripar, valamint az agrárszakoktatás területén végzett
kiemelkedõ teljesítmény elismeréséül, március 15-e alkal-
mából adományozható:

aa) az ágazat területén alkalmazott – példa értékû – új
eljárásokat, korszerû módszereket megvalósító termelõk-
nek, illetve az elterjesztésében sikeresen dolgozóknak;

ab) az élelmiszeripar területén a technikai fejlesztés-
ben, a korszerû gyártási eljárások alkalmazásában, új
gyártmányok kidolgozásában és bevezetésében elért ki-
magasló eredmények elismeréseként.

Évente 12 díj adományozható.
A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat

és jutalom jár.
b) Az emlékplakett bronzból készül, 80 mm átmérõjû,

5 mm vastag. Egyik oldalán középen Ujhelyi Imre dom-
bormûvû profilképe, bal oldalon „UJHELYI IMRE”, jobb
oldalon „1866–1923” dombormûvû felirattal.

c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egy-

séghez megküldve az Ujhelyi Imre-díj Bizottságnak cí-
mezve kell benyújtani az adományozást megelõzõ év de-
cember 15-ig. A beérkezett javaslatokat az eljáró humán-
politikai szervezeti egység azonnal, de legkésõbb decem-
ber 17-ig átadja a Bizottság részére.

A Bizottság a javaslatát január 17-ig adja át az eljáró hu-
mánpolitikai szervezeti egységnek.

4. a) A FLEISCHMANN RUDOLF-DÍJ a hazai nö-
vénynemesítés terén kiemelkedõ értékû gyakorlati és el-
méleti munkát végzõk tevékenysége elismeréséül, augusz-
tus 20-a alkalmából adományozható.
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A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat
és jutalom jár.

Évente 3 díj adományozható.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kerek 80 mm

átmérõjû, 4 mm vastag, egyik oldalán Fleischmann Rudolf
dombormûvû arcképe, alatta „1879–1950”, felette „Fleisch-
mann Rudolf emlékplakett” körirattal, a másik oldalán
mikroszkópon keresztül fektetett búzakalász dombormû
a „Kiváló Magyar Növénynemesítõ Munkáért” körirattal.

c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egy-

séghez megküldve a Fleischmann Rudolf-díj Bizottságnak
címezve kell benyújtani május 15-ig. A Bizottság a javas-
latát június 15-ig adja át az eljáró humánpolitikai szerve-
zeti egységnek.

5. a) A TOLNAY SÁNDOR-DÍJ az állategészségügyi
oktatás, kutatás, gyakorlati és operatív tevékenység elis-
meréséül, augusztus 20-a alkalmából adományozható.

Évente összesen 3 díj (intézménynek 1, személynek 2)
adományozására van mód.

A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat
és jutalom jár.

b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 100 mm
átmérõjû, 10 mm vastag, az egyik oldalán dr. Tolnay
Sándor jobbra nézõ dombormûvû arcképe, ettõl jobbra
„Tolnay Sándor dr.” felirat, balra „1748–1818.” születésé-
nek, illetõleg halálának éve szerepel. A másik oldalon
„Tolnay Sándor szakmai díj” felirat és az adományozás
évszámának vésett felirata kerül elhelyezésre.

c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egy-

séghez megküldve a Tolnay Sándor-díj Bizottságnak cí-
mezve kell benyújtani május 15-ig. A beérkezett javaslato-
kat az eljáró humánpolitikai szervezeti egység azonnal, de
legkésõbb május 17-ig átadja a Bizottság részére. A Bi-
zottság javaslatát június 17-ig adja át az eljáró humánpoli-
tikai szervezeti egységnek.

6. a) Az ARANYKOSZORÚS GAZDA-DÍJ, illetve az
ARANYKOSZORÚS GAZDAASSZONY-DÍJ azoknak
az egyéni gazdálkodóknak, vállalkozóknak, valamint a
szakoktatás területén dolgozóknak adományozható, akik a
szántóföldi növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés,
erdõgazdálkodás és vadgazdálkodás vagy más agrárágaza-
ti tevékenység területén kimagasló eredményeket értek el,
elsõsorban a jövedelmezõség és minõség javítása, új típu-
sú gazdálkodási szerkezet kialakítása és a célszerû vállal-
kozási formák meghonosítása szempontjából. Az adomá-
nyozásra augusztus 20-a alkalmából kerül sor, évente
összesen 20 db díj adományozható. A díjjal emlékplakett,
az adományozást igazoló okirat és jutalom jár.

b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete
bronzpatinázott-aranyozott, 80 mm átmérõjû, 4 mm vas-
tag. Egyik oldalán „Aranykoszorús Gazda”, illetve
„Aranykoszorús Gazdaasszony” felirat található kör alak-

ban. Fölötte nemzetiszín szalaggal átkötött búzakalász-
koszorú helyezkedik el az adományozás évének bevésésé-
vel. Másik oldalán a Magyar Köztársaság babérkoszorúval
övezett címere a „Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium” körfelirattal.

c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat a megyei szakigazgatási hivatalokhoz

kell benyújtani április 15-ig. A megyei szakigazgatási hi-
vatalok a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
humánpolitikai szervezeti egységéhez (a továbbiakban:
Központ) továbbítják javaslatukat április 20-ig. A Köz-
pont az összesített javaslatot a Minisztérium eljáró humán-
politikai szervezeti egységéhez az Aranykoszorús Gaz-
da/Gazdaasszony-díj Bizottságnak címezve továbbítja
május 15-ig. A Bizottság a javaslatát június 15-ig adja át a
Minisztérium humánpolitikai szervezeti egységnek.

7. a) A PRO SILVA HUNGARIAE-DÍJ (,,Magyar
Erdõkért díj”) azoknak adományozható, akik az erdõgaz-
dálkodás, vadgazdálkodás és vadászat, az erdészeti termé-
szet- és környezetvédelem, az erdészeti alaptevékenység-
hez csatlakozó elsõdleges fafeldolgozás, valamint a fa- és
fatermékek, az erdei termékek kereskedelme terén huza-
mos idõn át kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak, illetve a
magyar erdõk, a magyar erdõgazdálkodás érdekében kifej-
tett tevékenységük során kimagasló érdemeket szereztek,
a tudományok mûvelése, a szakoktatás, a szakirodalom és
a szakmai ismeretterjesztés, az államigazgatás, a szakszol-
gálati felügyeleti, az egyesületi, ellenszolgáltatás nélküli,
szakmai közhasznú, közérdekû munka terén a rendelet
1. §-ában meghatározott szakmai területekre irányulóan
kimagasló, elismerésre méltó tevékenységet fejtettek ki.
Az adományozásra minden év március 15-e és augusztus
20-a alkalmából kerül sor, mindkét alkalommal 3-3 díj
adományozható. A díjjal emlékplakett, az adományozást
igazoló okirat és jutalom jár.

b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete
bronzpatinázott, 80 mm átmérõjû, 10 mm vastag. Az egyik
oldalát a Magyar Köztársaság tölgykoszorúval keretezett
állami címere díszíti. A másik oldalon a „Pro Silva Hunga-
riae” felirat olvasható, a szakmai jelleget kifejezõ, semati-
kus ábrázolású fák között elhelyezve. Az emlékplakett pe-
remére a díjazott neve kerül bevésésre.

c) A felterjesztés helye és ideje a március 15-i adomá-
nyozáshoz:

ca) A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti
egységhez megküldve a Pro Silva Hungariae-díj Bizott-
ságnak címezve az adományozást megelõzõ év december
15-ig kell benyújtani.

cb) A Bizottság a javaslatát január 15-ig adja át az eljá-
ró humánpolitikai szervezeti egységnek.

d) A felterjesztés helye és ideje az augusztus 20-ai ado-
mányozáshoz:

da) A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti
egységhez megküldve a Pro Silva Hungariae-díj Bizott-
ságnak címezve kell benyújtani május 15-ig.
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db) A Bizottság a javaslatát június 15-ig adja át az eljá-
ró humánpolitikai szervezeti egységnek.

8. a) KOVÁCS BÉLA-DÍJ adományozható mindazok-
nak, akik kiemelkedõ agrárágazati tevékenységük mellett
sokat tettek a tulajdon sérthetetlenségén alapuló korszerû
magángazdasági, illetve a mezõgazdasági termelõk ered-
ményesebb munkáját elõsegítõ szolgáltató típusú szövet-
kezeti szervezeti formák elterjesztéséért. Évente 4–10 díj
adományozható, augusztus 20-a alkalmából.

b) A díjjal Kovács Béla arcképével díszített oklevél és
jutalom jár.

c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat a megyei szakigazgatási hivatalokhoz

kell benyújtani április 15-ig. A megyei szakigazgatási hi-
vatalok a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
humánpolitikai szervezeti egységéhez (a továbbiakban:
Központ) továbbítják javaslatukat április 30-ig. A Köz-
pont az összesített javaslatot a Kovács Béla-díj Bizottság-
nak címezve a Minisztérium humánpolitikai szervezeti
egységéhez május 15-ig továbbítja. A Bizottság a javasla-
tát június 15-ig adja át a Minisztérium humánpolitikai
szervezeti egységének.

9. a) A PRO ALIMENTIS HUNGARIAE-DÍJ (Magyar
Élelmiszerekért díj) az élelmiszeripar terén kiemelkedõ el-
méleti, gyakorlati és tudományos tevékenység elismeré-
séül, március 15-e alkalmából – évente 3 díj – adományoz-
ható:

aa) a szakterület jelentõs fejlõdését szolgáló tudomá-
nyos, kutatási és mûszaki fejlesztési tevékenységért;

ab) kiemelkedõen eredményes irányító vagy operatív
tevékenységért;

ac) szakemberek oktatása, továbbképzése terén végzett
kiemelkedõ munkásságért.

A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat
és jutalom jár.

b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 120 mm
átmérõjû, 10 mm vastag. Egyik oldalán csendélet, fölötte
„Pro Alimentis Hungariae” felirattal, másik oldalán felsõ
részen „A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter-
tõl” felirat alatt a magyar címer található.

c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az eljáró humánpolitikai szervezeti egy-

séghez megküldve a Pro Alimentis Hungariae-díj Bizott-
ságnak címezve kell benyújtani az adományozást megelõ-
zõ év december 15-ig. A Bizottság a javaslatát január 15-ig
adja át az eljáró humánpolitikai szervezeti egységnek.

10. a) Az ÉLELMISZERBIZTONSÁGÉRT-DÍJ az
élelmiszeripar területén kiemelkedõ elméleti, gyakorlati és
tudományos tevékenység elismeréséül, augusztus 20-a al-
kalmából – évente – 3 díj adományozható:

aa) a szakterület jelentõs fejlõdését szolgáló tudomá-
nyos, kutatási, oktatási, fejlesztési, ellenõrzési tevékeny-
ségért;

ab) a szakterület gyakorlati megvalósításában elért ki-
emelkedõ tevékenységért, az élelmiszerláncban mûködõ
vállalkozásnál történt példaszerû alkalmazásért.

A díjjal emlékplakett, az adományozást igazoló okirat
és jutalom jár.

b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, 120 mm
átmérõjû, 10 mm vastag. Egyik oldalán Vas Károly arcké-
pe, fölötte „Élelmiszerbiztonságért” felirattal, másik olda-
lának felsõ részén „A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
minisztertõl” felirat, alatta a magyar címer található.

c) Felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az adományozás évében május 15-ig az

eljáró humánpolitikai szervezeti egység címére kell be-
nyújtani, amely továbbítja azokat az Élelmiszerbiztonsá-
gért-díj Bizottság számára. A Bizottság a díjazottakra tett
javaslatát június 15-ig adja át az eljáró humánpolitikai
szervezeti egységnek.

11. a) A mezõ- és erdõgazdasági faalapanyag-feldolgo-
zóipar, vadgazdálkodás, élelmiszeripar, földmérés és föld-
ügy, mezõgazdasági vízgazdálkodás, a térségi együttmû-
ködés elõsegítése, a társadalom, a gazdaság és környezet
összehangolt fejlesztése, valamint a vidékfejlesztés terén
végzett kiemelkedõ tevékenységért, március 15-e, augusz-
tus 20-a, nyugállományba vonulás, gazdálkodó szerveze-
tek jubileuma alkalmából, évente 150 Miniszteri Elismerõ
Oklevél adományozható.

b) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az adományozás idõpontját megelõzõen

2 hónappal kell a Kitüntetési Bizottsághoz benyújtani az
eljáró humánpolitikai szervezeti egység címére.

c) A kitüntetettnek a munkáltatói döntés alapján e cí-
men külön jutalom adható.

12. a) Miniszteri Dicséret a minisztérium munkatársai-
nak elismeréséül szolgál a hivatali munka kimagasló és
lelkiismeretes ellátásáért. Az elismerés a Köztisztviselõk
Napja, illetve nyugállományba vonulás alkalmából ado-
mányozható. Az elismeréssel oklevél és a mindenkori köz-
tisztviselõi illetményalap négyszeresének megfelelõ külön
jutalom adható. Az elismerésben évente 25 fõ részesülhet.

b) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat az adományozás idõpontját megelõzõen

2 hónappal kell a Kitüntetési Bizottsághoz benyújtani az
eljáró humánpolitikai szervezeti egység címére.

13. a) Minden év március 15-e, augusztus 20-a alkal-
mából Életfa emlékplakett adományozható a mezõ- és er-
dõgazdaság, faalapanyag-feldolgozóipar, vadgazdálko-
dás, élelmiszeripar, földmérés és földügy, mezõgazdasági
vízgazdálkodás, valamint a vidékfejlesztés területén vég-
zett lelkiismeretes és becsületes munka, életút elismeré-
séül mindazoknak, akiket két különbözõ helyrõl (pl. volt
munkahely és szakmai kamara, helyi önkormányzat, szak-
mai egyesület stb.) egybehangzó ajánlással javasolnak. A
javaslatok a születési év kerek évfordulója alkalmából te-
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hetõk, az évfordulót megelõzõ vagy követõ nyolc hónapon
belül.

Az Életfa emlékplakett fokozatai:
aa) bronz: 70 éves korban – évente 30 db;
ab) ezüst: 80 éves korban – évente 15 db;
ac) arany: 90 éves korban évente igény szerint;
ad) gyémánt: 100 éves korban évente igény szerint

adományozható.
b) Az emlékplakett bronzból készül, kör alakú, felülete

patinázott, 100 mm átmérõjû, 10 mm vastag; A plakett szé-
lén a fokozatnak megfelelõ színû körgyûrû található.
Egyik oldalán az életfa stilizált képe, a körgyûrûben „Élet-
fa emlékplakett” és a fokozat megjelölése felirat szerepel.
Másik oldalán a magyar címer, az adományozás éve és az
adományozott neve található, gravírozva. A körgyûrûben

a felirat: „A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisz-
tertõl”. Az emlékplaketthez az adományozást igazoló, a
fokozatnak megfelelõ oklevél jár.

c) A felterjesztés helye és ideje:
A javaslatokat
ca) a március 15-i adományozáshoz január 15-ig;
cb) az augusztus 20-i adományozáshoz június 15-ig

kell benyújtani a Kitüntetési Bizottsághoz az eljáró hu-
mánpolitikai szervezeti egység címére.

14. A javaslathoz mellékelni kell a javasolt személy
közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba
foglalt nyilatkozatát, melyben hozzájárul a személyes ada-
tai kezeléséhez.
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2. számú melléklet a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelethez

(MINTA 1)

Javaslat
........................................................................................

díj, illetve elismerés adományozására
a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelet alapján

természetes személy részére

A javaslatot tevõ (szervezet) neve: .....................................................................................................................................
Címe:...................................................................................................................................................................................
A kapcsolattartó neve, elérhetõsége (telefonszám, e-mail, fax):.........................................................................................

A javasolt személy neve: ...................................................................................................................................................
Lakcíme: ...........................................................................................................................................................................
Értesítési címe, elérhetõsége (telefonszám, e-mail, fax): ..................................................................................................
Születési helye, év, hó, nap: ..............................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Állampolgársága: ..............................................................................................................................................................
Munkahelye (nyugdíj mellett vállalt munka esetén is): ....................................................................................................
Beosztása (foglalkozása): ..................................................................................................................................................
Tudományos fokozata: ......................................................................................................................................................
TAJ szám: .........................................................................................................................................................................
Adóazonosító szám: ..........................................................................................................................................................
Átutalási szám: ..................................................................................................................................................................
Eddigi kitüntetései (évszámmal): ......................................................................................................................................
Az átadásra javasolt idõpont: ................................... év ....................................................... hó .......................... nap.
A díj, illetve elismerés adományozásának alkalma: .........................................................................................................

(A javaslat indokolása, életút bemutatása a túloldalon/külön oldalon.)

........................., 200...... ..................... hó ..... nap.

............................................
a javaslattevõ aláírása



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
17/2009. (III. 6.) FVM

rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

a Natura 2000 gyepterületeken történõ
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

támogatás részletes szabályairól szóló
128/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap-
csolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény (a továbbiakban: tv.) 81. §-a (3) bekezdésé-
nek a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmû-
velésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskö-

rérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a követ-
kezõket rendelem el:

1. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodás-
hoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabá-
lyairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet (a továb-
biakban: R.) 2. §-ának 3. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„3. mezõgazdasági parcella: egy földhasználó olyan

összefüggõ földterülete, amelyen egy növénycsoportot
termeszt;”
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(MINTA 2)

Javaslat
........................................................................................

díj, illetve elismerés adományozására
a 16/2009. (III. 6.) FVM rendelet alapján

szervezet részére

A javaslatot tevõ (szervezet) neve: .....................................................................................................................................

Címe:...................................................................................................................................................................................

A kapcsolattartó neve, elérhetõsége (telefonszám, e-mail, fax):.........................................................................................

A javasolt szervezet neve: .................................................................................................................................................

Székhelye: .........................................................................................................................................................................

Értesítési címe, elérhetõsége (telefonszám, e-mail, fax): ..................................................................................................

Adószám: ..........................................................................................................................................................................

Átutalási szám: ..................................................................................................................................................................

Eddigi kitüntetései (évszámmal): ......................................................................................................................................

Az átadásra javasolt idõpont: ........................................... év ................................................ hó ........................ nap.

A díj, illetve elismerés adományozásának alkalma: .........................................................................................................

(A javaslat indokolása a túloldalon/külön oldalon.)

........................., 200...... ..................... hó ..... nap.

............................................
a javaslattevõ aláírása



(2) Az R. 2. §-ának 6. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„6. Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot fenn-

tartása érdekében alkalmazandó elõírások összessége
(a továbbiakban: HMKÁ elõírásai): az egységes terület-
alapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások
igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és
Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltétel-
rendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási
arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.)
FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti elõírások;”

(3) Az R. 2. §-ának 8. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„8. gazdálkodási napló: az egyszerûsített területalapú

támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igénylésé-
hez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti
Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” felté-
telrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.)
FVM rendelet 5. számú melléklete szerinti formanyomtat-
vány.”

2. §

Az R. 6. §-ának c) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[E rendelet alapján a támogatást az a mezõgazdasági
termelõ veheti igénybe, aki vállalja, hogy az alábbi felté-
telek mindegyikét teljesíti:]

„c) részt vesz az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program keretén belül, az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alapból finanszírozott, a Natura 2000 területen
gazdálkodók részére szervezett képzésen, vagy hitelt ér-
demlõen igazolja, hogy 3 évnél nem régebben részt vett
ilyen képzésen;”

3. §

Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § A támogatás a kifizetési kérelem keresztellenõrzé-

se, illetve a helyszíni ellenõrzési eredmények kiértékelése
után – figyelemmel a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
13. § (1) bekezdés alkalmazására – egy összegben kerül
folyósításra.”

4. §

(1) Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Ha a mezõgazdasági termelõ nem tesz eleget a 6. §
b) pontja szerinti gazdálkodási napló vezetésére vonat-
kozó kötelezettségnek, akkor

a) az elsõ alkalommal figyelmeztetést kap;
b) a második és minden további alkalommal a támoga-

tás 20%-kal csökkentve kerül kifizetésre.”

(2) Az R. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Ha a mezõgazdasági termelõ nem teljesíti a föld-
használati rendeletben elõírt szabályok valamelyikét,
abban az esetben az adott jogsértéssel érintett mezõgazda-
sági parcellára esõ támogatás

a) a földhasználati rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében
elõírt szabályok esetében 100%-kal,

b) a földhasználati rendelet 3. §-ának (2)–(5) bekezdé-
seiben elõírt szabályok esetében 60%-kal,

c) a földhasználati rendelet 4. § (1)–(4) bekezdéseiben
elõírt szabályok esetében 40%-kal,

d) a földhasználati rendelet 4. § (5) bekezdésében elõírt
szabályok esetében 10%-kal,

e) a földhasználati rendelet 5. §-ában elõírt szabályok
esetében 20%-kal
csökkentve kerül kifizetésre.”

5. §

Az R. 2. §-ának 8. pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„8. gazdálkodási napló: az Európai Mezõgazdasági

Vidékfejlesztési Alap agrár-környezetgazdálkodási intézke-
déseihez külön jogszabályban elõírt formanyomtatvány.”

6. §

Az R. 7. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

7. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

(3) Az R. e rendelettel megállapított rendelkezéseit a
folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell. Az R.
– 5. és 6. §-sal megállapított – 2. §-ának 8. pontját és a 7. §
(4) bekezdését a hatálybalépését követõen indult ügyek-
ben kell alkalmazni.

(4) E rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
18/2009. (III. 6.) FVM

rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási
rendjére vonatkozó részletes szabályokról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdésének a) és g) pontjaiban kapott fel-
hatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában megha-
tározott feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) A rendelet célja a monitoring adatok egységes rend-
szer alapján történõ adatszolgáltatási kereteinek meghatá-
rozása.

(2) A rendelet hatálya a mezõgazdasági, agrár-vidékfej-
lesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb in-
tézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 10. §-ának
(1) és (2) bekezdéseiben meghatározott ügyfelekre ter-
jed ki.

(3) A rendelet hatálya kiterjed
a) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap

(a továbbiakban: Alap) által társfinanszírozott Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: Prog-
ram) keretében igénybe vett támogatások felhasználására
vonatkozó monitoring adatszolgáltatásra;

b) az Alapból finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv azon intézkedései keretében igénybe vett támogatá-
sok felhasználására vonatkozó monitoring adatszolgálta-
tásra, amelyek az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben elõírt
vidékfejlesztési támogatásra történõ átmenet szabályainak
megállapításáról szóló 1320/2006/EK bizottsági rendelet
(2006. szeptember 5.) szerinti áthúzódó tételeknek minõ-
sülnek.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. adatszolgáltatás: a Program célkitûzéseihez viszo-

nyított elõrehaladás, hatékonyság és eredményesség méré-
se érdekében az ügyfelek általános gazdálkodási adatai-
nak, illetve az általuk megvalósított mûveletek pénzügyi
és fizikai megvalósítására vonatkozó monitoring indikátor
adatok meghatározott rendszerességgel történõ jelentése;

2. indikátor: a Program keretében támogatott mûvelet-
tel elérendõ célkitûzések, illetve a célkitûzésekhez viszo-

nyított elõrehaladás, hatékonyság és eredményesség méré-
sére szolgáló pénzügyi, fizikai, logikai mutatók és szöve-
ges értékelés;

3. mûködtetési kötelezettség: a támogatott mûvelet, a
mûvelet támogatása igénybevételének feltételeire irány-
adó egyéb jogszabályok, illetõleg rendelkezések által,
meghatározott idõtartamra elõírt rendeltetésszerû haszná-
lat, üzemeltetési kötelezettség;

4. fenntartási kötelezettség: a támogatott mûvelet, a
mûvelet támogatása igénybevételének feltételeire irány-
adó egyéb jogszabályok, illetõleg rendelkezések által,
meghatározott idõtartamra elõírt fenntartási, megtartási
kötelezettség;

5. mûvelet: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejleszté-
si Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatá-
sokról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi
rendelet 2 cikk e) pontjában meghatározott fogalom;

6. támogatási határozat: a támogatási kérelemnek
helyt adó, illetve részben helyt adó határozat.

3. §

(1) Az ügyfél rendszeres monitoring adatszolgáltatásra
köteles. Az ügyfélnek az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támo-
gatások igénybevételének általános szabályairól szóló
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 11. §-ában meghatározott
adatszolgáltatási kötelezettségének e rendeletben foglal-
tak szerint kell eleget tennie.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed minden, a
Program alapján meghirdetett jogcím keretében támoga-
tott, illetve az 1. § (3) bekezdés b) pontja alapján finanszí-
rozott mûveletre, amelyre vonatkozóan a támogatási hatá-
rozat meghozatalra vagy szerzõdés megkötésre került.

(3) Az ügyfél adatszolgáltatása akkor tekinthetõ teljes-
körûnek, ha minden olyan jogcím esetében eleget tett e
rendelet szerinti monitoring adatszolgáltatási kötelezettsé-
gének, amelyre vonatkozóan a támogatási határozat meg-
hozatalra vagy a szerzõdés megkötésre került.

(4) Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége a támoga-
tási határozat meghozatalát vagy a szerzõdés megkötését
követõ évtõl kezdõdõen áll fenn, a határozat meghozatalát
vagy a szerzõdés megkötését követõ nappal kezdõdõ idõ-
szakra vonatkozóan.

(5) Az ügyfél által monitoring célú felhasználásra szol-
gáltatandó indikátor adatok körét meghirdetett jogcímen-
ként a melléklet tartalmazza.

(6) A mellékletben felsorolt egyes indikátor adatok for-
rását egyrészt a támogatási és kifizetési kérelem, másrészt
a (7) bekezdés szerinti, ügyfél által kitöltött elektronikus
ûrlap képezi.

(7) Az ügyfélnek az e rendelet szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségét elektronikus úton kell teljesítenie a Tv.
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12. § (6) bekezdése alapján. Az elektronikus adatszolgálta-
tás technikai feltételeit az egyes mezõgazdasági és ag-
rár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az
elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló
80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. § (1)–(5) bekezdései és
3. §-a szabályozzák.

(8) Az ügyfél az adatszolgáltatási kötelezettségének
meghatalmazott útján is eleget tehet, ebben az esetben a
meghatalmazást az MVH által rendszeresített formanyom-
tatványon kell bejelenteni.

(9) Az MVH a monitoring adatszolgáltatás teljesítésé-
hez Útmutatót készít és azt a www.mvh.gov.hu internetes
portálon közleményként közzéteszi.

(10) Az ügyfél a saját, illetve a mûvelet helyzetének
megfelelõ, valós adatokat köteles szolgáltatni.

4. §

(1) Az ügyfél köteles
a) a támogatási határozat meghozatalát vagy a szerzõ-

dés megkötését követõ év február 1. és március 1. közötti
idõszakában az általános gazdálkodási bázisadatokra, il-
letve a mûvelet megvalósításának végére a támogatásnak
köszönhetõen elérni kívánt eredmények adataira, valamint

b) a mûvelet megvalósításának idõszakában, minden
év február 1. és március 1. között a mûvelet megvalósításá-
nak hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményekre,
illetve azok változására vonatkozó éves adatokra, továbbá

c) a mûvelet befejezését követõen az utolsó kifizetési
döntés meghozatalát követõ év február 1. és március 1. kö-
zötti idõszakában a mûvelet keretében igénybe vett támo-
gatásnak köszönhetõen ténylegesen elért eredményekre
vonatkozó záró adatokra, illetve

d) jogszabályban elõírt fenntartási illetõleg mûködteté-
si kötelezettség ideje alatt, minden év február 1. és már-
cius 1. közötti idõszakában fenntartási adatokra
vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.

(2) Az ügyfél minden évben csak az adatszolgáltatás
évét megelõzõ évre vonatkozóan köteles adatot szolgál-
tatni.

(3) A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény szerinti
beszámolóban szereplõ adatokat az adatszolgáltatás idõ-
pontjában már elérhetõ beszámolóból kell szolgáltatni.

5. §

Az MVH a monitoring adatokra vonatkozóan a 3. §-ban
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését
ellenõrzi, valamint jogosult adminisztratív és helyszíni el-
lenõrzés keretében is az adatszolgáltatás pontosságát vizs-
gálni.

6. §

Amennyiben az ügyfél teljeskörû – minden támogatási
határozattal vagy szerzõdéssel rendelkezõ mûveletre vo-
natkozó – adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz
eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattarta-
lommal, hiányosan, vagy nem az elõírt módon teljesíti, a
Tv. 71. §-a alapján mulasztási bírsággal sújtható.

Záró rendelkezések

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) Az ügyfélnek 2007. évre vonatkozóan nem áll fenn
adatszolgáltatási kötelezettsége.

(3) A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen, az e
rendelet hatálybalépését megelõzõ évben meghozott tá-
mogatási határozatok vagy megkötött szerzõdések tekinte-
tében az ügyfél köteles

a) az e rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül
az általános gazdálkodási bázisadatokra, illetve a mûvelet
megvalósításának végére a támogatásnak köszönhetõen
elérni kívánt eredmények adatait (tervadat), valamint

b) a mûvelet megvalósításának idõszakában, e rendelet
hatálybalépését követõ 30 napon belül a mûvelet megvaló-
sításának hatására, annak egyes fázisaiban elért eredmé-
nyekre, illetve azok változására vonatkozó éves adatokat,
továbbá

c) a mûvelet befejezését követõen, e rendelet hatályba-
lépését követõ 30 napon belül a mûvelet keretében igény-
be vett támogatásnak köszönhetõen ténylegesen elért ered-
ményekre vonatkozó záró adatokat, illetve

d) jogszabályban elõírt fenntartási illetõleg mûködteté-
si kötelezettség ideje alatt, e rendelet hatálybalépését kö-
vetõ 30 napon belül fenntartási adatokat
szolgáltatni.

8. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtá-
sát szolgálja:

a) a Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptem-
ber 20.) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból (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 1320/2006/EK rendelete (2006. szep-
tember 5.) az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben elõírt vi-

1284 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám



dékfejlesztési támogatásra történõ átmenet részletes sza-
bályainak megállapításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 18/2009. (III. 6.) FVM rendelethez

1. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból közbeszerzési eljárás keretében kötött szerzõdés alap-
ján a komplex tájékoztatási tevékenység: gazdálkodói in-
formációs szolgálat fenntartására igénybevett támogatá-
sokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás

– egyedi irodai/kihelyezett tanácsadás idõtartamára és
az igénybevevõkre (nem, kor) vonatkozó adatok;

– csoportos tanácsadás idõtartamára és az igénybeve-
võkre (nem, kor) vonatkozó adatok;

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, illetve jóváha-
gyott támogatási összeg).

2. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó tá-
mogatások részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.)
FVM rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a mûvelt mezõgazdasági terület kapcsolódása a Gaz-
daságátadás intézkedéshez;

– az intézkedés keretében átvett mezõgazdasági terület
legjellemzõbb ágazat/alágazat szerinti besorolása;

– a támogatási jogcím keretében átvett mezõgazdasági
területen folytatott termelési mód besorolása (hagyomá-
nyos; ökológiai);

– a támogatott gazdaság pénzügyi gazdálkodási adatai
(fedezeti összeg; nettó árbevétel);

– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,
illetve jóváhagyott támogatási összeg);

– a gazdaság mérete (EUME);
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve

bérelt terület szerinti bontásban;
– a projekt összes kiadásának megbontása a megvalósí-

tott beruházás típusa szerint.

3. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyúj-
tandó támogatás részletes feltételeirõl szóló 83/2007.
(VIII. 10.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatá-
sokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (mezõ-
gazdasági munkavállaló, illetve gazdálkodó);

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a támogatásban részesülõ ügyfél átadott gazdaságára
vonatkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak szá-

ma (teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) sze-
rinti bontásban;

– a támogatott gazdaság gazdálkodási pénzügyi adatai
(fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágazaton-
kénti bontásban;

– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,
illetve jóváhagyott támogatási összeg);

– a támogatási jogcím keretében átadott terület nagy-
sága;

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (õster-
melõ; egyéni vállalkozó);

– az átadandó/átadott gazdaság méretére, típusára; az
átadandó állatokra vonatkozó adatok;

– az átvevõ adatai (életkor; nem; végzettség).

4. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet keretében igénybevett tá-
mogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a támogatásban részesülõ ügyfél tevékenységi ágaza-
ta (mezõgazdaság-kertészet; erdészet);

– az igénybevett tanácsadás típusa mezõgazdasági-ker-
tészeti, illetve erdészeti szak-témakörönkénti bontásban;

– a támogatásban részesülõ ügyfél évenként kapott
közvetlen kifizetések összegének nagyságrendi besoro-
lása;

– a támogatásban részesülõ gazdaság pénzügyi gazdál-
kodási adatai (fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékeny-
ségi ágazatonkénti bontásban;

– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,
illetve jóváhagyott támogatási összeg).

5. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai be-
rendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részle-
tes feltételeirõl szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet ke-
retében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszol-
gáltatás

– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vál-
lalkozás méret kategóriákba;

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (termé-
szetes személy – jogi személy);

– a támogatásban részesülõ termelõi csoport (a továb-
biakban: TCS);

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vo-
natkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) sze-
rinti bontásban;
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– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munka-
helyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoz-
tatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illet-
ve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;

– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási ada-
tai (fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágaza-
tonkénti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;

– a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet
beruházás-típus szerinti besorolása;

– a GAZDANET programban való részvételi szándék-
ra vonatkozó adat;

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes ki-
adás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);

– a támogatott gazdaság/vállalkozás termelési mód
szerinti besorolása (hagyományos/ökológiai);

– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb te-
vékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;

– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT-Natura 2000-2000/60/EK irányelv);

– a támogatásnak köszönhetõen létrehozásra kerülõ új
technológia bevezetéséhez kapcsolódó pénzügyi adatok
(összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási
összeg);

– a támogatott gazdaság/vállalkozás üzemmérete;
– a támogatott beruházás megvalósítási helyére vonat-

kozó adatok (település, helyrajzi szám);
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve

bérelt terület szerinti bontásban;
– a támogatott gazdaság/vállalkozás meglévõ, illetve új

összes gépkapacitása;
– a támogatott beszerzés környezetvédelmi minõsítésé-

re vonatkozó adat;
– a megújuló energiaforrások alkalmazása a szárítási

folyamat során;
– állattenyésztésre gyakorolt hatás.

6. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítésé-
hez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltéte-
leirõl szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében
igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás

Alap indikátorok
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vál-

lalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (termé-

szetes személy – jogi személy – TCS);
– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai

(neme, kora korcsoportonként);
– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vo-

natkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi

szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) sze-
rinti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munka-
helyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoz-
tatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illet-
ve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;

– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási ada-
tai (fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágaza-
tonkénti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;

– a támogatott gazdaság/vállalkozás jellege (mezõgaz-
dasági, erdészeti üzem, élelmiszeripari vállalkozás);

– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb te-
vékenységi szektor szerinti besorolása;

– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb te-
vékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;

– a támogatott mezõgazdasági gazdaság/vállalkozás
ágazati típusa (hagyományos/ökológiai);

– a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet
beruházás-típus szerinti besorolása (gép, épület, techno-
lógia);

– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
besorolása (KAT; Natura 2000; 2000/60 irányelv alá tarto-
zó terület; egyéb);

– GAZDANET programban való részvételi szándékra
vonatkozó adat;

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes, illet-
ve elszámolható kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott tá-
mogatási összeg);

– a támogatott beruházás megvalósítási helyére vonat-
kozó adatok (település, helyrajzi szám);

– a támogatott gazdaság/vállalkozás üzemmérete;
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve

bérelt terület szerinti bontásban;
– a támogatott beruházás technikai adatai (típus, telje-

sítmény, fajlagos energiafelhasználás);
– beruházás típusa (felújított, új, fejlesztéssel nem érin-

tett);
– új, felújított kapacitásra vonatkozó adatok;
– fejlesztéssel elért költségmegtakarítás;
– bérmunka igénylésre vonatkozó adatok.

7. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás
mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fej-
lesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybe-
vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás

ÜZEMI
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vál-

lalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza/tevé-

kenységi formája (pl. önkormányzat, vízgazdálkodási tár-
sulat, TCS, TÉSZ);
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– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vo-
natkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) sze-
rinti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munka-
helyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoz-
tatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illet-
ve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;

– a támogatott gazdaság pénzügyi adatai (fedezeti
összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágazatonkénti bon-
tásban;

– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;

– a GAZDANET programban való részvételi szándék-
ra vonatkozó adat;

– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi
ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;

– a támogatott gazdaság jellege és legjellemzõbb tevé-
kenységi szektor szerinti besorolása (ágazati bontás sze-
rint);

– termelési terület nagysága termelési mód szerinti be-
sorolása (hagyományos/ökológiai);

– a beruházás típusa (gépbeszerzés, épület, technoló-
gia);

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes ki-
adás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);

– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000, 2000/60/EK rendelet irányelv
– a beruházás megvalósításának helye).

KÖZÖSSÉGI
– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vál-

lalkozás méret kategóriákba;
– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza/tevé-

kenységi formája (pl. önkormányzat, vízgazdálkodási tár-
sulat, TCS, TÉSZ);

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vo-
natkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) sze-
rinti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munka-
helyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoz-
tatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illet-
ve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;

– a támogatott gazdaság pénzügyi adatai (fedezeti
összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágazatonkénti bon-
tásban;

– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi
ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;

– a támogatott gazdaság jellege és szektora legjellem-
zõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása (ágazati
bontás szerint);

– a támogatás alapjául szolgáló földterület nagysága
(gazdálkodást szolgáló terület – erdõterület szerinti bon-
tásban);

– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruhá-
zás beruházás-típus szerinti besorolása;

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes ki-
adás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);

– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000, 2000/60/EK rendelet irányelv
– a beruházás megvalósításának helye).

ÜZEMI + KÖZÖSSÉGI
– a támogatott gazdaság/vállalkozás üzemmérete;
– a támogatott beruházás megvalósítási helyére vonat-

kozó adatok (település, helyrajzi szám);
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve

bérelt terület szerinti bontásban;
– a támogatott beszerzés környezetvédelmi minõsítésé-

re vonatkozó adat.
Öntözést érintõ indikátorok:
– a támogatott beruházással érintett gazdaságok száma;
– a támogatásnak köszönhetõen öntözõvízzel ellátott

terület nagysága, az öntözésre szolgáltatott vízmennyiség;
– a beruházás által érintett víztározók (száma, területe,

befogadóképessége);
– az öntözés technológiájára vonatkozó adatok;
– öntözött kultúrák besorolása.
Meliorációt érintõ indikátorok
– technikai paraméterek (új – felújított csatornák

hossza; meliorált út hossza; tereprendezés; talajcsövezés;
víztározók adatai; teraszépítés).

Területi vízgazdálkodást érintõ indikátorok
– technikai paraméterek (új – felújított bel- és öntözõ-

víz-csatornák hossza; víztározók adatai; belvíztõl mentesí-
tett terület nagysága; új/felújított szivattyútelepek száma).

8. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a mezõgazdasági energiafelhasználás megújuló ener-
giaforrásokból történõ elõállításhoz nyújtandó támogatá-
sok részletes feltételeirõl szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM
rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsoló-
dó adatszolgáltatás

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (termé-
szetes személy – jogi személy);

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vál-
lalkozás méret kategóriákba;
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– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vo-
natkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) sze-
rinti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munka-
helyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoz-
tatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illet-
ve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;

– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási ada-
tai (fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágaza-
tonkénti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;

– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi
szektor szerinti besorolása;

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai tevékenységi
szektor szerinti bontásban;

– a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet
beruházás-típus szerinti besorolása;

– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb te-
vékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolás;

– a támogatott gazdaság/vállalkozás termelési mód
szerinti besorolása (hagyományos/ökológiai);

– a támogatott beruházás keretében a biomassza kazán
pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt, illetve jóváha-
gyott támogatási összeg);

– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000, 2000/60/EK irányelv szerint –
a beruházás megvalósításának helye);

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes ki-
adás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);

– GAZDANET programban való részvételi szándékra
vonatkozó adat;

– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti bontásban;

– az elõállított megújuló energia mennyisége;
– energiafelhasználás célterülete ágazatonként;
– biomassza felhasználására vonatkozó adatok;
– a támogatott intézkedés keretében beépített össztelje-

sítmény.

9. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszer-
zéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
szóló 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet keretében igénybe-
vett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás

– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vál-
lalkozás méret kategóriákba;

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (termé-
szetes személy – jogi személy);

– a támogatásban részesülõ TCS, illetve Termelõ és Ér-
tékesítõ Szövetkezet (a továbbiakban: TÉSZ) szerinti be-
sorolása;

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vo-
natkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) sze-
rinti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munka-
helyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoz-
tatottak által ledolgozott munkaórák száma – nem, kor, il-
letve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;

– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási ada-
tai (fedezeti összeg; nettó árbevétel);

– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;

– a támogatásnak köszönhetõen létrehozásra kerülõ új
technológia bevezetéséhez kapcsolódó pénzügyi adatok
(összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási
összeg);

– a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet
beruházás-típus szerinti besorolása;

– a GAZDANET programban való részvételi szándék-
ra vonatkozó adat;

– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb te-
vékenységi szektor szerinti besorolása;

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes ki-
adás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);

– a támogatott gazdaság/vállalkozás termelési mód
szerinti besorolása (hagyományos/ökológiai);

– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb te-
vékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;

– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT-Natura 2000-2000/60/EK irányelv);

– a támogatott gazdaság/vállalkozás üzemmérete;
– a támogatott beruházás megvalósítási helyére vonat-

kozó adatok (település, helyrajzi szám);
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve

bérelt terület szerinti bontásban;
– a támogatott gazdaság/vállalkozás meglévõ, illetve új

összes gépkapacitása;
– a támogatott beszerzés környezetvédelmi minõsítésé-

re vonatkozó adat.

10. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet
keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adat-
szolgáltatás

– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vál-
lalkozás méret kategóriákba;

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (termé-
szetes személy – jogi személy);

– a támogatásban részesülõ TCS, illetve TÉSZ, vala-
mint annak leányvállalata szerinti besorolása;
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– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vo-
natkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) sze-
rinti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munka-
helyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoz-
tatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illet-
ve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;

– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási ada-
tai (fedezeti összeg; nettó árbevétel);

– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb te-
vékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;

– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb te-
vékenységi szektor szerinti besorolása;

– a támogatott mezõgazdasági ágazat típusa – ökoló-
giai/hagyományos – szerinti besorolás;

– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000, 2000/60/EK irányelv);

– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruhá-
zás, beruházás típus szerinti besorolása;

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes ki-
adás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);

– a támogatásnak köszönhetõen létrehozásra kerülõ új
technológia bevezetéséhez kapcsolódó pénzügyi adatok
(összes kiadás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási
összeg);

– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;

– az új/felújított/kibõvített tároló-létesítményekre, il-
letve új/felújított/kibõvített egyéb létesítmények létreho-
zásához kapcsolódó pénzügyi adatok (összes kiadás; igé-
nyelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);

– a GAZDANET programban való részvételi szándék-
ra vonatkozó adat;

– a támogatott gazdaság/vállalkozás üzemmérete;
– a támogatott beruházás megvalósítási helyére vonat-

kozó adatok (település, helyrajzi szám);
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve

bérelt terület szerinti bontásban;
– az ügyfél által a kérelemmel érintett létesítmény üze-

meltetéséhez megújuló energiaforrás használata.

11. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támo-
gatások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet keretében igénybevett támogatásokhoz
kapcsolódó adatszolgáltatás

– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vál-
lalkozás méret kategóriákba;

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (termé-
szetes személy – jogi személy – TCS);

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vo-
natkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) sze-
rinti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munka-
helyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoz-
tatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illet-
ve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;

– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási ada-
tai (fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágaza-
tonkénti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;

– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruhá-
zás beruházás-típus szerinti besorolása;

– a GAZDANET programban való részvételi szándék-
ra vonatkozó adat;

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes ki-
adás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);

– a támogatott gazdaság/vállalkozás termelési mód
szerinti besorolása (hagyományos/ökológiai);

– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb te-
vékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;

– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000, 2000/60/EK irányelv);

– az állattartó telepre/biogáz telepre/trágyatárolás-
ra/felújított állatférõhelyre/új állatférõhelyre/állatjóléti hi-
giéniai beruházásra fordított összes kiadás; igényelt, illet-
ve jóváhagyott támogatási összeg;

– a támogatott gazdaság/vállalkozás üzemmérete;
– a támogatott beruházás megvalósítási helyére vonat-

kozó adatok (település, helyrajzi szám, fizikai blokkazo-
nosító);

– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti bontásban;

– az állattartó telep átlagos állatlétszáma, kapacitása a
támogatott beruházás; megvalósítása elõtt, illetve után;

– saját és bérelt területbõl nitrátérzékeny területrészre
vonatkozó adat;

– a támogatott beruházás környezetvédelmi minõsíté-
sére vonatkozó adat.

12. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyúj-
tandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 75/2007.
(VII. 27.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatá-
sokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás

– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vál-
lalkozás méret kategóriákba;

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (termé-
szetes személy – jogi személy);
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– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vo-
natkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) sze-
rinti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munka-
helyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoz-
tatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illet-
ve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;

– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási ada-
tai (fedezeti összeg; nettó árbevétel);

– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;

– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb te-
vékenységi szektor szerinti besorolása;

– a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet
beruházás-típus szerinti besorolása;

– a támogatott gazdaság/vállalkozás mezõgazdasági
ágazat típus szerinti besorolása (hagyományos) ökoló-
giai);

– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb te-
vékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;

– a támogatott ültetvény telepítésre, korszerûsítésre vo-
natkozó pénzügyi adatok (összes kiadás; igényelt, illetve
jóváhagyott támogatási összeg);

– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT-Natura 2000-2000/60/EK irányelv);

– GAZDANET programban való részvételi szándékra
vonatkozó adat;

– ültetvény mérete faj szerinti bontásban;
– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve

bérelt terület szerinti bontásban.

13. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények te-
lepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes
feltételeirõl szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet kere-
tében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszol-
gáltatás

– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vál-
lalkozás méret kategóriákba;

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (álla-
mi, természetes személy, jogi személy);

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vo-
natkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) sze-
rinti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munka-
helyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoz-
tatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illet-
ve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;

– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási ada-
tai (fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágaza-
tonkénti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;

– a támogatott ügyfél birtok jellegére vonatkozó adat;
– a támogatott gazdaság jellege és szektora legjellem-

zõbb tevékenységi szektor szerinti besorolása;
– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi

ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;
– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,

illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– a támogatási jogcím keretében megvalósított beruhá-

zás beruházás-típus szerinti besorolása;
– a támogatott gazdaság/vállalkozás mezõgazdasági

ágazat típusa (ökológiai/egyéb);
– a támogatott gazdaság/vállalkozás termelési mód

szerinti besorolása (hagyományos/ökológiai);
– a GAZDANET programban való részvételi szándék-

ra vonatkozó adat;
– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt

megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000; 2000/60 irányelv – a beruhá-
zás megvalósításának helye);

– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti bontásban;

– az elõállított biomassza mennyiségére/felhasználási
módjára vonatkozó adatok fajonkénti bontásban;

– az ültetvény mérete fajonkénti bontásban.

14. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból az évelõ, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet keretében igénybevett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás

– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vál-
lalkozás méret kategóriákba;

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (termé-
szetes személy, jogi személy);

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vo-
natkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott
munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) sze-
rinti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munka-
helyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoz-
tatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illet-
ve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;
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– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási ada-
tai (fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágaza-
tonkénti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;

– a támogatott gazdaság/vállalkozás jellege (mezõgaz-
dasági, erdészeti üzem, élelmiszeripari vállalkozás);

– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb te-
vékenységi szektor szerinti besorolása;

– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi
ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;

– a beruházás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,
illetve jóváhagyott támogatási összeg);

– a támogatási jogcím keretében megvalósított mûvelet
beruházás-típus szerinti besorolása;

– a támogatott gazdaság/vállalkozás mezõgazdasági
ágazat típusa szerinti besorolása (ökológiai/hagyomá-
nyos);

– a támogatásnak köszönhetõen megvalósított projekt
megvalósítási helyének besorolása beavatkozási terület
szerint (KAT, Natura 2000; 2000/60 irányelv);

– GAZDANET programban való részvételi szándékra
vonatkozó adat;

– a beruházás típusa (ültetvénytelepítés; kerítés, térbur-
kolat, ápolás);

– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti bontásban;

– az elõállított biomassza mennyisége, illetve felhasz-
nálási módjára vonatkozó adatok fajonkénti bontásban;

– az ültetvény mérete fajonkénti bontásban.

15. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyúj-
tandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008.
(IV. 17.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatá-
sokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (jogi
személy, egyéni vállalkozó, egyéni cég, szövetkezet, TCS,
TÉSZ, TÉSZ leányvállalata, jogi személyiség nélküli gaz-
dasági társaság);

– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vál-
lalkozás méret kategóriákba;

– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb te-
vékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;

– a támogatott gazdaság/vállalkozás termelési mód
szerinti besorolása (hagyományos/ökológiai);

– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb te-
vékenységi típus szerinti besorolása (termelés, feldolgo-
zás, értékesítés, fejlesztés) ágazatonkénti/alágazatonkénti
besorolása;

– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,
illetve jóváhagyott támogatási összeg) ágazat/alágazat,
termelési mód, tevékenységi típus, mód (hagyomá-
nyos/ökológiai) szerinti bontásban;

– a támogatásban részesülõ ügyfél vállalkozására vo-
natkozó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma
(teljes és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott

munkaórák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) sze-
rinti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munka-
helyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoz-
tatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illet-
ve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban;

– a támogatott vállalkozás pénzügyi gazdálkodási ada-
tai (fedezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágaza-
tonkénti bontásban;

– a támogatásnak köszönhetõen bevezetett új termékre,
új technológiára vonatkozó adatok;

– a támogatott termékek és tevékenységek besorolása
termék/tevékenység típusonként, tevékenységi ágazaton-
ként, célterületenként.

16. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet keretében igénybevett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás

– a támogatott TCS elismerésének éve;
– a támogatott TCS tevékenységi köre, illetve összes

forgalma legjellemzõbb tevékenységi ágazat, illetve alá-
gazat szerinti besorolása (TF 8, a 2003/369/EK alapján,
ágazati bontásban);

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, illetve jóváha-
gyott támogatási összeg);

– a támogatott TCS pénzügyi gazdálkodási adatai (fe-
dezeti összeg; nettó árbevétel) tevékenységi ágazatonkénti
bontásban;

– tagok száma és a támogatásnak köszönhetõen piacra
lépett gazdaságok száma a TCS-ben;

– a támogatásban részesülõ TCS gazdaságára vonatko-
zó foglalkoztatási adatok – foglalkoztatottak száma (teljes
és részmunkaidõs), illetve az általuk ledolgozott munka-
órák száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi szempon-
tok (roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontás-
ban;

– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munka-
helyek száma, illetve az ezen munkahelyeken a foglalkoz-
tatottak által ledolgozott munkaórák száma nem, kor, illet-
ve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott
munkaképességû) szerinti bontásban.

17. 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 kere-
tében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszol-
gáltatás

– a támogatott ügyfél jogi státusza (természetes sze-
mély, jogi személy);

– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vál-
lalkozás méret kategóriákba;
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– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb te-
vékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;

– a támogatásra jogosult terület nagyságára vonatkozó
adatok (19. cikk szerinti egyéb kedvezõtlen helyzetû térsé-
gek, 20. cikk szerinti egyedi hátrányok által érintett térsé-
gek);

– a kedvezõtlen adottságú terület nagysága (rossz ég-
hajlati viszonyok – egyéb hátrányos helyzet; Natura 2000
terület – egyéb terület bontásokban);

– a KAT területen érintett állatállomány átlagos nagy-
sága (ÁE);

– a kompenzációs kifizetések alá bevont hasznosított
mezõgazdasági terület hozzájárulása a mûvelés felhagyá-
sának elkerüléséhez;

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, illetve jóváha-
gyott támogatási összeg) 19. és 20. cikkek szerinti bontás-
ban;

– nitrogén felhasználás által érintett terület nagyság;
– a KAT terület hasznosítása (19. és 20. cikk szerinti

szántó-gyep);
– az AKG támogatásban is részesülõ terület nagysága;
– a KAT terület hasznosításának módja (kaszált-legel-

tetett);
– a degresszivitás számításának alapjául szolgáló terü-

let nagyságának, nagyságrendi besorolása;
– a KAT területen belüli nitrát-érzékeny és nem-nit-

rát-érzékeny terület nagysága;
– a támogatott gazdaság teljes területe;
– az SPS támogatás igénybevétele.

18. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodás-
hoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabá-
lyairól szóló 128/2007. (X. 13.) FVM rendelet keretében
igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (termé-
szetes személy, jogi személy);

– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vál-
lalkozás méret kategóriákba;

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi
ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;

– a támogatott hasznosított mezõgazdasági terület
nagysága Natura 2000 területen;

– az effektív mezõgazdasági hozzájárulás típus szerinti
besorolása;

– a támogatás pénzügyi adatai (igényelt, illetve jóváha-
gyott támogatási összeg);

– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti, illetve Natura 2000 és egyéb terület
szerinti bontásban;

– a támogatott terület hasznosítására és mûvelésére vo-
natkozó adatok (hasznosítás: kaszálás/legeltetés; kaszálá-
sok és legeltetés technikai adatai; legeltetett állatok fajára

vonatkozó adatok, belvízi elöntések száma; nádirtásra vo-
natkozó adatok, területen található védett madár fészkek,
illetve idõs fák száma; a területre vonatkozó EK irányelv
megjelölése, védekezésre vonatkozó adatok);

– szaktanácsadás igénybevételére vonatkozó adatok;
– adatok arra vonatkozóan, hogy részesül-e egyéb

ÚMVP támogatásban (AKG, KAT).

19. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból nem termelõ mezõgazdasági beruházásokhoz nyúj-
tandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 33/2008.
(III. 27.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatá-
sokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (termé-
szetes személy, jogi személy);

– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vál-
lalkozás méret kategóriákba;

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a támogatott gazdaság legjellemzõbb tevékenységi
ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;

– a támogatott mûvelet beruházás-típus szerinti besoro-
lása;

– a támogatott beruházás pénzügyi adatai (összes ki-
adás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg);

– az ügyfél által hasznosított terület mérete saját, illetve
bérelt terület szerinti bontásban;

– a támogatott földhasználati intézkedésekre vonatko-
zó technikai adatok (elsõ kivitel; gyeptelepítés; bakhát lét-
rehozása), illetve a támogatási összeg ebben a bontásban;

– a támogatott eszközbeszerzés technikai adatai;
– a beruházás egyéb technikai adatai (gyeptelepítés so-

rán alkalmazott fajok; madárvédelmi berendezések; a be-
ruházással érintett terület jellemzõi).

20. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtandó tá-
mogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet keretében igénybevett
támogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás

– a támogatásban részesülõ ügyfél jogi státusza (termé-
szetes személy, jogi személy);

– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vál-
lalkozás méret kategóriákba;

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb te-
vékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;

– a támogatásnak köszönhetõen beültetett erdõterület
nagysága (tulajdonos, illetve faj, illetve elõzõ programo-
zási idõszakról áthúzódó és új támogatás szerinti bontás-
ban);

– a támogatás környezetvédelmi hatására vonatkozó
adatok;

– támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,
illetve jóváhagyott támogatási összeg) a következõ bontás
szerint: tulajdonos, hátrány, tevékenység típusa;
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– a tervezett, illetve sikeresen erdõsített terület nagysá-
ga faj szerinti bontásban;

– az erdõsített terület nagysága (KAT/Natura
2000/egyéb besorolás szerint, illetve fajonként);

– az erdõsítésre vonatkozó technikai adatok (elegyes-
ség; õshonosság; célállomány besorolása; a terület eredeti
rendeltetése, speciális besorolása; lejtés);

– a telepítés megkezdésének idõpontjára vonatkozó
adatok;

– az ügyfél erdõterületére vonatkozó adatok (erdõterü-
lettel rendelkezõ vagy új erdõgazdálkodó, illetve korábbi
AKG támogatásra vonatkozó adatok);

– részesül-e az ügyfél kiemelt jövedelempótló, illetve
jövedelempótló támogatásban;

– a megvalósított létesítményekre vonatkozó adatok
(bakhát, padka, villanypásztor, kerítés);

– az erdõsítés során használt géppark tulajdonosa (sa-
ját – bérelt);

– a telepítés idõszaka.

21. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támo-
gatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
32/2008. (III. 27.) FVM rendelet keretében igénybevett tá-
mogatásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás

– a támogatott ügyfél jogi státusza (állami, természetes
személy, jogi személy);

– a támogatásban részesülõ vállalkozás besorolása vál-
lalkozás méret kategóriákba;

– a támogatásban részesülõ ügyfél személyes adatai
(neme, kora korcsoportonként);

– a támogatott gazdaság/vállalkozás legjellemzõbb te-
vékenységi ágazat, illetve alágazat szerinti besorolása;

– a helyreállított erdõterület nagysága (kár szerinti, il-
letve tulajdonosi bontásban: magán – köztulajdon);

– az újratelepített erdõterület nagysága (tulajdonosi
bontásban);

– támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,
illetve jóváhagyott támogatási összeg) helyreállítás (kártí-
pus és tulajdonos szerinti bontásban) – újratelepítés (tulaj-
donos szerinti bontásban) szerinti bontásban;

– a támogatott erdõterület mérete saját, illetve bérelt te-
rület szerinti bontásban;

– a károsodott állomány nagysága (faj; elegyesség sze-
rinti bontásban);

– erdõkár típusa és bekövetkezésnek idõpontja;
– az összes károsodott terület nagysága, illetve a legna-

gyobb egybefüggõ károsodott terület nagysága;
– a kár által érintett erdészeti tájra vonatkozó adat;
– felújítás technikai adatai [felújítás módja; alkalma-

zott állomány jellemzõi (faj; elegyesség); terület rendelte-
tése];

– károsodott terület elsõdleges rendeltetésére vonatko-
zó adatok;

– károsodott terület besorolása (Natura 2000 terület;
védett terület);

– a károsodott terület egyéb ÚMVP támogatásban tör-
ténõ részvételére vonatkozó adat.

22. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára
nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közleke-
dési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatá-
sok részletes feltételeirõl szóló 9/2008. (I. 24.) FVM ren-
delet keretében igénybevett támogatásokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatás

– a támogatásban részesülõ szervezeti besorolása (ön-
kormányzat; önkormányzati társulás, illetve nonprofit
szervezet);

– a támogatott tevékenységek számára vonatkozó adat;
– a támogatás pénzügyi adatai (összes kiadás; igényelt,

illetve jóváhagyott támogatási összeg);
– a támogatásnak köszönhetõen létrehozott új munka-

helyek nettó száma, illetve az ezen munkahelyeken a fog-
lalkoztatottak által ledolgozott munkaórák száma nem,
kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok (roma, megvál-
tozott munkaképességû) szerinti bontásban;

– a támogatott szolgáltatást hasznosító/szolgáltatással
érintett lakosság száma;

– a beruházás technikai adatai (futásteljesítmény; aka-
dálymentesítés; férõhely, saját vagy kiszervezett mûködte-
tés);

– a fejlesztéssel érintett települések száma (különös te-
kintettel a hátrányos helyzetû területekre);

– a feladat saját, illetve átadással történõ megvalósítá-
sára vonatkozó adat;

– az ellátandó területen belül tanyás térségben élõk s-
záma.

23. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készsé-
gek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe
vehetõ támogatás részletes feltételeirõl szóló 79/2007.
(VII. 30.) FVM rendelet keretében igénybevett támogatá-
sokhoz kapcsolódó adatszolgáltatás

– a vidékfejlesztési források felhasználására vonatkozó
adatok;

– a helyi közösségek igazgatásának fejlesztésére vonat-
kozó adatok;

– a támogatásnak köszönhetõen megtartott, illetve lét-
rehozott új munkahelyek száma, illetve az ezen munkahe-
lyeken a foglalkoztatottak által ledolgozott munkaórák
száma – nem, kor, illetve esélyegyenlõségi szempontok
(roma, megváltozott munkaképességû) szerinti bontásban;

– a helyi vidéki közösségek számára vonatkozó adat;
– a helyi vidékfejlesztési stratégiák számára vonatkozó

adat;
– egy Címbirtokoshoz tartozó Helyi Vidékfejlesztési

Irodák (HVI) száma;
– támogatási konstrukció által érintett helyi vidékfej-

lesztési stratégiák száma;
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– a támogatási konstrukció pénzügyi adatai (összes ki-
adás; igényelt, illetve jóváhagyott támogatási összeg
HVI-nként);

– készségek elsajátítására irányuló ösztönzési akciók
száma akció típus szerinti bontásban;

– a támogatott köz- és magánszféra kapcsolatok száma;
– az akciókon résztvevõk összesen száma kor, nem,

esélyegyenlõségi szempontok (roma, megváltozott mun-
kaképességû) szerinti bontásban, illetve akció típus szerin-
ti bontásban;

– a képzést sikeresen befejezõ (bizonyítványt, oklevelet
szerzett, illetve a megszerzett tudást a gyakorlatban alkal-
mazza) résztvevõk száma kor, nem, esélyegyenlõségi
szempontok (roma, megváltozott munkaképességû) sze-
rinti bontásban;

– a támogatási konstrukció keretében az akciók által
generált projektek száma;

– képzések idõtartama összesen (óra);
– a képzést elkezdõ résztvevõk száma kor, nem, esély-

egyenlõségi szempontok (roma, megváltozott munkaké-
pességû) szerinti bontásban.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
19/2009. (III. 6.) FVM

rendelete
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására,

ellenõrzésére és megfigyelésére irányuló nemzeti
programok finanszírozásának szabályairól szóló
95/2008. (VII. 25.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 20. pontjában,
a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halá-
szati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsoló-
dó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
81. § (3) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) és c) pontjában meghatározott feladat-
körömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. §

Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolásá-
ra, ellenõrzésére és megfigyelésére irányuló nemzeti prog-
ramok finanszírozásának szabályairól szóló 95/2008.
(VII. 25.) FVM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az
MgSzH

a) a hatósági mintavétel és hatósági laboratóriumi vizs-
gálatok (bakteriológiai és szerotipizálási) költségei tekin-
tetében 50 000 EUR keretösszegig,

b) az állattartónak az állategészségügyi hatóság által
jóváhagyott járványügyi intézkedési terve szerinti immu-
nizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzési költségeinek
részleges megtérítéséhez 700 000 EUR keretösszegig,

c) az állattartónak az állategészségügyi hatóság által
elrendelt, a fertõzött állomány felszámolása, illetve zárt
vágása miatt keletkezett kára enyhítéséhez 50 000 EUR
keretösszegig
jogosult.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba
azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
20/2009. (III. 6.) FVM

rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló

47/2008. (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) bekezdésének a) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008. (IV. 17.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (3)–(4) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Támogatás az 1. célterületen kizárólag az 5. számú
melléklet szerinti termékekkel kapcsolatos mûveletre
vehetõ igénybe. Támogatás csak abban az esetben adható,
ha az ügyfélnek a beruházással érintett termékek esetében
az 5. számú mellékletben szereplõ támogatható termékek
értékesítésébõl származó árbevételének a beruházással
érintett termékek értékesítésébõl származó árbevételéhez
viszonyított aránya a beruházás befejezését követõ elsõ le-
zárt, teljes gazdasági évtõl kezdõdõen 50%-nál nagyobb.
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(4) Támogatás a 2. célterületen kizárólag a 3. számú
mellékletben felsorolt TEÁOR’08 számok szerinti tevé-
kenységek valamelyikét fõtevékenységként végzõ ügyfél
számára nyújtható, amennyiben a Szerzõdés I. mellékleté-
ben szereplõ termékek – kivéve halászat – és a pálinkater-
mékek értékesítésébõl származó árbevételének aránya
a vállalkozás összárbevételének 50%-át meghaladja.”

2. §

Az R. a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az 5. számú mellékletben felsorolt 22082029,

22082089, 22089033, 22089038, 22089048, 22089071
KN kódú termékekkel (a továbbiakban: pálinkatermékek)
kapcsolatos beruházásokkal kapcsolatban az Új Magyar-
ország Vidékfejlesztési Programra meghatározott elõ-
irányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú
szabályairól szóló 77/2007. (VII. 30.) FVM rendelet
(a továbbiakban: állami támogatásokról szóló r.) elõírásait
is alkalmazni kell. Amennyiben az állami támogatásokról
szóló r. szabályai eltérõen rendelkeznek a Vhr.-tõl, vagy
e rendelet elõírásaitól, akkor az állami támogatásokról
szóló r. szabályai irányadók.”

3. §

Az R. 4. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Ha az ügyfél pálinkatermékekkel kapcsolatos beru-

házásra nyújt be kérelmet, akkor – függetlenül attól, hogy
az (1) bekezdés a) vagy b) pontjának hatálya alá tartozik –
a támogatás mértéke az állami támogatásokról szóló r. 9. §
(2) és (3) bekezdésében foglalt mérték azzal, hogy a támo-
gatás intenzitása nem lehet magasabb, mint az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyúj-
tandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptem-
ber 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet mellékletében
a 26. és 28. cikkekhez rendelt maximális támogatás inten-
zitás.”

4. §

Az R. 6. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A pálinkatermékekkel kapcsolatos beruházások

tekintetében az elszámolható költségek az (1) bekezdés
a)–c) pontja szerinti kiadások, az állami támogatásokról
szóló r.-ben szabályozott korlátozásokkal.”

5. §

Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet 2010-ben és ezt követõen
évente május 5-tõl június 16-ig lehet benyújtani a megva-
lósítás helye szerint illetékes MVH kirendeltséghez, több
megvalósítási hely esetén az ügyfél székhelye szerint ille-
tékes MVH kirendeltséghez.”

6. §

Az R. 5. számú mellékletének a 22. árucsoport alcím alá
tartozó táblázat 48. sorában a „22082029” kódszám helyé-
be a „22082089” kódszám lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba
azzal, hogy rendelkezéseit a 2008. május 5. után benyújtott
támogatási kérelmek esetében is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
21/2009. (III. 6.) FVM

rendelete
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra

meghatározott elõirányzatok felhasználásának állami
támogatási szempontú szabályairól szóló

77/2007. (VII. 30.) 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) bekezdésének a) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programra meg-
határozott elõirányzatok felhasználásának állami támoga-
tási szempontú szabályairól szóló 77/2007. (VII. 30.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) állami támoga-
tási szabályok alá esõ egyes intézkedései, illetve árintéz-
kedései tekintetében, az Európai Mezõgazdasági Vidék-
fejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) társfinanszíro-
zásában megvalósuló támogatások igénybevételének álta-
lános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 4. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott elõirányzatok felhasználására terjed ki.”
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2. §

(1) Az R. 2. §-ának e) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„e) nagyberuházás: az az induló beruházás, amelyhez

kapcsolódóan az elszámolható kiadás jelenértéken leg-
alább 50 millió eurónak – a 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren-
delet 31. § (3) bekezdése alapján – megfelelõ forintösszeg;
ennek meghatározásakor több beruházást egyetlen beruhá-
zásnak kell tekinteni, ha azok egy vagy több vállalat által
egy hároméves idõszakon belül kivitelezett induló beruhá-
zás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált állóeszkö-
zeire vonatkoznak. Annak megállapításakor, hogy az in-
duló beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, a technikai,
funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, valamint a köz-
vetlen földrajzi közelséget kell figyelembe venni. A gaz-
dasági oszthatatlanságot a tulajdonviszonyoktól függetle-
nül kell értékelni. Az euróra való átszámításra a támogatás
odaítélésének idõpontjakor érvényes árak és árfolyam,
illetve azon nagyberuházások esetében, amelyek – a
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerinti – egyedi beje-
lentése szükséges, a bejelentés idõpontjakor érvényes árak
és árfolyam alkalmazandó;”

(2) Az R. 2. §-ának g) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„g) referencia ráta: a támogatástartalom és az elszámol-

ható kiadás jelenértékének kiszámításához használt muta-
tószám, amelyet a 659/1999/EK tanácsi rendelet végrehaj-
tásáról szóló 794/2004/EK bizottsági rendelet 9. cikke ha-
tároz meg;”

(3) Az R. 2. §-ának k) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]
„k) támogatási intenzitás: a támogatás összege – a

vissza nem térítendõ támogatástól eltérõ formában nyúj-
tott támogatás esetén a támogatástartalom – a támogatható
elszámolható kiadások százalékában kifejezve;”

3. §

Az R. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„7. § (1) A 4. § a)–g) pontjaiban megjelölt jogcímek
alapján regionális beruházási támogatás (a továbbiakban:
beruházási támogatás) nyújtható, amely tekintetében a
Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások
bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek
nyilvánításáról szóló 800/2008/EK bizottsági rendeletben
(általános csoportmentességi rendelet) (HL L sorozat 214.
2008. augusztus 9.) foglaltak, valamint e rendelet
8–15. §-ában foglaltak az irányadók. E rendelet alapján,
amennyiben a nagyberuházásoknak nyújtott – az összes
forrásból származó – támogatás teljes összege meghaladja

azt az összeget, amelyet az adott régióban egy 100 millió
euró elszámolható kiadással rendelkezõ beruházás az ér-
vényes regionális beruházási térkép alapján kaphatna, úgy
az EK Szerzõdés 88. cikk (3) bekezdésében meghatározott
eljárás, valamint a 2007–2013 közötti idõszakra vonatko-
zó nemzeti regionális támogatásokról szóló iránymutatás
(HL C sorozat 2006/C 54/08) szerint kell eljárni.”

4. §

Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) E rendelet alapján beruházási támogatás csak akkor
ítélhetõ oda, ha az ügyfél még a beruházás megkezdése
elõtt a támogatás iránti kérelmét (pályázatát) benyújtja.”

5. §

Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az egyes (azonos elszámolható kiadásokkal ren-
delkezõ) beruházásokhoz nyújtható, bármely támogatás
intenzitása nem haladhatja meg a (2)–(4) bekezdésekben
meghatározott mértékeket. A támogatás összege a tárgyi
vagy immateriális beruházási költségek alapján kiszámí-
tott támogatásnak a bérköltségek alapján kiszámított tá-
mogatással történõ kombinálása esetén sem haladhatja
meg a régió számára megállapított felsõ határból eredõ
legkedvezõbb összeget.”

6. §

Az R. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha az ügyfél az
elszámolható kiadások legalább 25%-át saját forrásból
biztosítja.”

7. §

Az R. 13. §-ának h) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[Nem nyújtható támogatás:]
„h) azon beruházáshoz, amelyek esetében e program a

8. § (3) bekezdése szerint, a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium honlapján való közzététel elõtt me-
rültek fel elszámolható kiadások;”

8. §

Az R. 14. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ al-
cím lép:

„A támogatott beruházás elszámolható kiadásai”
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9. §

Az R. 14–16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) A támogatás iránti kérelem benyújtását köve-

tõen az alábbi kiadások számolhatóak el:
a) a beruházás célját szolgáló
aa) tárgyi eszköznek a számvitelrõl szóló 2000. évi

C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47–48. §-a, 51. §-a sze-
rinti bekerülési értéke,

ab) tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor,
ac) immateriális javak közül a találmány, a szabada-

lom, a licenc és a know-how Sztv. 47–48. §-a, 51. §-a sze-
rinti bekerülési értéke, nagyvállalkozásnál legfeljebb az
elszámolható kiadás 50 százalékáig (a továbbiakban: tá-
mogatható immateriális javak);

vagy
b) a beruházás üzembe helyezését követõ harmadik év

végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkozta-
tott munkavállalók – az Sztv. 79. §-a szerint elszámolha-
tó – személyi jellegû ráfordításának 24 havi összege, a
munkakör létrehozásának napjától számítva.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott el-
számolható kiadások részletes felsorolását a támogatási
rendelet és kapcsolódó egyéb jogszabályok tartalmazzák.
A támogatási rendelet az elszámolható kiadások körét az
(1) bekezdésben meghatározottaktól szûkebben is megha-
tározhatja.

15. § (1) Az elszámolható kiadást szokásos piaci áron
kell figyelembe venni abban az esetben is, ha az az ügyfél
és a vele kapcsolt vállalkozási viszonyban lévõ személy
között a szokásos piaci ártól eltérõ áron kötött szerzõdés
alapján merült fel.

(2) A földterület és az épületek kivételével az eszközök
bérletével kapcsolatos kiadásokat csak akkor lehet figye-
lembe venni, ha az zártvégû pénzügyi lízing formájában
valósul meg, és a szerzõdés tartalmazza az eszköznek a
bérleti idõtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó
kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a
beruházás befejezésének várható idõpontját követõen a
bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt évig,
míg kis- és középvállalatok esetében három évig kell foly-
tatódnia.

16. § Nem nyújtható támogatás az alábbi kiadásokra:
a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési

értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor;
b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz

bekerülési értéke, amelynek alapján az ügyfél, más tár-
saság vagy egyéni vállalkozó állami támogatást vett
igénybe;

c) szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülõ
eszközök) bekerülési értéke;

d) a 8. § (3) bekezdésében foglaltakat kivéve, a kifizetõ
ügynökség (MVH) által a 8. § (2) bekezdése alapján ki-
adott írásos megerõsítést tartalmazó okirat kelte elõtt fel-
merült kiadás, valamint ráfordítás;

e) személygépkocsi bekerülési értéke;

f) a 14. § (1) bekezdésének ac) alpontja szerinti imma-
teriális javak bekerülési értéke, ha azt az ügyfél nem kizá-
rólag a támogatásban részesülõ létesítményben használja;

g) nagyvállalkozásnál a korábban már bárki által hasz-
nálatba vett eszköz bekerülési értéke, kivéve létesítmény
felvásárlásakor beszerzett tárgyi eszköz vételárát, vala-
mint a földterület, telek bekerülési értékét.”

10. §

Az R. 22. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[Ez a rendelet az alábbi uniós jogi aktusok hatálya alá
tartozó támogatásokkal kapcsolatos szabályozást tartal-
maz:]

„a) a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008. augusz-
tus 6.) a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a tá-
mogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyez-
tethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi
rendelet) (HL L 214., 2008.08.09., 3–47. o.)”

11. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, ren-
delkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támo-
gatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztet-
hetõnek nyilvánításáról szóló 800/2008/EK rendelet
(2008. augusztus 6.) 43., 44., 45. cikkei rendelkezéseinek
figyelembevételével.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
22/2009. (III. 13.) FVM

rendelete
az egyes állatbetegségek megelõzésével,

illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjérõl szóló

148/2007. (XII. 8.) 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. § (4) bekezdésében 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. §

Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküz-
désével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizeté-
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sének rendjérõl szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 4. § (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) A támogatás igénylésére jogosult az az ügyfél-
regisztrációs számmal rendelkezõ, külön jogszabály sze-
rint a sertés, a szarvasmarha, illetve a baromfi termékpá-
lyán elismert terméktanács (a továbbiakban: szolgáltató),
amely e rendelet szerinti támogatott állat-egészségügyi
szolgáltatási tevékenységet a (2) bekezdés szerinti engedé-
lyes közremûködésével látja el.”

2. §

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

3. §

E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ harmadik napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 22/2009. (III. 13.) FVM rendelethez

„1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének
és kifizetésének rendjérõl szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján támogatható szolgáltatások

és elismerhetõ maximális költségeik

Technikai kód
Támogatási jogcím (állatbetegség

megnevezése)
Támogatható állatfajok

Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke
forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a

felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a
mintaküldés költségeit

A001 Szarvasmarha-tuberkulózis szarvasmarha, bivaly,
szarvasfélék

Allergiás bõrpróba:
Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft

A002 Szarvasmarha-brucellózis szarvasmarha, bivaly Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 700 Ft

A003 Enzootiás
szarvasmarha-leukózis

szarvasmarha Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 600 Ft

B002 IBR/IPV szarvasmarha Immunizálás: 700 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 800 Ft

A004 Juh/Kecske-brucellózis
(Brucella melitensis)

juh, kecske Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 700 Ft

A005 Aujeszky-féle betegség sertés, vaddisznó Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft

B003 Salmonella pullorum házityúk Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 300 Ft

B004 Salmonella gallinarum házityúk Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 300 Ft

A006 Klasszikus sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1100 Ft
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Technikai kód
Támogatási jogcím (állatbetegség

megnevezése)
Támogatható állatfajok

Támogatható költségek maximális, áfát nem tartalmazó értéke
forintban, szolgáltatási egységenként, amely tartalmazza a

felhasznált eszközök, állatgyógyászati készítmények, továbbá a
mintaküldés költségeit

B005 Afrikai sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 7000 Ft

B006 Sertések hólyagos betegsége sertés Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft

A007 Madárinfluenza valamennyi madárfaj Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–100. egyed: 100 Ft
minden további egyed: 20 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
HAG próba: 600 Ft
RT PCR: 8900 Ft

B007 Kéknyelv betegség szarvasmarha, juh,
kecske

Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikái vizsgálat: 900 Ft

B008 Paratuberkulózis szarvasmarha Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 900 Ft

A008 Szarvasmarhák szivacsos
agyvelõbántalma vagy egyéb
lassan kifejlõdõ betegségek

valamennyi emlõs
állatfaj

Mintavétel: 2500 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
Prion ELISA: 4000 Ft

B009 Campylobacteriosis valamennyi baromfi faj Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 5000 Ft

B010 Listeriosis valamennyi baromfi faj Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 8000 Ft

A009 Szalmonellózis valamennyi gazdasági
haszonállat

Immunizálás: 50 Ft/egyed/alkalom
Gyógykezelés: 5 Ft/egyed
Mintavétel: 5000 Ft/légtér
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
15 000 Ft/légtér

B011 Leptospirózis sertés Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat
szerotípusonként: 300 Ft

A010 Sertés brucellózis sertés Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 700 Ft

A011 PRRS sertés Mintavétel: Gazdaságonkénti elsõ egyed: 1500 Ft
2–5. egyed: 1000 Ft
minden további egyed: 400 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 1300 Ft

C001 Kapcsolódó
állat-egészségügyi
szolgáltatás, gyógykezelés,
immunizálás

sertés, baromfi,
szarvasmarha

Szolgáltatási díj és anyagköltség: legfeljebb
3000 Ft/vágóhídra értékesített állategység (ÁE)*

* Állategység: „a Bizottság 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatások-
ról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról” szóló rendelet V. melléklete szerint.”



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
23/2009. (III. 13.) FVM

rendelete
a természetes édesítõszerek termékpályáinak

szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekrõl szóló
129/2007. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. tör-
vény 32. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva – a következõket rendelem el:

1. §

A természetes édesítõszerek termékpályáinak szabályo-
zásához kapcsolódó egyes kérdésekrõl szóló 129/2007.
(X. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (3) bekez-
dése a következõ g) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végre-
hajtásához szükséges tagállami rendelkezéseket állapítja
meg:]

„g) a Bizottság 510/2008/EK rendelete (2008. június 6.)
az 1234/2007/EK tanácsi rendelet VI. mellékletének a
2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan történõ módo-
sításáról.”

2. §

Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba, és ezzel egyidejûleg az R. 1. és 2. számú mel-
léklete hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon hatá-
lyát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 23/2009. (III. 13.) FVM rendelethez

[3. számú melléklet
a 129/2007. (X. 31.) FVM rendelethez]

Az országos répacukor és izoglükóz kvótának
a kvótajogosultak közötti elosztásáról

a 2008/2009. és azt követõ gazdasági években

Kvótajogosult

Fehércukor kvóta Izoglükóz kvóta

Fehércukor
egyenértékben

(tonna)

Szárazanyag
egyenértékben

(tonna)

Magyar Cukor Zrt. 105 420

Hungrana Kft. 220 265,8

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
24/2009. (III. 13.) FVM

rendelete
a 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
166/2008. (XII. 22.) 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. §

A 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
166/2008. (XII. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az iskolatej programban a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási
törvény) 20. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban és (2) bekez-
désében foglalt közoktatási intézményekben óvodai neve-
lésben részt vevõ gyermek (a továbbiakban: óvodások), ál-
talános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók
(a továbbiakban: tanulók), a középiskolai és szakiskolai
nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók (a továbbiak-

1300 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám



ban: középiskolai tanulók), valamint gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ
tanulók vehetnek részt.”

2. §

Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) Az iskolatej program keretében az 1. § (2) bekezdés
szerinti ellátotti kör részére a foglalkozási, illetve a tanítási
napokon az alábbi termékek kerülhetnek kiszállításra:

a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létre-
hozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vo-
natkozó egyedi rendelkezésekrõl (,,az egységes közös
piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi
rendelet) XIII. számú mellékletének III. pontja szerinti tel-
jes tej és 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint a Magyar
Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kö-
telezõ elõírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
módosításáról szóló 140/2008. (X. 30.) FVM rendelet
Függeléke (a továbbiakban: MÉ) 1-3/51-1. számú elõírás
1.1.1 pontja szerinti ízesített tejkészítmények, azzal a fel-
tétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági ren-
delet I. számú melléklete I. b) pontjának megfelelõen – a
tejhányad legalább 90% (m/m) és a MÉ 1-3/51-1. számú
elõírás 1.3 pontja szerint zsíros, illetve félzsíros kategóriá-
ba esik (a továbbiakban együtt: I. kategória);

b) a tanácsi rendelet XIII. számú mellékletének
III. pontja szerint félzsíros tej (1,5 – 1,8% m/m%), a
MÉ 1-3/51-1. számú elõírás 1.1.1 pontja szerint ízesített
tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített kész-
termékben – a bizottsági rendelet I. számú melléklete
I. b) pontjának megfelelõen – a tejhányad legalább 90%
(m/m) legyen, továbbá azzal a feltétellel, hogy a
MÉ 1-3/51-1. számú elõírás 1.3 pontja szerint zsírszegény,
illetve sovány kategóriába esik (a továbbiakban: II. kate-
gória);

c) a MÉ 1-3/51-1. számú elõírás 7.1.1., illetve 7.1.2.
pontban meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok,
amely megfelel a 7.3 pontja szerinti félzsíros, vagy zsíros
kategóriának (a továbbiakban: III. kategória).”

3. §

(1) Az R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(6) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók
esetében igényelhetõ támogatás a tejtermékek nettó vétel-
árának száz százaléka, függetlenül attól, hogy a tanuló
gyógypedagógiai intézményben, vagy a többi tanulóval
együtt, azonos iskolai osztályban részesül nevelésben-

oktatásban, vagy fejlesztõiskolai oktatás keretében teljesí-
ti a tankötelezettségét.”

(2) Az R. 8. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(9) E rendelet alkalmazásában a támogatás alapja a
szerzõdés szerinti bruttó vételár, de legfeljebb

a) az I. kategóriájú termékek esetében 27,6 Ft/dl,
b) a II. kategóriájú termékek esetében 13,2 Ft/dl,
c) a III. kategóriájú termékek esetében 960 Ft/kg.”

4. §

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

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba azzal, hogy a 3. § (2) bekezdésben foglalt ren-
delkezéseket a 2009. január 1. napját követõ idõszakra
megkötött szerzõdésekre kell alkalmazni.

(2) A 2009. január 1. napját követõ idõszakra megren-
delt – e rendelet 2. §-ával módosított R. 6. §-a szerinti –
2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint ízesített tejkészít-
mények után e rendeletben megállapított mértékû támoga-
tás vehetõ igénybe.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 24/2009. (III. 13.) FVM rendelethez

[2. számú melléklet
a 166/2008. (XII. 22.) FVM rendelethez]

Az iskolatej programban forgalmazható
tejkészítmények minõségi elõírásai

1. A termék meghatározása

Az iskolatej programban forgalmazható tejkészítmé-
nyek a 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
166/2008. (XII. 22.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdés a), b)
és c) pontjaiban meghatározott, tehéntejbõl készített ter-
mékek, és amelyeket

a) a közoktatásban részt vevõ iskolák I–VIII. évfolya-
mára beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú ta-
nulói részére támogatások igénybevételével térítésmente-
sen osztanak ki;
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b) az óvodákban, illetve a középiskolákban az oktatási
intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel
való ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében
az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcso-
latos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. jú-
lius 10-i 657/2008/EK bizottsági rendeletben meghatáro-
zott közösségi támogatás igénybevételével térítésmente-
sen osztanak ki.

2. Minõségi követelmények

2.1. A termékek minõségi, élelmiszer-biztonsági jel-
lemzõinek, gyártási folyamatának, csomagolásának, jelö-
lésének, szállítási és tárolási körülményeinek meg kell fe-
lelnie a hatályos európai uniós és hazai elõírásoknak.

2.2. A tejtermékek a hõkezelésének módjától függõen
a) Pasztõrözöttek;
b) Ultramagas hõmérsékleten hõkezeltek (UHT) lehet-

nek.

3. Speciális szállítási és tárolási követelmények

3.1. Szállításnál általános követelmény a napi rendsze-
rességû szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adott-
ságainak, valamint a kiszállított termék tárolási követel-
ményeinek függvényében módosulhat, igazodva a közok-
tatási intézmény infrastrukturális feltételeihez, valamint a
szállító logisztikai és disztribúciós lehetõségeihez.

3.2. A hûtést igénylõ termékeket úgy kell szállítani,
hogy hõmérsékletük a szállítás teljes idõtartama alatt ne
haladja meg a +6 °C-os hõmérsékletet. Azoknak az intéz-
ményeknek, amelyeknek nincs megfelelõ kapacitásuk a
beérkezõ, hûtve tárolást igénylõ termékek hûtve tárolásá-
ra, gondoskodniuk kell arról, hogy a termékeket a szállítást
követõ két órán belül a tanulók, középiskolások, óvodások
elfogyaszthassák.

3.3. Annak az intézménynek, amely nem rendelkezik a
hûtést igénylõ és el nem fogyasztott termékek hûtve tárolá-
sának feltételeivel, a kiszállítástól számított maximum há-
rom órán belül gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyi-
ség elõírásszerû megsemmisítésérõl. A fel nem használt is-
kolatej gyártó üzembe történõ visszaszállítása nem enge-
délyezett.

3.4. Azokban az intézményekben, ahol az elõírásoknak
megfelelõ hûtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a ter-
mék a csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határ-
idõig tárolható és felhasználható. Az ultramagas hõmér-
sékleten hõkezelt termékek szobahõmérsékleten, a termék
csomagolásán feltüntetett minõségmegõrzési határidõig
tárolhatók.

3.5. Nagyobb kiszerelési egységû termék (ún. lédig ter-
mék) kiosztását úgy kell elvégezni, hogy a termékben
minõségi romlás ne következzék be.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
25/2009. (III. 17.) FVM

rendelete
az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában

megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában, valamint a
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földmû-
velésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a kö-
vetkezõket rendelem el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZÕ
RENDELKEZÉSEK

1. §

A rendelet hatálya a Halászati Operatív Programban
(a továbbiakban: HOP) meghatározott céloknak az Euró-
pai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA) társfinanszíro-
zásában megvalósuló támogatások igénybevételére terjed
ki. E rendelet elõírásait abban az esetben kell alkalmazni,
ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály
eltérõen nem rendelkezik.

2. §

(1) E rendelet alapján az Európai Halászati Alapról
szóló, 2006. július 27-ei 1198/2006/EK tanácsi rendelet-
ben (a továbbiakban: EHA Rendelet) meghatározott
2. prioritási tengely – akvakultúra, belvízi halászat, vala-
mint halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és
forgalmazása – keretében az alábbi intézkedésekre vehetõ
igénybe támogatás:

a) akvakultúrába történõ termelõ beruházásokra vonat-
kozó intézkedések;

b) vízi környezetvédelemmel kapcsolatos intézkedé-
sek;

c) természetesvízi halászat;
d) beruházások a halfeldolgozás és értékesítés terüle-

tén.

(2) E rendelet alapján az EHA Rendelet 3. prioritási ten-
gely – közös érdekeket célzó intézkedések – keretében az
alábbi intézkedésekre vehetõ igénybe támogatás:

a) kollektív intézkedések;
b) a vízben élõ növény- és állatvilág védelmét és fej-

lesztését célzó intézkedések;
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c) új piacok kialakítása és promóciós kampányok szer-
vezése;

d) kísérleti projektek.

(3) Az EHA Rendelet V. fejezete alapján az 5. prioritási
tengely Technikai Segítségnyújtás (a továbbiakban: TS in-
tézkedés) keretében a tagállam kezdeményezésére az EHA
Rendelet végrehajtásához szükséges elõkészítõ, monitor-
ing, igazgatási és technikai-támogatási, értékelõ, valamint
ellenõrzõ tevékenységek céljára vehetõ igénybe támoga-
tás, amelynek felhasználási rendjét az Irányító Hatóság
(a továbbiakban: IH) külön szabályozza. A technikai segít-
ségnyújtás céljára biztosított forrás kedvezményezettjei
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
(a továbbiakban: Minisztérium) és a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH).

3. §

(1) Az EHA Rendelet 58. cikk (1) bekezdés b) pontja
szerinti igazoló hatóság az agrárpolitikáért felelõs mi-
niszter.

(2) Az EHA rendelet 58. cikk (1) bekezdés c) pontja sze-
rinti ellenõrzõ hatóság az agrárpolitikáért felelõs mi-
niszter.

4. §

E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapí-
tó jogszabályok alkalmazásában:

1. halászati ágazat: az a gazdasági ágazat, amely ma-
gában foglalja a halászati és akvakultúra termékek elõállí-
tásával, feldolgozásával és értékesítésével kapcsolatos
összes tevékenységet, kivéve a kiskereskedelmet;

2. akvakultúra: a vízi organizmusok olyan mûvelése
vagy tenyésztése, amelyben a kérdéses organizmusok gya-
rapodását a környezet organikus teljesítményét meghaladó
mértékben gyarapító technológiákat használnak; a vízi or-
ganizmus természetes vagy jogi személy tulajdonában ma-
rad a mûvelés vagy tenyésztés egész idõszaka alatt (e ren-
delet értelmében az akvakultúra fogalma csak az állati
szervezetekre vonatkozik);

3. mikro-, kis- és középvállalkozás: a kis- és középvál-
lalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 3. §-a szerinti mikro-, kis- vagy közép-
vállalkozás;

4. operatív program: a tagállam által készített és a Bi-
zottság által jóváhagyott egységes dokumentum, amely
olyan, egymással összhangban lévõ prioritások összessé-
gét tartalmazza, amelyeket az Alapból nyújtott támogatás
segítségével kell elérni;

5. prioritási tengely: az operatív program egyik priori-
tása, amely olyan intézkedések csoportját foglalja magá-
ban, amelyek kapcsolódnak egymáshoz, és konkrét, mér-
hetõ célokkal rendelkeznek;

6. intézkedés: olyan mûveletek együttese, amelyek cél-
ja a prioritási tengely megvalósítása;

7. alintézkedés: az EHA Rendelet végrehajtására vo-
natkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2007.
március 26-ai 498/2007/EK bizottsági rendelet (a továb-
biakban: EHA Vhr.) 3. számú mellékletében mûvelet meg-
nevezû, támogatható tevékenységek;

8. mûvelet: a monitoring bizottság által meghatározott
kritériumoknak megfelelõen kiválasztott projekt, amelyet
egy vagy több kedvezményezett hajt végre olyan módon,
hogy megvalósíthatóvá váljanak a kapcsolódó prioritási
tengely céljai;

9. kedvezményezett: az a természetes vagy jogi sze-
mély, aki végsõ soron az állami támogatást kapja;

10. közkiadás: a mûveletek finanszírozásához nyújtott
bármely, az állam, a regionális és helyi hatóságok, az
Európai Közösségek költségvetésébõl származó, közpénz-
bõl való hozzájárulás és bármely hasonló kiadás;

11. konvergencia terület: az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós
Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításá-
ról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésé-
rõl szóló, 2006. július 11-ei 1083/2006/EK tanácsi rende-
letben meghatározott konvergencia cél elérésére kijelölt,
legkevésbé fejlett régiók. Magyarországon a Közép-Ma-
gyarországi Régió kivételével minden régió területe;

12. nem konvergencia terület: a 11. pontban foglaltak
szerint Magyarországon a Közép-Magyarországi Régió
területe;

13. termelõi csoport: a termelõi csoportokról szóló
81/2004. (V. 4.) FVM rendelet 1. § a) pontjában meghatá-
rozott szövetkezet vagy korlátolt felelõsségû társaság;

14. termelõi szervezet: a halászati és akvakultúra ter-
mékek piacának közös szervezésérõl szóló 104/2000/EK
tanácsi rendelet (1999. december 17.) II. címében megha-
tározott szervezet;

15. szabálytalanság: a közösségi jog valamely rendel-
kezésének egy gazdasági szereplõ cselekedetébõl vagy
mulasztásából adódó bármiféle megsértése, amely az
Európai Közösségek általános költségvetését az általános
költségvetésre rótt indokolatlan kiadás formájában sérti
vagy sértheti;

16. mûvelet megvalósulása: a mûveletet alkotó összes
tevékenység okirattal igazolt lezárása; az okirat építési be-
ruházás esetén a jogerõs használatbavételi engedély, víz-
jogi engedélyköteles beruházás esetén a jogerõs vízjogi
üzemeltetési engedély, az üzembe helyezés feltételeként
külön jogszabály által elõírt közokirat vagy magánokirat,
egyéb esetben a gazdasági eseményrõl kiállított, igazoltan
teljesített számviteli bizonylat;

17. beruházási támogatás: olyan nem terület-, illetve ál-
latlétszám-alapú intézkedés, alintézkedés keretében nyúj-
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tandó támogatás, amely legalább egy, a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdé-
seirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljá-
rási tv.) 9. § a) pontjában meghatározott beruházás – ide-
értve az immateriális javak beszerzését is – megvalósításá-
ra irányul;

18. referenciaár: az elszámolható kiadás legmagasabb
összege;

19. induló vállalkozás: a jogi személy, a jogi személyi-
ség nélküli gazdasági társaság, egyéb szervezet, amennyi-
ben a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ 12 hóna-
pon belül jegyezték be, az egyéni vállalkozó, illetve az õs-
termelõ, amennyiben a vállalkozói, illetve õstermelõi iga-
zolvány kiadására a támogatási kérelem benyújtását meg-
elõzõ 12 hónapon belül került sor;

20. támogatási intenzitás: a támogatási összeg és a je-
lenértéken számított elszámolható költség hányadosa, szá-
zalékos formában kifejezve;

21. hiteles másolat: az okirat kiállítója által vagy köz-
jegyzõ által hitelesített másolat;

22. egyéb intézkedés: az EHA Rendelet 46. cikke sze-
rint technikai segítségnyújtás intézkedés.

II. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A támogatás forrása, jellege

5. §

(1) A támogatás és TS intézkedés forrása:
a) a központi költségvetés Földmûvelésügyi és Vidék-

fejlesztési Minisztérium fejezetében a HOP-ban meghatá-
rozott célok támogatására elõirányzott összeg, valamint

b) az EHA-t terhelõ közösségi kötelezettségvállalási
elõirányzatoknak a 2007. január 1-jétõl 2013. december
31-ig tartó idõszakra vonatkozó, tagállamok közötti indi-
katív felosztásról szóló, C (2008) 4358 számú bizottsági
határozattal módosított, C (2006) 4332 számú bizottsági
határozat mellékletében Magyarország részére meghatáro-
zott kötelezettségvállalási elõirányzatok.

(2) A támogatás vissza nem térítendõ jellegû.

A támogatás meghirdetése

6. §

(1) A 2. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott intézke-
dések megvalósításához kapcsolódó támogatások igény-
bevételének részletes feltételeit, valamint a támogatások
mértékét külön jogszabály állapítja meg (a továbbiakban:
a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály).

(2) A támogatási feltételek teljesítése nem jelent alanyi
jogosultságot a támogatás igénybevételére.

(3) Az MVH által kiadott közleményeket és az általa
rendszeresített nyomtatványokat az MVH hivatalos hon-
lapján kell közzétenni.

(4) A 2. § (3) bekezdése szerinti technikai segítségnyúj-
tás céljára biztosított forrást a kedvezményezett az IH-hoz
benyújtott finanszírozási kérelemmel igényelheti.

Kérelem benyújtásának általános feltételei

7. §

(1) Amennyiben külön jogszabály eltérõen nem rendel-
kezik, a támogatási kérelmet, a kifizetési kérelmet, vala-
mint azok módosítására irányuló kérelmet (a továbbiakban
együtt: kérelem) postai úton kell benyújtani az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon az MVH központ-
jába.

(2) A kérelem benyújtására nyitva álló határidõt a támo-
gatás részletes feltételeit megállapító jogszabály állapítja
meg, amely határidõ elmulasztása esetén igazolási kére-
lemnek nincs helye.

(3) Idegen nyelven kiállított dokumentum benyújtása
esetében az ügyfélnek csatolnia kell a szakfordításról és
tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet sze-
rinti, szakfordítói, illetõleg tolmácsigazolvánnyal rendel-
kezõ személy által készített magyar nyelvû fordítást is.

Támogatási kérelem benyújtásának általános feltételei
és a kérelmek elbírálása

8. §

(1) Támogatási kérelmet az a jogi személy, jogi szemé-
lyiség nélküli gazdasági társaság, egyéb szervezet
(a továbbiakban együtt: szervezet), természetes személy
nyújthat be, aki

a) eleget tesz az e rendeletben és a támogatás részletes
feltételeit megállapító jogszabályban az adott jogcím vo-
natkozásában elõírt feltételeknek;

b) a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csõd-,
felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés
alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékeny-
ségével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt;

c) nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfej-
lesztési Operatív Program (a továbbiakban: AVOP), a
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program, illetve a HOP keretében nyújtott
támogatásból való kizárás hatálya alatt.

(2) Nem nyújtható támogatás azon ügyfelek részére,
akik nem felelnek meg az államháztartásról szóló 1992.
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évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 15. §-ának
(7) és (9) bekezdéseiben szabályozott rendezett munka-
ügyi kapcsolatok általános és különös feltételeinek.

(3) Amennyiben a támogatás igénylõje csak a rendezett
munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ának (9) bekezdésében
meghatározott valamely különös feltételének nem felel
meg és a támogatás megállapítása a támogatást igénylõk
között kialakult sorrend alapján történik, úgy az Áht.
15. §-a (8) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezé-
seket kell alkalmazni.

(4) Amennyiben az ügyfél egyéni vállalkozó, úgy a tá-
mogatási kérelméhez mellékelnie kell az egyéni vállalko-
zói igazolványt kiállító szerv igazolását vállalkozói tevé-
kenységérõl, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány
elsõ kiállításának dátumáról és érvényességérõl.

(5) Az ügyfél a támogatási kérelme hiányainak pótlásá-
ra csak az MVH felhívása alapján jogosult, az ügyfél ön-
kéntes hiánypótlása a – benyújtás dátumától függetlenül –
nem kerül feldolgozásra.

(6) Amennyiben az ügyfél õstermelõ, úgy a támogatási
kérelemhez mellékelnie kell az érvényes mezõgazdasági
õstermelõi igazolvány hiteles másolatát.

(7) A támogatási kérelmek beadási gyakoriságát a jog-
címrendeletek határozzák meg.

(8) Ha a benyújtott támogatási kérelem formanyomtat-
ványain szolgáltatott adatokból a támogatási alap vagy a
támogatási összeg nem állapítható meg, a kérelem hiány-
pótlás nélkül elutasításra kerül.

(9) A támogatási kérelmet az MVH a jogcímrendeletek-
ben meghatározott feltételek szerint bírálja el, és az adott
jogcímrendeletben meghatározott pontozási rendszer
alapján végzett értékeléssel, valamint az Eljárási tv. 32. §
(1) bekezdésének c) pontja szerinti rangsor állításával dön-
tést hoz.

Kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei

9. §

(1) Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki
a) az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az

MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó
vagy részben helyt adó jogerõs határozattal, és

b) eleget tesz az e rendeletben, valamint a támogatás
részletes feltételeit megállapító jogszabályban elõírt felté-
teleknek.

(2) Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, hagyható
jóvá, ha az ügyfél szervezet nem áll felszámolási, végel-
számolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes sze-
mély nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggõ
végrehajtási eljárás alatt.

(3) A (2) bekezdés szerinti feltétel nem teljesülése ese-
tén a kifizetési kérelmet el kell utasítani, az ügyfél támoga-
táshoz való jogosultsága megszûnik, és az általa igénybe
vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül.

(4) A megítélt támogatási összeg akkor fizethetõ ki, ha a
kérelmezõ szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási
eljárás, adósságrendezés alatt vagy a kérelmet benyújtó
természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységé-
vel összefüggõ végrehajtási eljárás alatt.

(5) Egy kifizetési kérelem benyújtási idõszakban egy
ügyfél egy jogcímre egy kifizetési kérelmet nyújthat be.

10. §

(1) A 2. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott
intézkedés megvalósítását szolgáló mûveletek esetében a
támogatási kérelem megegyezik a kifizetési kérelemmel,
amelyet egy naptári évben egy alkalommal lehet benyúj-
tani.

(2) A 2. § (1)–(2) bekezdés esetében, kivéve a 2. §
(1) bekezdésének b) pontját, ugyanazon jóváhagyó támo-
gatási döntés alapján legfeljebb 4 kifizetési kérelem fogad-
ható el, kivéve a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó mûve-
letet, ahol legfeljebb 2 kifizetési kérelem fogadható el. Az
utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb a mûvelet megvalósu-
lását követõ egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem
benyújtási idõszakban kell benyújtani. Amennyiben a mû-
velet megvalósulását követõ egy éven belül nem nyílik
meg kifizetési kérelem benyújtási idõszak, az utolsó kifi-
zetési kérelmet legkésõbb abban a kifizetési idõszakban
kell benyújtani, amely a mûvelet megvalósulása után elsõ-
ként nyílik meg.

(3) A mûveletet a támogatási kérelem benyújtása elõtt
az ügyfél saját felelõsségére megkezdheti, azonban nem
fejezheti be a támogatási döntésrõl szóló határozat kelet-
kezését megelõzõen.

(4) A mûvelet elszámolásához benyújtott bizonylatok
nem lehetnek korábbiak 2008. január 1-jénél, amelyekkel
az elsõ kifizetési kérelemben el kell számolni.

11. §

(1) A mûvelet megkezdésének idõpontja:
a) a gép, eszköz, berendezés, technológia beszerzése

esetén a megrendelés (vételi szándék) írásban történõ beje-
lentése vagy az adásvételi szerzõdés megkötése, illetve a
számlán szereplõ teljesítés dátuma közül a legkorábbi;

b) építési, illetve vízjogi engedélyköteles beruházás
esetében a vállalkozási szerzõdés megkötésének napja, en-
nek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési napló-
ba történõ elsõ bejegyzés dátuma;
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c) nem beruházási jellegû mûveletek esetén a mûvelet-
hez kapcsolódó tevékenységek megvalósításához kötõdõ
vállalkozói szerzõdés megkötésének dátuma, vagy a meg-
rendelés, felhívás írásban történõ bejelentésének dátuma,
vagy a tevékenység megvalósításához kapcsolódó beszer-
zésrõl, szolgáltatásról kiállított bizonylat teljesítésének
dátuma közül a legkorábbi.

(2) A mûvelet tervezéséhez és elõkészítéséhez kötõdõ
általános költségek felmerülése, illetve közbeszerzési kö-
telezettség esetén annak megkezdése nem minõsül a mû-
velet megkezdésének.

(3) Ha egy mûvelet az (1) bekezdés a) és b) pontjában
említett tevékenységet is magában foglal, akkor a mûvelet
megkezdésének idõpontja a korábban megkezdett tevé-
kenység idõpontjával egyezik meg.

12. §

A mûvelet befejezésének idõpontja:
a) a 11. § (1) bekezdés a) pontja esetében az üzembe

helyezés napja vagy eszközök esetében a teljes vételár ki-
egyenlítésének napja;

b) a 11. § (1) bekezdés b) pontja esetében a mûszaki
átadás napja.

Kiadások elszámolása, kifizetés

13. §

(1) A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támo-
gatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve
nem a mûvelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás.

(2) Amennyiben a támogatási kérelem alapján hozott tá-
mogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a döntés ál-
tal rögzített egyes támogatható kiadási tételek összegét a
kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási tételéhez
tartozó kifizethetõ összege nem haladhatja meg.

(3) A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült kiadá-
sok képezhetik, amelyeket a mûvelet megvalósítása érde-
kében teljesített gazdasági eseményrõl az ügyfél nevére ki-
állított, és – a TS intézkedés kivételével – pénzügyileg ren-
dezett kiadásigazoló bizonylat igazol.

(4) A (3) bekezdésben foglalt kiadások igazolására a
mûvelet megkezdése utáni gazdasági eseményrõl kiállított
bizonylat szolgálhat. Ez a korlátozás nem vonatkozik a tá-
mogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadá-
sokra, amelyek esetében a mûvelet megkezdése elõtti
12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra
a 10. § (4) bekezdés sérelme nélkül.

(5) Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez szá-
molható el.

(6) A bizonylaton a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke)
vagy VTSZ (vámtarifa) számán vagy KN-kódján (kombi-
nált Nómenklatúra-kódját) túl a kedvezményezettnek leg-
késõbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell
tüntetnie még az ügyfél-regisztrációs számát, a támogatási
határozat azonosító számát, valamint a „Támogatás elszá-
molására benyújtásra került” rájegyzést. A TS intézkedés
keretében benyújtott elszámolás esetén a tétel SZJ vagy
VTSZ számának vagy KN-kódjának, továbbá a támogatási
határozat azonosító számának feltüntetésére vonatkozó
kötelezettség nem vonatkozik.

(7) Amennyiben a vizsgálatra kiválasztott bizonylat
nem felel meg a (6) bekezdésben foglaltaknak, az elszámo-
láshoz nem fogadható el.

(8) A kifizetési kérelemhez az MVH által rendszeresí-
tett nyomtatványon számlaösszesítõt és tételrészletezõt
kell mellékelni, amelyek tartalmazzák:

a) Számlaösszesítõ esetén:
aa) a bizonylat azonosítóját, típusát, kiállítójának adó-

számát,
ab) a teljesítés idõpontját,
ac) a fizetés módját, a pénzügyi teljesítés idõpontját,
ad) könyvvezetésre kötelezett személyek esetében a

könyvvezetésért felelõs személy nevét és aláírását,
ae) a bizonylat devizanemét és a devizanemben meg-

határozott nettó értékét,
af) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosí-

tóját;
b) Tételrészletezõ esetén:
ba) a számlatétel megnevezését, típusát, SZJ vagy

VTSZ számát,
bb) a számlatétel nettó összegét, az áfa mértékét és

ezek alapján az elszámolni kívánt összeget,
bc) a támogatási döntésben megállapított kiadási sor tá-

mogatási döntés szerinti azonosítóját, amelyhez a tétel tar-
tozik,

bd) a számlatétel mennyiségét és mértékegységét.

(9) TS intézkedés esetében tételrészletezõt nem kell be-
nyújtani.

(10) A TS intézkedés esetét kivéve, csak a készpénzzel
és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el a
támogatás alapjaként.

(11) A TS intézkedés keretében a bizonylatok támogatá-
si összegének kifizetése utófinanszírozás keretében ked-
vezményezettnek vagy közvetlenül a szállító részére törté-
nik.

(12) Támogatási, valamint kifizetési kérelem tekinteté-
ben a támogatási összeg számításának alapját

a) természetes személy, illetve az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XIII. fejezete
alapján alanyi adómentességet választó adóalany kérelme-
zõ esetében a bruttó;

b) az a) ponttól eltérõen az állami, regionális és helyi
közigazgatási szervek és közintézmények esetében általá-
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nos forgalmi adó alanyiságuktól függetlenül a támogatás
alapját a nettó;

c) egyéb esetben nettó elszámolható kiadás képezi.

(13) Nem támogatható kiadások:
a) az alvállalkozói szerzõdés alapján létrejött, de a mû-

velet szempontjából nem értéknövelõ költség;
b) a támogatás elnyerése esetén fizetendõ számszerûen

meghatározott összegû, az összköltség vagy a támogatás
százalékában megállapított vagy bármilyen egyéb módon
meghatározott sikerdíj;

c) a hal megfogására, gyûjtésére szolgáló eszközök
(különösen: halászhálók);

d) élõhal, haltakarmányok, továbbá halászati, illetve
akvakultúra haltermékek beszerzési költségei;

e) az EHA Rendelet 55. cikk (5) bekezdése szerinti ki-
adások.

14. §

(1) Az igénybe vett beruházási támogatás összegét ket-
tõs könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tõketartalékba
(lekötött tartalékba) kell helyezni, nem kettõs könyvveze-
tésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között
kell elszámolni saját könyvelésükben.

(2) Az ügyfél a döntéssel jóváhagyott mûvelettel össze-
függõ gazdasági eseményekrõl külön analitikát köteles ve-
zetni a kiadásai, illetve – amennyiben támogatási rendelet
ahhoz joghatást fûz – a bevételei vonatkozásában.

(3) A TS intézkedés kivételével, az utolsó kifizetési ké-
relem benyújtása elõtt nem fizethetõ ki a támogatási dön-
téssel jóváhagyott támogatás összegének 80%-át meghala-
dó összeg.

(4) Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváha-
gyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át
teljesíteni. Kivételt képez ez alól a közbeszerzéssel meg-
valósuló beruházás addig a mértékig, ameddig azt a közbe-
szerzés eredménye indokolja.

(5) A forinttól eltérõ pénznemben kiállított számla vagy
egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bi-
zonylat esetén, azt a bizonylaton szereplõ (gazdasági) tel-
jesítés idõpontját megelõzõ hónap utolsó – a Magyar Nem-
zeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett – hivata-
los középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB
által nem jegyzett pénznemben kifejezett összegeket a
(gazdasági) teljesítés idõpontját megelõzõ hónap utolsó
– az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által
közzétett – hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd az
MNB hivatalos árfolyamán kell forintra átszámítani.

(6) Idegen nyelven kiállított bizonylat esetében az ügy-
félnek gondoskodnia kell a bizonylat szakfordításról és
tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet sze-
rinti, szakfordítói, illetõleg tolmácsigazolvánnyal rendel-
kezõ személy által készített magyar nyelvû fordításáról,
amelynek az MVH által lefolytatott ellenõrzés során ren-
delkezésre kell állnia.

A kérelem elbírálása és kifizetése

15. §

(1) A kérelmet az MVH bírálja el.

(2) A támogatási kérelmet csak a támogatási kérelmek
benyújtási idõszakának záró napját követõen lehet elbí-
rálni.

(3) A bírálat alapján létrejött pontegyenlõség esetén a
rangsorban elõnyt élvez az a támogatási kérelem, amelyet
korábban nyújtottak be.

(4) Ha a támogatási kérelem nem valósítja meg mara-
déktalanul a támogatás részletes feltételeit megállapító
jogszabály szerinti célkitûzéseket, az MVH a kérelmet el-
utasítja.

(5) A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az
ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszám-
lájára történõ átutalással, forintban teljesíti a kifizetésrõl
szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül.

(6) A támogatás forintban kerül kifizetésre. Az ügyfelek
részére engedélyezett kifizetések teljes összege nem ha-
ladhatja meg a támogatási határozatokban rögzített támo-
gatási összeget.

Az ügyfél által vállalt kötelezettségben bekövetkezõ
változás

16. §

(1) Az ügyfél által a támogatás igénybevételével össze-
függésben vállalt kötelezettségek teljesítésének idõtarta-
ma alatt az üzem egészének, illetve a kötelezettség vállalá-
sával érintett részének átruházása csak a kötelezettségek
átvállalásával lehetséges. Az átvállalással az átadó mente-
sül a kötelezettségek alól. Az átvállaló – a támogatás rész-
letes feltételeit megállapító jogszabály eltérõ rendelkezése
hiányában – csak egy személy lehet.

(2) A kötelezettség átvállalásához az MVH elõzetes jó-
váhagyása szükséges. Az erre irányuló kérelmet az MVH
által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani az
MVH központjába, amennyiben a támogatás részletes fel-
tételeit megállapító jogszabály eltérõen nem rendelkezik.
A kötelezettség átvállalása nem hagyható jóvá, ha az átve-
võ nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltéte-
leknek.

Adatszolgáltatás

17. §

Az ügyfél az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan
köteles a monitoring rendszer mûködtetése céljából – a
jogcímrendeletekben foglaltak szerint – adatot szolgál-
tatni.
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Vis maior

18. §

(1) A kötelezettség teljesítését meghiúsító elháríthatat-
lan külsõ ok (vis maior) bekövetkeztét az elháríthatatlan
külsõ ok (vis maior) bejelentésérõl és igazolásáról szóló
külön jogszabály alapján kell bejelenteni.

(2) Amennyiben a kötelezettség teljesítése osztatlan kö-
zös földtulajdon kimérése, kisajátítás vagy hasonló jellegû
hatósági intézkedés következtében lehetetlenné válik, a tá-
mogatásra jogosult erre irányuló kérelme alapján a támo-
gatási kérelemben vállalt, ezzel összefüggõ kötelezettség
teljesítése alól a lehetetlenülés idõpontjától kezdõdõ ha-
tállyal mentesíthetõ. A hatósági intézkedés jellegétõl és
mértékétõl függõen a mentesítés részben vagy egészben
történhet.

(3) Többéves kötelezettségvállalás esetében az ügyfél
kizárólag a vis maior esemény bekövetkezését követõen
mentesíthetõ a további idõszakra fennálló kötelezettségek
alól, és a vis maior esemény befejezõdéséig jogszerûen
igénybe vett támogatás visszafizetése alól mentesül.

III. Fejezet

BERUHÁZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Beruházási támogatásokra vonatkozó
általános feltételek

19. §

A 26–28. §-ban feltüntetett tevékenységekre akkor ve-
hetõ igénybe támogatás, ha azt a támogatás részletes felté-
teleit megállapító jogszabály megengedi.

20. §

(1) A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek
is teljesülniük kell:

a) a beruházás megvalósításának, üzemeltetésének he-
lye a Magyar Köztársaság;

b) a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, meg-
valósított, felújított, korszerûsített létesítményt a támoga-
tási határozat kiállításának legalább 5 évig rendeltetésének
megfelelõen, a vonatkozó engedélyek és elõírások betartá-
sával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemel-
tetési kötelezettség);

c) az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt a beru-
házás tárgya – a 16. §-ban foglalt kivétellel – nem idegenít-
hetõ el és nem adható bérbe, de jótállás alapján történõ cse-
re, amortizáció, lopás, mûködésképtelenné, használhatat-
lanná válás esetén az MVH által rendszeresített forma-

nyomtatványon történõ bejelentést követõen – a bejelentés
alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve –
saját forrásból lecserélhetõ azonos rendeltetésû, azonos
vagy magasabb mûszaki tartalommal rendelkezõ tárgyi
eszközre;

d) ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség idejére ren-
delkeznie kell a támogatással megvalósuló létesítmény
üzemeltetésének lehetõségét biztosító kizárólagos joggal;

e) a támogatással érintett ingatlannak a támogatási ké-
relem benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie.
Jelen jogszabályhely alkalmazásakor nem minõsül igény-
nek az elõvásárlási jog, az önkormányzatokat megilletõ
visszavásárlási jog, a banki jelzálogjoghoz kapcsolódó vé-
teli jog.

(2) Az (1) bekezdés d) pontja alól kivételt jelent, ha a
beruházás halastavak, telelõ- vagy tárolótavak vízellátását
szolgáló feltöltõ, illetve lecsapoló csatornát érint.

21. §

(1) A beruházási támogatással létrejött vagy megszer-
zett vagyontárgyra (ingó, ingatlan) az ügyfél köteles leg-
alább az üzemeltetési idõszak tartamára törés, tûz és elemi
csapás kockázatokra 25%-nál nem több önrészt tartalmazó
kártérítési vagyonbiztosítást kötni. Amennyiben az ügyfél
törés, tûz és elemi csapás bekövetkezése miatt vis maior
kérelmet nyújt be beruházási támogatással létrejött vagy
megszerzett vagyontárgyra vonatkozóan, az ügyfél csak a
támogatás biztosítási összeggel csökkentett mértékének
igénybevételére jogosult.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt biztosításkötési kötele-
zettség nem terjed ki:

a) a központi költségvetési szervekre;
b) az egyházakra és intézményeikre;
c) a helyi önkormányzatokra, helyi kisebbségi önkor-

mányzatokra, önkormányzatok társulásaira és ezek költ-
ségvetési szerveire, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a
fejlesztés eredményeként létrejövõ vagyontárgy törzsva-
gyon vagy törzsvagyonná válik;

d) a vízitársulatokra.

(3) Nem áll fenn az (1) bekezdésben foglalt biztosítás-
kötési kötelezettség, ha

a) a támogatás összegéhez viszonyítva az üzemeltetési
kötelezettség idõtartamára vonatkozó biztosítási díj arány-
talan – a támogatás összegének legalább 30%-át kitevõ –
többletterhet ró a kedvezményezettre, vagy

b) a kedvezményezett igazolja, hogy legalább kettõ
biztosító társaság a megvalósult vagyontárgyra annak jel-
lege miatt nem köt biztosítást.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonbiztosítás
megkötésérõl a biztosítótársaság által kiállított és hitelesí-
tett kötvény másolatát az utolsó kifizetési kérelemhez,
gépbeszerzés esetén a gép beszerzését követõ elsõ kifize-
tési kérelemhez csatolni kell. Amennyiben az ügyfél e kö-
telezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, az
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MVH az ügyfelet az Eljárási tv. 71. §-a szerinti mulasztási
bírsággal sújtja.

22. §

(1) A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvá-
nosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támoga-
tással megvalósított beruházáson és eszközein, az EHA
Vhr. 32. és 33. cikke értelmében kell eljárnia. A tájékozta-
tást és nyilvánosságot biztosító eszközön a továbbiakban
fel kell tüntetni a HOP logóját és szlogenjét (a továbbiak-
ban együtt: arculati elemek).

(2) Az arculati elemek különbözõ tájékoztatási eszközö-
kön történõ megjelenítésének módját az IH a Minisztérium
hivatalos honlapján és az MVH hivatalos honlapján köz-
zéteszi.

23. §

A 29. § (4) bekezdését kivéve, a kizárólag gépbeszer-
zést tartalmazó mûveletet a támogatási döntés kézhezvéte-
létõl számított 1 éven belül, minden egyéb beruházást a tá-
mogatási döntés kézhezvételétõl számított 2 éven belül
meg kell valósítani.

24. §

(1) A beruházási támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 nap-

nál nem régebbi hiteles tulajdonilap-másolatot;
b) ha a beruházás nem saját tulajdonú vagy más sze-

mély olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, amely a
beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötele-
zettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja,
azt a teljes bizonyító erejû okiratot, amely igazolja, hogy
az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett in-
gatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kö-
telezettsége lejártáig használni;

c) építési beruházások esetén tervdokumentációt, ami a
tervezett építmény, létesítmény jellegétõl függõen mini-
málisan tartalmazza az alaprajzo(ka)t, homlokzato(ka)t,
metszete(ke)t és részletrajzo(ka)t, illetve azok méretará-
nyos adatait, a tervdokumentációt a tervezõi névjegyzék-
ben szereplõ építész-tervezõ ellenjegyzésével kell ellátni,
vízjogi engedélyköteles beruházások esetén a tervdoku-
mentációt, ami minimálisan tartalmazza az általános hely-
színrajzot, a tervdokumentációt a tervezõi névjegyzékben
szereplõ tervezõ ellenjegyzésével kell ellátni;

d) a c) pont hatálya alá tartozó beruházások esetében a
tervdokumentáció alapján, az illetékes hatóság által ki-
adott, jogerõs építési engedélyt vagy vízjogi létesítési en-
gedélyt; amennyiben a beruházás nem engedélyköteles az
illetékes hatóság nyilatkozatát erre vonatkozóan;

e) az ügyfél köteles legalább két – egy elfogadott és egy
vagy több el nem fogadott – árajánlatot a támogatási kérel-
méhez csatolni. Amennyiben a támogatási kérelemben a
drágább árajánlatot szerepelteti elszámolható költségként,
úgy azt köteles megindokolni. Az árajánlatok nem szár-
mazhatnak az ügyfél saját vagy kapcsolt vállalkozásától
vagy olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél tulajdoni
hányaddal rendelkezik, ugyanez a feltétel vonatkozik a ki-
vitelezõkre és a beszállítókra.

(2) Az árajánlatok valódiságát és realitását az MVH el-
lenõrzi, és ennek alapján dönt a támogatás összegérõl.

(3) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában feltüntetett doku-
mentumokat a támogatási kérelem benyújtásakor kell mel-
lékelni, azokat hiánypótlásként benyújtani nem lehet, hiá-
nyuk esetén a kérelem elutasításra kerül.

25. §

Építéssel járó tevékenységek esetén az utolsó kifizetési
kérelemhez mellékelni kell a jogerõs hatáskörrel rendelke-
zõ építési hatóság engedélyét a létesítmény használatba-
vételéhez, vízi létesítmények esetében a jogerõre emelke-
dett vízjogi üzemeltetési engedélyt.

Gépberuházásokra vonatkozó különös rendelkezések

26. §

(1) Gépberuházás esetén kizárólag olyan elsõ üzembe
helyezésû gépek, technológiai berendezések beszerzése és
beépítése támogatható,

a) amelyek közvetlenül a támogatható tevékenységek-
hez kapcsolódnak;

b) amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a
teljesítés idõpontjában kezdõdõ termékfelelõsségi, garan-
ciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges
okiratokkal;

c) amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem be-
nyújtásáig 2 évnél több nem telt el.

(2) A támogatási kérelem módosítására a gép, technoló-
giai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési ké-
relem benyújtásakor van lehetõsége. Kizárólag a támoga-
tási határozatban szereplõ gépekkel, technológiai berende-
zésekkel egyenértékû gépek, technológiai berendezések
beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása so-
rán. Egyenértékûnek kell tekinteni azt a gépet, technoló-
giai berendezést, amely a támogatási határozatban sze-
replõ géppel azonos gépváltozathoz tartozik.

(3) A támogatási kérelem módosítása esetén a 14. §
(4) bekezdésében foglalt feltételt a támogatási döntéssel
jóváhagyott elszámolható kiadások összegére vonatko-
zóan kell teljesíteni.
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Építési beruházásokra vonatkozó
különös rendelkezések

27. §

(1) Építési beruházások esetében a támogatási kérelem-
hez az MVH által rendszeresített nyomtatványon mellé-
kelni kell az elkészített költségvetés-összesítõt, valamint a
munkanemenkénti tételösszesítõ-sorokat is tartalmazó
részletes, tételes költségvetést.

(2) Az ügyfél köteles legalább két – egy elfogadott és
egy vagy több el nem fogadott – részletes-tételes árajánla-
tot a támogatási kérelméhez csatolni. Amennyiben a támo-
gatási kérelemben a drágább árajánlatot szerepelteti elszá-
molható költségként, úgy azt köteles megindokolni.

(3) Az árajánlatok valódiságát és realitását az MVH el-
lenõrzi, és ennek alapján dönt a támogatás összegérõl.

(4) Amennyiben az építési beruházásra vonatkozó tá-
mogatási döntés több építési kiadási tételt állapít meg, a ki-
fizetési kérelem azonos kiadási tételéhez tartozó elszámol-
ható kiadás összege azt legfeljebb húsz százalékos mérték-
ben meghaladhatja, azonban a kifizetési kérelemnek min-
den megállapított kiadási tételre ki kell terjednie.

(5) Építési beruházás esetén építési mûszaki ellenõr al-
kalmazása, építési és felmérési napló vezetése akkor is kö-
telezõ, ha a beruházás nem építési engedély köteles.

(6) Építési, illetve vízjogi engedélyköteles beruházás
esetén a támogatási kérelem eredeti mûszaki tartalma a ha-
tóság kötelezõ elõírásának teljesítése érdekében a kifizeté-
si kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napját
megelõzõ harmincadik napig módosítható. A módosítás
nem érintheti a támogatott célterületet, és nem növelheti a
támogatás összegét. A módosító kérelemhez az ügyfélnek
mellékelnie kell a hatóság kötelezõ elõírását igazoló doku-
mentumot.

(7) Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bi-
zonylathoz a benyújtott és elfogadott tételes-részletes ár-
ajánlat szerinti bontású számlarészletezõnek is rendelke-
zésre kell állnia.

Egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó
rendelkezések

28. §

(1) A mûvelet megvalósításához kapcsolódóan az aláb-
bi kiadások után vehetõ igénybe támogatás:

a) a mellékletben hivatkozott szolgáltatások,
b) az engedélyezési eljárás díja,
c) a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke.

(2) Az (1) bekezdés szerint elszámolni kívánt kiadások
összegét fel kell tüntetni a támogatási kérelemben.

(3) Az (1) bekezdés szerinti összeg nem lehet több, mint
a mûvelet (1) bekezdés szerinti kiadások nélkül számított
és jóváhagyott kiadásainak 12%-a.

(4) Az e § szerinti kiadásokra vonatkozóan a támogatási
kérelem benyújtását megelõzõ költségek is elszámolha-
tóak, de a beszerzés idõpontja nem lehet korábbi, mint
2008. január 1-je.

(5) Az ügyfél köteles legalább két – egymástól függet-
len cégtõl – egy elfogadott és egy vagy több el nem foga-
dott – árajánlatot a támogatási kérelméhez csatolni.
Amennyiben a támogatási kérelemben a drágább árajánla-
tot szerepelteti elszámolható költségként, úgy azt köteles
megindokolni.

(6) Az árajánlatok valódiságát az MVH ellenõrzi, és en-
nek alapján dönt a támogatás összegérõl.

Támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukciók

Közbeszerzés

29. §

(1) Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonat-
kozásában közbeszerzésre kötelezett – a közbeszerzések-
rõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) alapján –, vagy a Kbt.-t önként alkalmazza,

a) az eljárást megindító hirdetmény megjelenését, illet-
ve az ajánlattételi felhívás megküldését – az annak meg-
küldését bizonyító dokumentumokkal,

b) a nyertes ajánlattevõ ajánlatának másolatát,
c) a nyertes ajánlattevõvel kötött szerzõdés másolati

példányát,
d) az eredményrõl szóló hirdetményt, illetve – ha a Kbt.

az eljárásra nem írja elõ az eredményrõl szóló tájékoztató
közzétételét – az írásbeli összegzést annak megküldését
bizonyító dokumentumokkal,

e) az MVH által rendszeresített formanyomtatványon a
közbeszerzéssel érintett tételek részletezését
ahhoz az elsõ kifizetési kérelemhez kell csatolni, amely a
közbeszerzéssel érintett mûveleti tevékenység elszámolá-
sára vonatkozik.

(2) Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél
igazolta, a mûvelet megvalósításának határideje

a) gépbeszerzés esetén 6 hónappal,
b) építési, illetve vízjogi engedélyköteles beruházás

esetén 12 hónappal meghosszabbodik.

(3) Ha az ügyfél ellen a Közbeszerzési Döntõbizottság
EHA támogatással összefüggõ jogorvoslati eljárást indít,
az ügyfél köteles ezt a körülményt az MVH-nak bejelente-
ni. A bejelentést a Kbt. 330. § (1) bekezdésében meghatá-
rozott értesítés kézbesítését követõ munkanapon az MVH
által rendszeresített nyomtatványon kell megtenni.

(4) A (3) bekezdés alapján az MVH a kérelem elbírálá-
sát felfüggeszti. Az MVH a kérelem elbírálását a Közbe-
szerzési Döntõbizottság érdemi határozatának vagy a köz-
beszerzési ügy befejezését eredményezõ végzésének a
Kbt. 343. § (1) bekezdésében elõírt kézbesítését követõen
folytatja.
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IV. Fejezet

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

Általános jogkövetkezmények

30. §

Az egyes intézkedéseknél elõírt egyéb kötelezettségek-
hez kapcsolódó jogkövetkezményeket a támogatás részle-
tes feltételeit megállapító jogszabály állapítja meg. Ha a
jogszabály másképpen nem rendelkezik, a vállalt kötele-
zettség nem teljesítése esetén a támogatást vissza kell fi-
zetni.

A támogatásokra vonatkozó különös
jogkövetkezmények

31. §

(1) A 14. § (4) bekezdésében foglalt elõírás megsértése
esetén a jóváhagyott támogatást 20%-kal csökkenteni kell.
Amennyiben az elszámolható kiadások teljesülésének
mértéke az utolsó kifizetési kérelem alapján sem éri el az
50%-ot, az utolsó kifizetési kérelem elutasításra kerül, a
már kifizetett támogatás pedig jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minõsül, és az ügyfél az MVH által a jogo-
sulatlan igénybevételt megállapító döntés meghozatalát
követõ három évig a 2007–2013 idõszakban az EHA társ-
finanszírozásában nem vehet igénybe támogatást.

(2) Beruházási támogatások esetén a feltételek teljesíté-
sének hiányában az MVH a kérelemnek a nem megfelelés
által érintett részét elutasítja.

(3) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 29. § (3) bekezdésé-
ben elõírt bejelentési kötelezettségének, az Eljárási tv.
71. §-a szerint mulasztási bírságot kell alkalmazni.

(4) Ha a Közbeszerzési Döntõbizottság az EHA támo-
gatással összefüggõ jogorvoslati eljárásban az ügyféllel
szemben bírságot szab ki, a jogerõs támogatási határozat-
ban megállapított támogatás 10%-ával csökkenteni kell az
ügyfél számára kifizethetõ összes támogatást.

(5) Az ügyfél a 23. §-ban meghatározott megvalósítási
idõszak utolsó napjáig, egyéb esetben a támogatási határo-
zat jogerõre emelkedését követõ egy éven belül benyújtott,
teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt, visszavonha-
tatlan nyilatkozatában nyilatkozhat arról, hogy a támoga-
tás egészérõl lemond.

(6) Amennyiben az MVH az általa elvégzett ellenõrzés
során az EHA támogatásokra vonatkozóan közbeszerzési
jogszabálysértést állapít meg, a támogatás egésze vagy egy
része jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül,
és az MVH

a) az ügyfél ellen a Közbeszerzési Döntõbizottságnál
jogorvoslati eljárást kezdeményezhet, illetve

b) a jogszabálysértés súlyosságának megfelelõen az
alábbi szankciókat alkalmazhatja:

ba) súlyos mértékû jogszabálysértés esetén (ennek mi-
nõsül különösen: a közbeszerzési eljárás mellõzése; az ér-
vénytelenségre, eredményességre vonatkozó szabályok sú-
lyos megsértése) a közbeszerzéssel érintett mûveleti tevé-
kenységekre vonatkozó támogatás 100%-ának megvonása,

bb) közepes mértékû jogszabálysértés esetén (ennek
minõsül különösen: a közbeszerzési eljárás nem megfelelõ
értékhatár szerinti lefolytatása; a nyertes ajánlattevõ aján-
latától való jogszabályellenes eltérés; bírálati szempontok
nem megfelelõ alkalmazása; jogellenes bírálati szempon-
tok alkalmazása) a közbeszerzéssel érintett mûveleti tevé-
kenységekre vonatkozó támogatás 50%-ának megvonása,

bc) kisebb mértékû jogszabálysértés esetén [ennek mi-
nõsül különösen: a határidõk meg nem tartása; az ajánlat-
tévõk nem megfelelõ tájékoztatása; a Kbt. 83. § (1) bekez-
désében elõírt hiánypótlási lehetõség kizárása; a szerzõdés
odaítélésére vonatkozó hirdetmény közzétételével kapcso-
latos szabályok megsértése; az összegzés megküldésével
kapcsolatos szabályok megsértése] a közbeszerzéssel
érintett mûveleti tevékenységre vonatkozó támogatás
25%-ának megvonása.

(7) Amennyiben a mûvelet megvalósulását követõ el-
lenõrzések során megállapítást nyer, hogy az ügyfél a 14. §
(6) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tett ele-
get, az azon bizonylat alapján kifizetett támogatás jogosu-
latlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.

V. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

32. §

E rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép ha-
tályba.

VI. Fejezet

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS

33. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtá-
sát szolgálja:

a) a Tanács 1198/2006/EK rendelete (2006. július 27.)
az Európai Halászati Alapról;

b) a Bizottság 498/2007/EK rendelete (2006. már-
cius 26.) az Európai Halászati Alapból szóló
1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 25/2009. (III. 17.) FVM rendelethez

Egyéb elszámolható kiadások

Kiadás
SZJ száma
Fõcsoport

Kiadás
SZJ száma
Alcsoport

Kiadás megnevezése

72.2 Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás
72.22 Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

72.3 Adatfeldolgozás

74.1 Jogi, gazdasági tevékenység
74.11.15.0 Jogi dokumentálás
74.11.17.0 Egyéb jogi szolgáltatás
74.12.30.0 Adótanácsadás
74.13 Piac-, közvélemény-kutatás
74.14.11.0 Általános üzletviteli tanácsadás
74.14.12.0 Pénzügyi üzletviteli tanácsadás
74.14.13.0 Marketing célú üzletviteli tanácsadás
74.14.14.0 Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás
74.14.15.0 Termelésszervezési tanácsadás
74.14.16.0 PR célú üzletviteli tanácsadás
74.14.17.0 Egyéb üzletviteli tanácsadás
74.14.21.0 Témamenedzselés, programkoordinálás
74.14.22.0 Máshova nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás

74.2 Mérnöki tevékenység, tanácsadás
74.20.2 Építészeti szolgáltatás
74.20.3 Mûszaki szakértés, tanácsadás
74.20.4 Integrált mérnöki szolgáltatás
74.20.5 Település-, tájrendezés, -tervezés
74.20.6 Építési projekt vezetése
74.20.71.0 Földtani szakértés
74.20.72.0 Földtani vizsgálat
74.20.73.0 Földmérés, térképészet
74.20.75.0 Nem mérnöki mûszaki tanácsadás

74.3 Mûszaki vizsgálat, elemzés
74.30.11 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés
74.30.12 Fizikai tulajdonság elemzése
74.30.13 Integrált mûszaki, elektronikai rendszer tesztelése

74.4 Hirdetés
Kizárólag
a 28. §-ra
vonatkozóan

74.40.12.0 Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés
74.40.13.0 Egyéb hirdetési szolgáltatás
74.40.20.0 Reklámfelület, -idõ eladása

74.8 Egyéb, máshova nem sorolt gazdasági szolgáltatás
74.87.14.0 Üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés
74.87.16.3 Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási,

postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés
74.87.16.5 Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
26/2009. (III. 17.) FVM

rendelete
az Európai Halászati Alapból a 2. támogatási tengely
szerint 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) bekezdésének a) pontjában, valamint a
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földmû-
velésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a kö-
vetkezõket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A rendelet hatálya, értelmezõ rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a Halászati Operatív Programban
(a továbbiakban: HOP) meghatározott céloknak az Euró-
pai Halászati Alap (a továbbiakban: EHA) társfinanszíro-
zásában megvalósuló 2. tengelyben foglalt támogatások
igénybevételére terjed ki.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósu-
ló támogatások igénybevételének általános szabályairól
szóló 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet (a továbbiak-
ban: Vhr.) szabályai alkalmazandók.

(3) E rendelet alkalmazásában:
1. telephely: az a haltermelési, illetve halfeldolgozó

egység, a haltermeléshez, illetve a feldolgozóhoz tartozó
telepi infrastruktúrával együtt, amely önálló állategészség-
ügyi telepregisztrációs számmal, illetve az illetékes ható-
ság által kiállított érvényes mûködési engedéllyel rendel-
kezik. Belvízi (természetes vízi) halászat címû intézkedés
esetében az ügyfél azon telephelye, amelyhez a halászati
tevékenysége köthetõ;

2. halszállító gépjármû: az a közúti forgalomra alkal-
mas, elsõ üzembe helyezésû gépjármû, amelyben a szállít-
ható személyek száma legfeljebb 3 fõ, és amely a saját ter-
melésû hal élve történõ szállítására van kialakítva, illetve a
halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó támogatá-
sok esetében a saját feldolgozású hal hûtve vagy fagyaszt-
va történõ szállítására alkalmas;

3. közvetlen értékesítési lehetõség: a telephelyen meg-
valósított halértékesítõ hely és a hozzá tartozó infrastruk-
túra kialakítása, amelyen keresztül a saját termelésû nem
feldolgozott hal értékesíthetõ, kivéve a horgásztatással
való értékesítés infrastruktúráját;

4. termelõi infrastruktúra: a haltermelést közvetlenül
szolgáló gépek, eszközök, valamint az alábbi létesítmé-
nyek: halastavak, telelõ/tároló tavak, medencék, gátak, tó-
medrek, halágyak, táp- és lecsapoló csatornák, vízkor-
mányzást szolgáló mûtárgyak, továbbá az intenzív halter-
melõ üzem létesítményei;

5. telepi infrastruktúra: a haltermeléshez közvetlenül
kapcsolódó egyéb létesítmények: magtárak, szerelõmûhe-
lyek, szociális létesítmények, üzemanyagtöltõ állomások,
raktárak, gépszínek, ezek ellátásra szolgáló, telepen belüli
víz-, villany-, szennyvíz-, úthálózatok, a vagyonvédelmet
szolgáló berendezések;

6. környezetterhelést csökkentõ beruházások: olyan
beruházások, amelyek a halászati tevékenység, a halter-
melés és a halfeldolgozás során, illetve a haltermeléshez
kapcsolódó telepi infrastruktúra által a környezetbe kibo-
csátott szennyezõdéseket csökkentik;

7. halászati tevékenység: a TEÁOR ’08 0312 tevé-
kenységi körbe tartozó tevékenységek;

8. haltermelési tevékenység: a TEÁOR ’08 0322 tevé-
kenységi körbe tartózó tevékenységek;

9. halfeldolgozói tevékenység: a TEÁOR ’08 1020 te-
vékenységi körbe tartozó tevékenységek, továbbá a TEÁ-
OR ’08 1085 tevékenységen belül a fagyasztott halétel
gyártása, valamint a TEÁOR ’08 1089 tevékenységek kö-
zül a hal levét és kivonatát tartalmazó készítmények gyár-
tása;

10. induló vállalkozás: a Vhr. 4. § (19) bekezdésén túl
akvakultúra esetén azon ügyfelek, akik/amelyek a 8. pont-
ban foglalt tevékenységbõl nem származott árbevételük a
támogatási kérelem benyújtását megelõzõ 12 hónapban; a
halfeldolgozás esetén a 9. pontban foglalt tevékenységbõl
nem származott árbevételük a támogatási kérelem benyúj-
tását megelõzõ 12 hónapban;

11. önálló gépberuházási projekt: olyan mûveletek,
amelyek építési beruházásokat nem tartalmaznak;

12. bázisadat: a támogatási kérelem tárgyát képezõ be-
ruházás megkezdését megelõzõ lezárt üzleti évre vonatko-
zó monitoring adatok;

13. intenzív haltermelõ üzem: állandó vízátfolyással
rendelkezõ haltermelõ egység vagy vízvisszaforgató tech-
nológiát használó haltermelõ rendszer, amelyben a halne-
veléshez kizárólag teljes értékû haltakarmányt használ-
nak;

14. termelésbe vont új halfaj: azok a halfajok, amelyek
tógazdasági vagy intenzív üzemi termelése Magyarorszá-
gon még nem vált általánossá; nem minõsül új halfajnak:

a) tógazdasági haltermelés esetén a ponty (Cyprinus
carpio), az amur (Ctenopharyngodon idella), a fehér busa
(Hypophthalmicthys molitrix), a pettyes busa (Aristicht-
hys nobilis), a harcsa (Silurus glanis), a fogassüllõ (Sander
lucioperca) és a csuka (Esox lucius),

b) intenzív üzemi haltermelés esetén a szivárványos
pisztráng (Oncorchynus mykiss), az afrikai harcsa (Clarias
gariepinus), a tokfélék és az angolna (Anguilla anguilla);
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15. gépváltozat: ugyanazon munkafolyamat elvégzésé-
re alkalmas, de más típusú, más kapacitású gép vagy be-
rendezés.

(4) Az e rendeletben és a Vhr.-ben nem szereplõ fogal-
makra a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap-
csolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII.
törvény (a továbbiakban: Tv.) 9. §-a és az Európai Halá-
szati Alapból nyújtandó támogatásról szóló, 2006. július
27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: EHA
rendelet) 3. cikke az irányadó.

A támogatás forrása és mértéke

2. §

(1) A támogatás forrása a HOP 2. prioritási tengely in-
tézkedéseihez rendelt keretösszeg.

(2) Egy kérelem benyújtásával igénybe vehetõ támoga-
tás legmagasabb összege 200 millió forint, nem konver-
gencia területek esetében 20 millió forint. A belvízi (ter-
mészetes vízi) halászat címû intézkedés esetében konver-
gencia területen 40 millió forint, nem konvergencia terüle-
ten nem vehetõ igénybe támogatás.

(3) E rendelet alapján igényelhetõ támogatás mértéke:
a) az elszámolható kiadások legfeljebb 60%-a,

amennyiben a beruházással érintett telephely konvergen-
cia területhez tartozik;

b) az elszámolható kiadások legfeljebb 40%-a,
amennyiben a beruházással érintett telephely nem konver-
gencia területhez tartozik.

(4) Egy kérelem azonos intézkedésen belül több alintéz-
kedésre is irányulhat.

Támogatási kérelem benyújtása

3. §

(1) Támogatási kérelmet egy példányban, a Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
által rendszeresített formanyomtatványon, az MVH-köz-
pontjához lehet benyújtani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatványok az
alábbi adatokat tartalmazzák:

a) ügyfél azonosítási és kapcsolattartási információk;
b) támogatási jogosultságra vonatkozó adatok;
c) támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok;
d) a beruházás típusától függõ betétlapok, amelyeken a

támogatási igényre vonatkozó adatokat tartalmazzák;
e) értékelésre vonatkozó adatok;

f) az ügyfél gazdasági tevékenységére, mûködésére, a
támogatandó tervezett beruházásra vonatkozó informá-
ciók.

(3) Támogatási kérelmet 2009. évben június 1-jétõl
július 31-ig, majd az ezt követõ években április 1-jétõl má-
jus 31-ig lehet benyújtani.

(4) Egy kérelemben egy telephelyen történõ beruházás-
ra kérhetõ támogatás. Ugyanaz az ügyfél több kérelmet is
benyújthat egyazon támogatási idõszakban, amennyiben
több telephelyen kíván beruházást megvalósítani.

(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell az 1. szá-
mú mellékletben felsorolt, a kérelemmel érintett intézke-
désre vonatkozó dokumentumokat.

Támogatási kérelem elbírálása

4. §

A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meg-
határozott feltételek szerint bírálja el, a 3. számú melléklet-
ben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett érté-
keléssel, valamint a Tv. 32. § (1) bekezdés c) pontja sze-
rinti rangsor állításával döntést hoz.

Kifizetési kérelem

5. §

Kifizetési kérelmeket 2009. évben december 1-jétõl
31-ig, majd az ezt követõ években:

a) március 1–31. között,
b) június 1–30. között,
c) szeptember 1–30. között,
d) november 1–30. között

lehet benyújtani.

Monitoring intézkedések

6. §

(1) Az ügyfél monitoring adatszolgáltatási kötelezettsé-
ge a támogatási kérelem benyújtásával kezdõdik.

(2) A szolgáltatandó monitoring adatokat a 4. számú
melléklet tartalmazza.

(3) Az ügyfél köteles:
a) a támogatási kérelem benyújtásával egyidejûleg az

általános gazdálkodási bázisadatokra, illetve a kötelezõ
üzemeltetési idõszak végére a támogatásnak köszönhetõen
elérni kívánt céladatokra vonatkozó induló,

b) a mûvelet megvalósításának idõszakában, az utolsó
kifizetési határozat kézhezvételének évét is ideértve, min-
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den év február 1. és március 1. között, a mûvelet megvaló-
sításának hatására, annak egy fázisában elért eredmények-
re, illetve azok változására vonatkozó éves rendszeres,

c) a mûvelet befejezését követõen az utolsó kifizetési
határozat kézhezvételét követõ év február 1. és március 1.
közötti idõszakában, a mûvelet keretében igénybe vett tá-
mogatásnak köszönhetõen ténylegesen elért eredmények-
re vonatkozó záró,

d) a kötelezõ üzemeltetés ideje alatt, minden év február
1. és március 1. közötti idõszakban éves rendszeres
adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.

(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti induló adatszolgál-
tatási kötelezettséget az MVH által rendszeresített forma-
nyomtatványon, míg a (3) bekezdés b), c) és d) pontja sze-
rinti adatszolgáltatási kötelezettséget elektronikus úton
kell teljesíteni.

(5) A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény szerinti
mérlegben szereplõ adatokat az adatszolgáltatás idõpont-
jában már elérhetõ mérlegbõl kell szolgáltatni.

(6) Az ügyfél adatszolgáltatása akkor tekinthetõ teljes-
körûnek, amennyiben minden támogatási határozattal ren-
delkezõ jogcíme esetében eleget tett e rendelet szerinti mo-
nitoring adatszolgáltatási kötelezettségének.

(7) Az MVH a monitoring adatokra vonatkozóan az
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését ellenõrzi, vala-
mint jogosult helyszíni ellenõrzés keretében is az adatszol-
gáltatás pontosságát vizsgálni.

Jogkövetkezmények

7. §

(1) Ha az ügyfél a kötelezõ üzemeltetési idõszak alatt
megszegi

a) az akvakultúra termelõ beruházásaihoz nyújtandó
támogatások esetében a 10. § (3), (4) és (5) bekezdésében,

b) halfeldolgozás esetében a 14. § (2), (4) és (7) bekez-
désében,

c) belvízi halászat esetében a 18. § (2) bekezdésében
foglalt elõírásokat,
akkor a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybevett tá-
mogatásnak minõsül és az ügyfél támogatáshoz való jogo-
sultsága megszûnik.

(2) Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelemben vál-
lalt – a pontozási szempontok közt feltüntetett – munka-
vállalói létszámnál kevesebbet foglalkoztat az üzemelteté-
si kötelezettség idõtartama alatt, akkor a kifizetett támoga-
tás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül,
ezért köteles a támogatási összegbõl – hiányzó foglalkoz-
tatottanként egyszer – a támogatási összeg 2%-át, de leg-
alább 750 ezer forintot visszafizetni.

(3) Ha az ügyfél árbevételének a benyújtást követõ há-
rom évben realizált növekménye a vállaltakhoz képest
75% alatt van, akkor köteles az ezt meghaladó csökkené-

sén túl százalépontonként a kifizetett támogatási összeg
2%-át a jogosulatlanul igénybe vett támogatás szabályai
szerint visszafizetni.

(4) Amennyiben az értékelési szempontok alátámasztá-
sához benyújtott nyilatkozatokról az ellenõrzés során ki-
derül, hogy az ügyfél nem valós adatot szolgáltatott, akkor
a kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támoga-
tásnak minõsül és az ügyfél támogatáshoz való jogosultsá-
ga megszûnik.

(5) Amennyiben az ügyfél teljes körû – minden támoga-
tási határozattal rendelkezõ jogcímre – adatszolgáltatási
kötelezettségének nem tesz eleget vagy azt késedelmesen,
hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan vagy nem az
elõírt módon teljesíti, a Tv.71. §-a alapján mulasztási bír-
sággal sújtható.

II. Fejezet

AZ EURÓPAI HALÁSZATI ALAPBÓL
AZ AKVAKULTÚRA TERMELÕ BERUHÁZÁSAIHOZ

NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK RÉSZLETES
FELTÉTELEIRÕL

A támogatás célja

8. §

A támogatás célja:
a) az akvakultúra (beleértve az intenzív iparszerû üze-

meket is) termelési kapacitás növelése új halgazdaságok
építésével;

b) a termelésben már meglévõ halgazdaságok korsze-
rûsítése vagy bõvítése;

c) a biztonságos halhústermelés termelési alapjainak és
feltételrendszerének biztosítása;

d) a környezetvédelmi szempontokat figyelembevéve a
termelékenység és a hatékonyság növelése az akvakultúrá-
ban, elsõsorban a technikai és technológiai színvonal javí-
tásán keresztül;

e) halkeltetõk építése, felújítása, illetve modernizálása;
a haltermelés során a környezeti terhelés csökkentése;

f) a halászati telephelyeken történõ közvetlen értékesí-
tési lehetõségek kiszélesítése; valamint

g) az akvakultúra ágazatban dolgozók munka- és biz-
tonsági körülményeinek és jövedelmi helyzetének javítá-
sa, valamint a munkahelyek megõrzése.

A támogatott alintézkedések, a támogatás jellege

9. §

(1) E rendelet alapján támogatás az alábbi alintézkedé-
sekre vehetõ igénybe:
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a) 1. alintézkedés: termelési kapacitás növelése új hal-
gazdaságok építésével;

b) 2. alintézkedés: a termelésben meglévõ gazdaságok
korszerûsítése vagy bõvítése;

c) 3. alintézkedés: halkeltetõk építése, bõvítése, kor-
szerûsítése.

(2) A támogatás utófinanszírozással megvalósuló,
vissza nem térítendõ jellegû.

A támogatás igénybevételének feltételei

10. §

(1) Támogatásra jogosult az a természetes személy, a
Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó, egyéni
cég, jogi személyiség nélküli, valamint jogi személyiség-
gel rendelkezõ gazdasági társaság, szövetkezet, aki, illetve
amely a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támoga-
tásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban:
KKV) értelmében mikro-, kis- és középvállalkozásnak mi-
nõsül, továbbá az a vállalkozás, amely nem tartozik a KKV
hatálya alá, de 750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztat
vagy 200 millió euró árbevételnél kevesebbel rendelkezik
(a továbbiakban: ügyfél) és haltermelési tevékenységet
folytat, eleget tesz a Tv. szerinti ügyfél-nyilvántartási
rendszerbe bejelentkezésen túl a tartási helyek, a tenyésze-
tek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos nyilván-
tartási rendszerérõl szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet
szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe (TIR) beje-
lentkezési kötelezettségének.

(2) A kérelemnek közvetlenül haltermelési tevékeny-
ségre kell irányulnia.

(3) Halastavak, intenzív haltermelõ üzemek építése és
felújítása esetén a támogatott beruházásokon csak halter-
melési tevékenység folytatható a kötelezõ üzemeltetési
idõszak végéig.

(4) A földterület, illetve építési telek vásárlás támogatá-
sának feltételei:

a) a támogatás mértéke az elszámolható költségek leg-
feljebb 10%-a,

b) csak annak a földterületnek, illetve építési teleknek
vásárlása támogatható, amelyen kizárólag a termelõ kapa-
citás bõvítése és/vagy telephely létrehozása, bõvítése va-
lósul meg,

c) az 1. számú melléklet (1) bekezdés 3. pontja szerinti
dokumentumokban a földterület értékére vonatkozó ada-
tok közül a kisebb képezi a támogatás alapját.

(5) Önálló gépberuházási projektként kizárólag a 2. szá-
mú mellékletben felsorolt speciális halászati gépek, eszkö-
zök, berendezések támogathatóak.

(6) Halszállító gépjármû támogatására kérelmet benyúj-
tani csak termelõi infrastruktúrát érintõ beruházással
együtt lehetséges; a támogatott gépjármû nettó bekerülési

értéke nem lehet több, mint a termelõi infrastuktúra beru-
házásának nettó értékének 50%-a. A támogatandó gépjár-
mû kötelezõ felszerelései, valamint az opcionálisan vá-
lasztható biztonsági felszerelések, berendezések támogat-
hatóak, kényelmi felszerelések berendezések közül, csak
klímaberendezés.

(7) A 7. § (1) bekezdés a) pontja, illetve induló vállalko-
zók esetén, haltermelõ telep irányítójának megfelelõ szak-
mai képesítéssel [szakirányú felsõfokú végzettség vagy a
31 6272 01 Halász vagy a 31 624 01 0000 00 00 Halász,
haltenyésztõ OKJ szerinti szakképesítés vagy az Országos
Képzési jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet
hatálybalépését megelõzõen megszerzett, a fenti szakké-
pesítésekkel egyenértékû szakképesítés] és/vagy 5 éves
szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

(8) A 125 KW-nál nagyobb teljesítményû erõgépek be-
szerzése nem támogatható.

(9) Amennyiben az ügyfél új, a természetes növény- és
állatvilágra veszélyt nem jelentõ halfajt kíván bevonni a
termelésébe a támogatás által, abban az esetben adható a
rendelet 3. számú melléklet 2.1 számú Akvakultúra értéke-
lõ táblázat „Termelési struktúra” szempontjára pont,
amennyiben csatolásra kerül az 1. számú melléklet (1) be-
kezdés 4. pont b) alpontjában foglalt dokumentum.

Támogatható tevékenységek

11. §

E rendelet alapján az „akvakultúra termelõ beruházásai-
hoz nyújtandó támogatások” címû intézkedésen belül, az
alábbi tevékenységek megvalósítására vehetõ igénybe tá-
mogatás:

a) új haltermelõ telephely létrehozása, a hozzá tartozó
termelési és telep infrastruktúrával együtt;

b) halszállító gépjármû beszerzése;
c) halastó építés esetében földterület, halfeldolgozó, il-

letve intenzív üzemek esetében építési telek vásárlás;
d) a haltermelési és telepi infrastruktúra értéknövelõ

felújítása, bõvítése, korszerûsítése, fejlesztése;
e) környezetterhelést csökkentõ beruházások;
f) telephelyen történõ közvetlen értékesítés kialakítása,

bõvítése, korszerûsítése, felújítása, fejlesztése, kivéve a
horgásztatással való értékesítés infrastruktúráját;

g) halkeltetõk építése;
h) halkeltetõk felújítása, korszerûsítése, bõvítése, fej-

lesztése;
i) a halkeltetéshez szükséges gépek, eszközök, beren-

dezések beszerzése;
j) munkakörülmények javítását szolgáló beruházások;
k) gép- és eszközbeszerzés.
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III. Fejezet

AZ EURÓPAI HALÁSZATI ALAPBÓL
A HALFELDOLGOZÁSHOZ ÉS ÉRTÉKESÍTÉSHEZ

NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK RÉSZLETES
FELTÉTELEIRÕL

A támogatás célja

12. §

A támogatás célja új halfeldolgozó kapacitások létreho-
zása; illetve a meglévõ halfeldolgozó kapacitások bõvíté-
se, fejlesztése, korszerûsítése oly módon, hogy a beruhá-
zás során az alábbi célkitûzések közül legalább egy telje-
sül:

a) a munkafeltételek javítása;
b) a közegészségügyi és higiéniai feltételek javítása;
c) a termékminõség felügyelete és javítása;
d) kiváló minõségû termékek elõállítása új piacok szá-

mára;
e) a környezetre gyakorolt negatív hatások csökken-

tése;
f) a melléktermékek és hulladékok hasznosításának ja-

vítása;
g) új termékek elõállítása, innovatív termelési módsze-

rek kifejlesztése.

A támogatott alintézkedések, a támogatás jellege

13. §

(1) E rendelet alapján támogatás az alábbi alintézkedé-
sekre vehetõ igénybe:

a) 1. alintézkedés: halfeldolgozó kapacitás növelése (új
egységek építése és/vagy meglévõ egységek bõvítése);

b) 2. alintézkedés: halfeldolgozó egységek fejlesztése,
korszerûsítése.

(2) A támogatás utófinanszírozással megvalósuló,
vissza nem térítendõ jellegû.

A támogatás igénybevételének feltételei

14. §

(1) Támogatásra jogosult az a Magyarországon bejegy-
zett egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személyiség nél-
küli, valamint jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági
társaság, szövetkezet, egyéb szervezet, amely KKV ér-
telmében mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõsül, to-
vábbá azon vállalkozás, amely nem tartozik a KKV hatá-
lya alá, de 750 alkalmazottnál kevesebbet foglalkoztat
vagy 200 millió euró árbevételnél kevesebbel rendelkezik
(a továbbiakban: ügyfél) és halfeldolgozói tevékenységet

folytat, továbbá eleget tesz a Tv. szerinti ügyfél-nyilván-
tartási rendszerbe bejelentkezésen túl a tartási helyek, a te-
nyészetek és az ezzel kapcsolatos egyes adatok országos
nyilvántartási rendszerérõl szóló 119/2007. (X. 18.) FVM
rendelet szerinti Tenyészet Információs Rendszerbe
(TIR) bejelentkezési kötelezettségének.

(2) A kérelemnek halfeldolgozási tevékenységre kell
irányulnia, és ezen tevékenységeket kell folytatni a kötele-
zõ üzemeltetési idõ végéig.

(3) Az ügyfélnek rendelkeznie kell a mûködéséhez
szükséges, a szabályszerû mûködésre vonatkozó hatósági
engedélyekkel vagy igazolással.

(4) Építési telek vásárlás támogatásának feltételei:
a) a támogatás mértéke az elszámolható költségek leg-

feljebb 10%-áig lehet;
b) csak az a földterület támogatható, amelyen kizárólag

a feldolgozói kapacitás bõvítése, illetve telephely létreho-
zása, bõvítése valósul meg;

c) az 1. számú melléklet (2) bekezdés 3. pontja szerinti
dokumentumokban az építési telek értékére vonatkozó
adatok közül a kisebb képezi a támogatás alapját.

(5) Halszállító gépjármû támogatására kérelmet benyúj-
tani csak halfeldolgozói kapacitást, illetve korszerûsítést
érintõ beruházással együtt lehetséges; a támogatott gépjár-
mû nettó bekerülési értéke nem lehet több, mint a támoga-
tott beruházás nettó értékének 50%-a. A támogatandó gép-
jármû kötelezõ felszerelései, valamint az opcionálisan vá-
lasztható biztonsági felszerelések, berendezések támogat-
hatóak, a kényelmi felszerelések berendezések közül csak
a klímaberendezés támogatható.

(6) A közösségi jog szerinti szabványokkal kapcsolatos
beruházások csak addig támogathatóak, amíg nem válnak
kötelezõ érvényûvé a vállalkozások számára.

(7) Csak azok a halfeldolgozók támogathatóak, ame-
lyek esetében a támogatott fejlesztés befejezését követõ
elsõ lezárt üzleti évtõl kezdõdõen, a kötelezõ üzemeltetési
idõ végéig, a bruttó feldolgozott hal mennyiségének leg-
alább 60%-a édesvízi hal.

Támogatható tevékenységek

15. §

A 13. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti alintézkedé-
sek esetében az alábbi tevékenységek megvalósítására ve-
hetõ igénybe támogatás:

a) új halfeldolgozó építési, gép-, és eszközbeszerzési
költségei;

b) halfeldolgozók bõvítésének, korszerûsítésének, fej-
lesztésének építési, gép- és eszközbeszerzési költségei;

c) a munkavégzés biztonságát, a dolgozók egészségé-
nek és testi épségének védelmét, a munkakörülmények ja-
vítását szolgáló beruházások;
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d) a munkaerõ vállalaton belüli szakmai képzését/to-
vábbképzését szolgáló fejlesztések;

e) biztonságos és gazdaságos üzemvitelhez szükséges
mérõ-, ellenõrzõ- és regisztráló rendszerek kiépítése;

f) az élelmiszerek biztonságos elõállítási körülményeit
szolgáló olyan beruházások, melyek nem technológiai be-
rendezések és eszközök beszerzését, tér-, fal- és egyéb
burkolatok beszerzését, üzem átalakításokat érintõ beruhá-
zások;

g) a termékek (egyes összetevõk) azonosítását, nyo-
mon követését, visszahívhatóságát;

h) biztosító rendszerek bevezetése, a minõségtanúsítás
technikai feltételeinek megteremtése;

i) nyersanyag-minõsítés technikai feltételeinek megte-
remtése, javítása;

j) minõségi és élelmiszer-biztonsági vizsgálatok elvég-
zését szolgáló üzemi laboratóriumok kialakítása, fejleszté-
se, mérõ- és ellenõrzõ készülékek, idegenanyag-érzékelõk
beszerzése;

k) integrált vállalatirányítási rendszerek bevezetése;
l) kiváló minõségû termékek elõállításához szükséges

technológiák fejlesztése;
m) új, korszerû csomagolási rendszerek alkalmazására

irányuló fejlesztések;
n) a levegõbe, vízbe, talajba kibocsátott szennyezés és

zajterhelés megelõzését, csökkentését, a hulladékok kelet-
kezésének megelõzését, minimalizálását, a hulladékok ke-
zelését, feldolgozását, hasznosítását szolgáló beruházá-
sok.

IV. Fejezet

AZ EURÓPAI HALÁSZATI ALAPBÓL
A TERMÉSZETESVÍZI HALÁSZAT CÍMÛ

INTÉZKEDÉSHEZ NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSOK
RÉSZLETES FELTÉTELEIRÕL

A támogatás célja

16. §

A támogatás célja:
a) a természetes vízi halászat hagyományainak megõr-

zése;
b) a halászati eszközök, felszerelések korszerûsítése;
c) biztonságos munkakörülmények megteremtése;
d) higiéniai, termékminõségi fejlesztés;
e) környezetre gyakorolt pozitív hatás.

A támogatott tevékenységek, a támogatás jellege

17. §

(1) E rendelet alapján támogatás a természetesvízi halá-
szati létesítmények bõvítésére, korszerûsítésére, valamint
halászati felszerelések korszerûsítésére vehetõ igénybe.

(2) A támogatás utófinanszírozással megvalósuló,
vissza nem térítendõ jellegû.

A támogatás igénybevételének feltételei

18. §

(1) Támogatásra jogosult az a Magyarországon bejegy-
zett egyéni vállalkozó, egyéni cég, jogi személyiség nélkü-
li, valamint jogi személyiséggel rendelkezõ gazdasági tár-
saság, szövetkezet (a továbbiakban: ügyfél), aki, illetve
amely magyarországi természetes vízen vagy víztározón
halászati tevékenységre jogosult és azon halászati tevé-
kenységet kereskedelmi célból folytat.

(2) A kérelemnek az édesvízi halászati tevékenységre
kell irányulnia és a támogatott beruházásokkal kizárólag
ez a tevékenység folytatható a kötelezõ üzemeltetési idõ-
szak végéig.

(3) Nem támogatható a hal megfogására szolgáló eszkö-
zök (halászháló), új halászhajó vagy csónak vásárlása
vagy azok cseréje, valamint a rekreációs célú halászat.

Támogatható tevékenységek

19. §

E rendelet alapján az alábbi tevékenységek megvalósí-
tására vehetõ igénybe támogatás:

a) halászati eszközök beszerzése, felújítása [beleértve
a szelektív halászatot segítõ eszközöket, a megfogott hal
biztonságos tárolására szolgáló eszközöket, a 12 méternél
rövidebb fedélzettel és vontatott hálóval nem rendelkezõ
halászcsónakok felújítását, a hozzá tartozó külmotor (ma-
ximum 30 kW-ig) beszerzését, felújításokat];

b) biztonságos munkakörülmények kialakítása, megte-
remtése;

c) környezetterhelést csökkentõ beruházások.

V. Fejezet

Záró rendelkezés

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.
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Az Európai Unió jogának való megfelelés

21. §

Ez a rendelet az EHA-ból nyújtandó támogatásról szóló
EHA rendelet 29., 33. és 35. cikkének végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 26/2009. (III. 17.) FVM rendelethez

A támogatási kérelem mellékleteként benyújtandó
dokumentumok listája

(1) Az akvakultúra termelõ beruházásaihoz nyújtandó
támogatások

1. Általános dokumentumok:
a) két lezárt üzleti évre vonatkozó pénzügyi mérleg

vagy adóbevallás;
b) induló vállalkozások esetében szakmai végzettséget

igazoló bizonyítvány hiteles másolata, vagy legalább
5 éves szakmai tapasztalatról szóló igazolás;

c) MgSzH igazolás.

2. Építési, illetve vízjogi engedélyköteles beruházások
esetén:

a) az illetékes hatóság által kiállított jogerõs építési en-
gedély;

b) az illetékes hatóság által kiállított jogerõs vízjogi en-
gedély;

c) amennyiben nem építési vagy vízjogi létesítési enge-
délyköteles a beruházás, az illetékes hatóság erre vonat-
kozó nyilatkozata;

d) az illetékes hatóság által záradékolt teljes tervdoku-
mentáció;

e) tervezõi, részletes-tételes költségvetés;
f) a beruházással érintett, a kérelem benyújtását meg-

elõzõ 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lapok;
g) nem saját tulajdonú ingatlan esetén legalább a köte-

lezõ üzemeltetési idõ végéig érvényes bérleti szerzõdés;
h) nem saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos hoz-

zájáruló nyilatkozata a beruházáshoz;
i) felújítást tartalmazó építési beruházások esetén a be-

ruházás tárgyát képzõ létesítmény érvényes vízjogi üze-
meltetési engedélye.

3. Földvásárlás esetén:
a) érvényes, megkötött adásvételi szerzõdés hiteles

másolata, amely nem régebbi a kérelem benyújtását meg-
elõzõ egy évnél;

b) értékbecslés, mely a kérelem benyújtását megelõzõ
egy évnél nem régebbi.

c) a támogatási kérelem benyújtását megelõzõ, 30 nap-
nál nem régebbi hiteles tulajdoni lapok az elszámolni kí-
vánt földterületrõl.

4. Értékelést befolyásoló dokumentumok:
a) igazolás ágazati szervezeti tagságról;
b) piaci tanulmány a termelésbe bevezetni kívánt új

halfajról, mely alapján megállapítható, hogy az új halfaj
értékesítése kedvezõ feltételekkel rendelkezik.

5. Egyéb dokumentumok: árajánlatok.

(2) A halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó tá-
mogatások

1. Általános dokumentumok:
a) két lezárt üzleti évre vonatkozó pénzügyi mérleg,

vagy adóbevallás;
b) a beruházással érintett, a kérelem benyújtását meg-

elõzõ 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másola-
tok;

c) nem saját tulajdonú ingatlan esetén legalább a köte-
lezõ üzemeltetési idõ végéig érvényes bérleti szerzõdés
másolata;

d) MgSzH igazolás.

2. Építési beruházások esetén:
a) az illetékes hatóság által kiállított jogerõs építési

vagy vízjogi létesítési engedély;
b) amennyiben nem építési vagy vízjogi létesítési en-

gedélyköteles a beruházás, az illetékes hatóság erre vonat-
kozó nyilatkozata;

c) az illetékes hatóság által záradékolt teljes tervdoku-
mentáció;

d) tervezõi, részletes-tételes költségvetés;
e) a beruházással érintett, a kérelem benyújtását meg-

elõzõ 30 napnál nem régebbi, hiteles tulajdoni lapok;
f) nem saját tulajdonú ingatlan esetén legalább a kötele-

zõ üzemeltetési idõ végéig érvényes bérleti szerzõdés;
g) nem saját tulajdonú ingatlan esetén a tulajdonos hoz-

zájáruló nyilatkozata a beruházáshoz;
h) felújítást, bõvítést, korszerûsítést tartalmazó építési

és/vagy gép-, eszközbeszerzési beruházások esetén a beru-
házás tárgyát képzõ létesítmény érvényes mûködési enge-
délye.

3. Földterület, illetve építési telek vásárlása esetén:
a) érvényes, megkötött adásvételi szerzõdés, mely nem

régebbi a kérelem benyújtását megelõzõ egy évnél;
b) értékbecslés, mely a kérelem benyújtását megelõzõ

egy évnél nem régebbi.

4. Értékelést befolyásoló dokumentumok: igazolás
ágazati szervezeti tagságról.

5. Egyéb dokumentumok: árajánlatok.

(3) A belvízi (természetes vízi) halászat címû intézkedés-
hez nyújtandó támogatások

1. Általános dokumentumok:
a) két lezárt üzleti évre vonatkozó pénzügyi beszámo-

lók, vagy adóbevallás;
b) aláírási címpéldány;
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c) egyéni vállalkozói igazolvány hiteles fénymásolata,
amennyiben az ügyfél egyéni vállalkozó;

d) induló vállalkozások esetében szakmai végzettséget
igazoló bizonyítvány hiteles fénymásolata vagy legalább
5 éves szakmai tapasztalatról szóló igazolás;

e) a kérelem által érintett halászati vízterület pályázóra
vonatkozó halászati jogosultságának igazolása.

2. Egyéb dokumentumok: árajánlatok.

2. számú melléklet
a 26/2009. (III. 17.) FVM rendelethez

Önállóan, építési beruházás nélkül támogatható gépek
jegyzéke az akvakultúra termelõ beruházásaihoz

nyújtandó támogatások esetében

1. Takarmányozás gépei:
a) etetõcsónakok;
b) csónakra szerelhetõ külmotorok, maximum

20 kW-ig;
c) vontatott silózó présgépek (takarmányfóliázó gépek);
d) takarmánydarálók, takarmányroppantók;
e) tóparti takarmánytároló silók 10 tonna tárolókapaci-

tásig;
f) takarmányfúvó gépek.

2. Halászat gépei, eszközei:
a) halszákoló gépek;
b) halszivattyúk;
c) halválogató asztalok, halválogató gépek;
d) halaskosarak.

3. Halszállítás eszközei:
a) halszállító tartályok;
b) folyékony oxigéntartályok;
c) porlasztók, reduktorok.

4. Halkeltetõ gépei, eszközei:
a) halkeltetõ edények, illetve berendezés;
b) lárvanevelõ vályúk, lárvanevelõ kádak;
c) vízszûrõ eszközök, berendezések;
d) UV szûrõk.

5. Laboreszközök:
a) mikroszkópok;
b) vízanalitikai mérõeszközök, berendezések.

6. Egyéb gépek, eszközök:
a) vízszivattyúk;
b) aggregátorok;
c) tólevegõztetõ berendezések;
d) úszó szervestrágyaszóró hajók;
e) úszó hínárkasza;
f) ózonos sterilizáló.
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3. számú melléklet a 26/2009. (III. 17.) FVM rendelethez

Kiválasztási kritériumok
Akvakultúra 2.1.

Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Szakmai szempontok

A mûvelet mûszaki
tartalma

max.: 10

Az alkalmazott mûszaki megoldásoknak köszönhetõen a projekt
eredménye hosszú távon fenntartható, az alkalmazott mûszaki
megoldások újszerûek

10

A halászati ágazatban általános mûszaki megoldásokat alkalmaz 5

Alkalmazott termelési
technológia

max.: 7

A mûvelet megvalósulásával új termeléstechnológia kerül bevezetésre 7

Termelési struktúra max.: 6

Tógazdasági beruházás megvalósulásával új, az ügyfél korábbi
tevékenysége során nem termelt halfaj kerül termelésbe vonásra

6

Intenzív üzemi haltermelõ beruházás megvalósulásával új, az ügyfél
korábbi tevékenysége során nem termelt halfaj kerül termelésbe
vonásra

6

A mûvelet megvalósulásával nem kerül új halfaj termelésbe, azonban
a termelés struktúrája, a termelés vertikálisan szélesedik

4
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Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Komplexitás max.: 6

A mûvelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott
célkitûzések közül 1–3 valósul meg

2

A mûvelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott
célkitûzések közül 4–5 valósul meg

4

A mûvelet megvalósulásával a támogatási rendeletben megfogalmazott
célkitûzések közül 6–7 valósul meg

6

Termelés volumene max.: 5

A mûvelet megvalósulásával az ágazati átlagon felüli, de reálisan
megvalósítható a tervezett termelés

5

A mûvelet megvalósulásával az ágazati átlagos szintet éri el a tervezett
termelés

2

Összesen max.: 34

Horizontális szempontok

Környezetvédelem max.: 10

A mûvelet megvalósulásával közvetlenül csökken a környezetterhelés,
a mûvelet egy része, vagy egésze erre a célra irányul

10

A mûvelet megvalósulásával csak közvetett úton csökken a
környezetterhelés

6

Foglalkoztatás max.: 12

A mûvelet megvalósulásával legalább 3 új munkahely jön létre 12

A mûvelet megvalósulásával 1, vagy két új munkahely jön létre 10

Csak munkahelymegõrzés történik 8

Munkakörülményekre
gyakorolt hatás

max.: 6

A mûvelet megvalósulásával közvetlenül javulnak a munkavégzés
körülményei, feltételei, a mûvelet egy része vagy egésze erre irányul

6

Csak közvetett úton javulnak a munkavégzés körülményei, feltételei 3

Esélyegyenlõség max.: 5

A foglalkoztatottak legalább 50%-a nõ, és/vagy a cég vezetõje nõ 5

A mûvelet megvalósulásával legalább egy új nõi munkahely is létrejön 4

A nõi foglalkoztatottak aránya 20 és 50% között van 3

Összesen max.: 33

Vállalkozás-/cégértékelés

A vállalkozás mérete max.: 10

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor mikrovállalkozásnak
minõsül

10

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor kisvállalkozásnak minõsül 8

Értékesítés max.: 4

A megtermelt hal legalább 50%-a feldolgozva kerül értékesítésre 4

A megtermelt hal 10–50%-a feldolgozva kerül értékesítésre 3

Alkalmazott
minõségbiztosítás

max.: 4

Az ügyfél a HACCP-n felül rendelkezik más minõségbiztosítási,
és/vagy nyomonkövetési rendszerrel

4

Az ügyfél csak HACCP minõségbiztosítási rendszerrel rendelkezik 2
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Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Ágazati szervezõdés
(az alábbi két pont
együttes teljesülése
esetén érhetõ el a
maximális pont)

max.: 3

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor termelõi szervezet, vagy termelõi
csoport tagja

2

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor, ágazati érdekképviseleti szervezet
tagja

1

Összesen max.: 21

Pénzügyi értékelés

Árbevétel aránya max.: 3
Az összes árbevétel legalább 80%-a a haltermelési és/vagy
halfeldolgozási tevékenységbõl származik, a kérelem benyújtását
megelõzõ lezárt üzleti évben

3

Az összes árbevétel 50–80%-ig a haltermelési és/vagy halfeldolgozási
tevékenységbõl származik, a kérelem benyújtását megelõzõ lezárt
üzleti évben

2

Üzemi eredmény
változása

max.: 3

Az üzemi eredmény a bázisévtõl számított 5 éven belül legalább
5%-kal növekszik

3

Az üzemi eredmény a bázisévtõl számított 5 éven belül legalább
2–5%-kal növekszik

2

Adózás elõtti
eredmény, vagy

vállalkozási adóalap

max.: 3

Adózás elõtti eredmény, vagy vállalkozási adóalap bázisévtõl számított
5 éven belül legalább 5%-kal növekszik

3

Adózás elõtti eredmény, vagy vállalkozási adóalap bázisévtõl számított
5 éven belül legalább 2–5%-kal növekszik

2

A vállalkozás üzem
tevékenységének

hatékonysága

max.: 3

Az üzemi eredmény és a közvetlen költségek százalékos aránya 2–3%
közötti

3

Az üzemi eredmény és a közvetlen költségek százalékos aránya 1–2%
közötti

2

Összesen max.: 12

Mindösszesen max.: 100

Kiválasztási kritériumok
Halfeldolgozás 2.3.

Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Szakmai szempontok

A mûvelet mûszaki
tartalma

max.: 10

Az alkalmazott mûszaki megoldásoknak köszönhetõen a
projekt eredménye hosszú távon fenntartható, az
alkalmazott mûszaki megoldások újszerûek

10



3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 1323

Értékelési szempont megnevezése Pontszám

A halászati ágazatban általános mûszaki megoldásokat
alkalmaz

7

Alkalmazott termelési
technológia

max.: 6

A mûvelet megvalósulásával új technológia kerül
bevezetésre

6

Termelési struktúra max.: 7

A mûvelet megvalósulásával a termelési struktúra bõvül, a
termelés vertikálisan szélesedik

7

A mûvelet megvalósulásával nem kerül új halfaj termelésbe,
azonban a termelés struktúrája, a termelés vertikálisan
szélesedik

5

Új termékek, hozzáadott
érték

max.: 6

A mûvelet megvalósulásával új, a hazai piacon eddig
jellemzõen jelen nem lévõ, készterméket állít elõ

6

A mûvelet megvalósulásával a hozzáadott értéket növeli, de
új terméket a piac szempontjából nem állít elõ

4

Komplexitás max.: 5

A mûvelet megvalósulásával a támogatási rendeletben
megfogalmazott célkitûzések közül 1–3 valósul meg

2

A mûvelet megvalósulásával a támogatási rendeletben
megfogalmazott célkitûzések közül 4–5 valósul meg

4

A mûvelet megvalósulásával a támogatási rendeletben
megfogalmazott célkitûzések közül 6–7 valósul meg

5

Összesen max.: 34

Horizontális szempontok

Környezetvédelem max.: 10

A mûvelet megvalósulásával közvetlenül csökken a
környezetterhelés, a mûvelet egy része, vagy egésze erre a
célra irányul

10

A mûvelet megvalósulásával csak közvetett úton csökken a
környezetterhelés

6

Foglalkoztatás max.: 12

A mûvelet megvalósulásával legalább 3 új munkahely jön
létre

12

A mûvelet megvalósulásával egy vagy két új munkahely jön
létre

10

Csak munkahelymegõrzés történik 8

Munkakörülményekre
gyakorolt hatás

max.: 6

A mûvelet megvalósulásával közvetlenül javulnak a
munkavégzés körülményei, feltételei, a mûvelet egy része,
vagy egésze erre irányul

6

Csak közvetett úton javulnak a munkavégzés körülményei,
feltételei

3

Esélyegyenlõség max.: 5
A foglalkoztatottak legalább 50%-a nõ, és/vagy a cég
vezetõje nõ

5
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Értékelési szempont megnevezése Pontszám

A mûvelet megvalósulásával legalább egy új nõi munkahely
is létrejön

4

A nõi foglalkoztatottak aránya 20 és 50% között van 3

Összesen max.: 33

Vállalkozás-/cégértékelés

A vállalkozás mérete max.: 10

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor
mikrovállalkozásnak minõsül

10

Az ügyfél a támogatási kérelem benyújtásakor
kisvállalkozásnak minõsül

8

Értékesítés max.: 4

Az éves feldolgozott halmennyiség legalább 50%-a saját
termelésbõl származott a kérelem benyújtását megelõzõ
lezárt üzleti évben

4

Az éves feldolgozott halmennyiség 10–50%-ig saját
termelésbõl származott a kérelem benyújtását megelõzõ
lezárt üzleti évben

3

Alkalmazott
minõségbiztosítás

max.: 4

Az ügyfél a HACCP-n felül rendelkezik más
minõségbiztosítási, és/vagy nyomonkövetési rendszerrel

4

Az ügyfél csak HACCP minõségbiztosítási rendszerrel
rendelkezik

2

Ágazati szervezõdés
(az alábbi két pont

együttes teljesülése esetén
érhetõ el a maximális

pont)

max.: 3

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor termelõi szervezet, vagy
termelõi csoport tagja

2

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor, ágazati érdekképviseleti
szervezet tagja

1

Összesen max.: 21

Pénzügyi értékelés

Árbevétel aránya max.: 3

Az összes árbevétel legalább 80%-a a haltermelési és/vagy
halfeldolgozási tevékenységbõl származik, a kérelem
benyújtását megelõzõ lezárt üzleti évben

3

Az összes árbevétel 50–80%-ig a haltermelési és/vagy
halfeldolgozási tevékenységbõl származik, a kérelem
benyújtását megelõzõ lezárt üzleti évben

2

Üzemi eredmény
változása

max.: 3

Az üzemi eredmény a bázisévtõl számított 5 éven belül
legalább 5%-kal növekszik

3
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Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Az üzemi eredmény a bázisévtõl számított 5 éven belül
legalább 2–5%-kal növekszik

2

Adózás elõtti eredmény,
vagy vállalkozási adóalap

max.: 3

Adózás elõtti eredmény, vagy vállalkozási adóalap
bázisévtõl számított 5 éven belül legalább 5%-kal növekszik

3

Adózás elõtti eredmény, vagy vállalkozási adóalap
bázisévtõl számított 5 éven belül legalább 2–5%-kal
növekszik

2

A vállalkozás üzem
tevékenységének

hatékonysága

max.: 3

Az üzemi eredmény és a közvetlen költségek százalékos
aránya 2–3% közötti

3

Az üzemi eredmény és a közvetlen költségek százalékos
aránya 1–2% közötti

2

Összesen max.: 12

Mindösszesen max.: 100

Kiválasztási kritériumok
Belvízi halászat 2.2.

Értékelési szempont megnevezése Pontszám

Szakmai szempontok

A mûvelet mûszaki tartalma max.: 12

Az alkalmazott mûszaki megoldásoknak köszönhetõen a
projekt eredménye hosszú távon fenntartható, az alkalmazott
mûszaki megoldások újszerûek

12

A mûvelet az ágazatban általános mûszaki megoldásokat
alkalmaz

8

Alkalmazott technológia max.: 10

A mûvelet megvalósulásával új technológia kerül
bevezetésre

10

Komplexitás max.: 10

A mûvelet megvalósulásával a támogatási rendeletben
megfogalmazott célkitûzések közül 1–2 valósul meg

4

A mûvelet megvalósulásával a támogatási rendeletben
megfogalmazott célkitûzések közül 3–4 valósul meg

8

A mûvelet megvalósulásával a támogatási rendeletben
megfogalmazott célkitûzések közül 5 valósul meg

10

Összesen max.: 32

Horizontális szempontok

Környezetvédelem max.: 20

A mûvelet megvalósulásával közvetlenül csökken a
környezetterhelés, a mûvelet egy része, vagy egésze erre a
célra irányul

20

A mûvelet megvalósulásával csak közvetett úton csökken a
környezetterhelés

10

Foglalkoztatás max.: 20



4. számú melléklet
a 26/2009. (III. 17.) FVM rendelethez

(1) Az akvakultúra termelõ beruházásaihoz nyújtandó
támogatások címû intézkedéshez nyújtandó monitoring
adatok

a) Termelési kapacitás növelése új halgazdaságok épí-
tésével címû alintézkedés esetén:

– új halastó területe (ha)
– új intenzív halnevelõ rendszer termelõ részének tér-

fogata (m3)
– az ügyfél éves termelése ponty (t), pisztráng (t), an-

golna (t), egyéb fajok (t) bontásban
– foglalkoztatás: teljes és részmunkaidõs, nõi és férfi

foglalkoztatottak
– éves nettó árbevétel
– haltermelési és halfeldolgozási tevékenységbõl szár-

mazó árbevétel
– közvetlen költségek
– üzemi eredmény
– adózás elõtti eredmény, vagy vállalkozási adóalap

– mérleg szerinti eredmény, vagy adózás utáni vállako-
zási jövedelem

– anyag és anyagi jellegû szolgáltatás
– saját termelésû hal feldolgozásának aránya
– a vállalkozás mérete
b) Termelésben meglévõ gazdaságok korszerûsítése

vagy bõvítése címû alintézkedés esetén:
– új halastó területe (ha)
– felújított halastó területe (ha)
– új intenzív halnevelõ rendszer termelõ részének tér-

fogata (m3)
– felújított intenzív halnevelõ rendszer térfogata
– az ügyfél éves termelése ponty (t), pisztráng (t), an-

golna (t), egyéb fajok (t) bontásban
– foglalkoztatás: teljes és részmunkaidõs, nõi és férfi

foglalkoztatottak
– éves nettó árbevétel
– haltermelési és halfeldolgozási tevékenységbõl szár-

mazó árbevétel
– közvetlen költségek
– üzemi eredmény
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A mûvelet megvalósulásával legalább 2 új munkahely jön
létre

20

A mûvelet megvalósulásával 1 munkahely jön létre 18

Csak munkahelymegõrzés történik 16

Munkakörülményekre
gyakorolt hatás

max.: 15

A mûvelet megvalósulásával közvetlenül javulnak a
munkavégzés körülményei, feltételei, a mûvelet egy része,
vagy egésze erre irányul

15

Csak közvetett úton javulnak a munkavégzés körülményei,
feltételei

7

Összesen max.: 55

Vállalkozás-/cégértékelés

Értékesítés max.: 10

A halászzsákmány legalább 50%-át közvetlenül
halfeldolgozók részére, vagy saját halfeldolgozón keresztül
értékesítette a kérelem benyújtását megelõzõ lezárt üzleti
évben

10

A halászzsákmány 10–50%-át közvetlenül halfeldolgozók
részére, vagy saját halfeldolgozón keresztül értékesítette a
kérelem benyújtását megelõzõ lezárt üzleti évben

6

Ágazati szervezõdés
(az alábbi két pont együttes
teljesülése esetén érhetõ el

a maximális pont)

max.: 3

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor termelõi szervezet, vagy
termelõi csoport tagja

2

Az ügyfél a kérelem benyújtásakor, ágazati érdekképviseleti
szervezet tagja

1

Összesen max.: 13



– adózás elõtti eredmény, vagy vállalkozási adóalap
– mérleg szerinti eredmény, vagy adózás utáni vállal-

kozási jövedelem
– anyag és anyagi jellegû szolgáltatás
– saját termelésû hal feldolgozásának aránya
– a vállalkozás mérete
c) Halkeltetõk építése, bõvítése, korszerûsítése címû

alintézkedés esetén:
– keltetõbõl származó ponty (db/év), pisztráng (db/év),

egyéb fajok (db/év)
– foglalkoztatás: teljes és részmunkaidõs, nõi és férfi

foglalkoztatottak
– éves nettó árbevétel
– haltermelési és halfeldolgozási tevékenységbõl szár-

mazó árbevétel
– közvetlen költségek
– üzemi eredmény
– adózás elõtti eredmény, vagy vállalkozási adóalap
– mérleg szerinti eredmény, vagy adózás utáni vállal-

kozási jövedelem
– anyag és anyagi jellegû szolgáltatás
– saját termelésû hal feldolgozásának aránya
– a vállalkozás mérete

(2) A halfeldolgozáshoz és értékesítéshez nyújtandó tá-
mogatások címû intézkedéshez nyújtandó monitoring ada-
tok

a) Halfeldolgozó kapacitás növelése címû alintézke-
déshez:

– új halfeldolgozó éves kapcitása (t/év)
– felújított halfeldolgozó éves kapcitása (t/év)
– friss, vagy hûtött termékek (t/év)
– tartósított, vagy félig tatósított termékek (t/év)
– fagyasztott, vagy mélyfagyasztott termékek (t/év)
– egyéb feldolgozott termékek (t/év)
– foglalkoztatás: teljes és részmunkaidõs, nõi és férfi

foglalkoztatottak
– éves nettó árbevétel
– haltermelési és halfeldolgozási tevékenységbõl szár-

mazó árbevétel
– közvetlen költségek
– üzemi eredmény
– adózás elõtti eredmény, vagy vállalkozási adóalap
– mérleg szerinti eredmény, vagy adózás utáni vállal-

kozási jövedelem
– anyag és anyagi jellegû szolgáltatás
– saját termelésû hal feldolgozásának aránya
– a vállalkozás mérete
b) Halfeldolgozó egységek fejlesztése, korszerûsítése:
– a halfeldolgozó éves kapacitása (t/év)
– halfeldolgozó egység száma, ahol javultak a higiéniai

és munkakörülmények
– halfeldolgozó egység száma, ahol javultak a környe-

zeti feltételek
– halfeldolgozó egységek száma, ahol jobb termelési

rendszerek kerültek bevezetésre
– egyéb feldolgozott termékek (t/év)

– foglalkoztatás: teljes és részmunkaidõs, nõi és férfi
foglalkoztatottak

– éves nettó árbevétel
– haltermelési és halfeldolgozási tevékenységbõl szár-

mazó árbevétel
– közvetlen költségek
– üzemi eredmény
– adózás elõtti eredmény, vagy vállalkozási adóalap
– mérleg szerinti eredmény, vagy adózás utáni vállal-

kozási jövedelem
– anyag és anyagi jellegû szolgáltatás
– saját termelésû hal feldolgozásának aránya
– a vállalkozás mérete
c) Belvízi (természetes vízi) halászat címû intézkedés-

hez nyújtandó monitoring adatok:
– támogatásban részesített egységek száma
– foglalkoztatás: teljes és részmunkaidõ, nõi és férfi

foglalkoztatottak

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
27/2009. (III. 18.) FVM

rendelete
a tenyésztésszervezési feladatok támogatása

igénybevételének 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. § (4) bekezdésében, valamint az állattenyésztés-
rõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés
a) pont 14. alpontjában kapott felhatalmazás alapján – a
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljár-
va – a következõket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározás

1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) tenyésztõ szervezet: az állattenyésztésrõl szóló 1993.

évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) alapján elismert
vagy ideiglenes elismeréssel rendelkezõ tenyésztõ egyesü-
let vagy szövetség;

b) teljesítményvizsgálatot és tenyészérték megállapítását
végzõ szervezet: a tenyésztõ szervezet, a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: tenyésztési ható-
ság), illetve az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.
(a továbbiakban: tejtermelés ellenõrzést végzõ szervezet);

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 1327



c) kedvezményezett: akinek megbízása alapján a kérel-
mezõ a támogatott szolgáltatást végzi vagy végezteti;

d) forráskimerülés: a költségvetési törvényben megha-
tározott jogosultsági keret teljes mértékû vagy olyan rész-
leges kimerülése, amikor a fennmaradó rész (maradvány)
az intézkedés jellegébõl adódóan nem használható ki.

A támogatás célja, célterületek

2. §

(1) A támogatás célja a tenyészállat állomány genetikai
minõségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezé-
si feladatok ellátásának elõsegítése egyes támogatott célte-
rületekhez kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon ke-
resztül.

(2) Támogatás az alábbi célterületekre vehetõ igénybe:
a) törzskönyvezés,
b) teljesítményvizsgálat végzése,
c) tenyészérték megállapítása.

(3) Az egyes célterületeken belül támogatható szolgál-
tatások megnevezését e rendelet melléklete tartalmazza.

A támogatás mértéke

3. §

(1) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenysé-
gekre legfeljebb a mellékletben meghatározott mértékû tá-
mogatás vehetõ igénybe.

(2) A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás tá-
mogatásának mértéke nem haladhatja meg a törzskönyv
létrehozásával és vezetésével kapcsolatos igazgatási költ-
ségek száz százalékát.

(3) A 2. § (2) bekezdés b) és c) pontjai szerinti szolgálta-
tás támogatásának mértéke – a (4) bekezdésben foglaltak
kivételével – nem haladhatja meg a vizsgálatok költségei-
nek hetven százalékát.

(4) A fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizs-
gálatra vonatkozó támogatás mértéke nem haladhatja meg
a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban rögzített
vizsgálati költségek ötven százalékát.

(5) Az (1)–(4) bekezdések szerinti támogatás alapját a
felmerülõ költségek általános forgalmi adó nélkül számí-
tott összege képezi.

Támogatás kedvezményezettje

4. §

A kedvezményezett az a természetes személy, jogi sze-
mély, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó
szervezet, aki, illetve amely az Európai Közösséget létre-

hozó szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támoga-
tások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethe-
tõnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet I. számú mellékletében
meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozás

a) a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap-
csolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) szerinti
regisztrációs kötelezettségének eleget tett,

b) tenyésztõ szervezet tagja vagy az adott tenyésztõ
szervezet tenyésztési programjának végrehajtásához ada-
tot szolgáltat,

c) megbízása alapján a kérelmezõ az Átv.-ben elõírtak
szerinti törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot, vala-
mint tenyészértékbecslést végez vagy végeztet,

d) nem áll csõd-, felszámolási vagy végelszámolási el-
járás alatt, illetve természetes személy esetén végrehajtási
eljárás alatt, és

e) nincs lejárt köztartozása.

A támogatási kérelem benyújtása

5. §

(1) A támogatási kérelem benyújtására tevékenységen-
ként, a mellékletben meghatározottak szerint – a 9. §-ban
foglaltak kivételével – azon tenyésztõ szervezet (a továb-
biakban: kérelmezõ) jogosult, aki vagy amely

a) az eljárási törvény szerinti regisztrációs kötelezett-
ségének eleget tett,

b) az Átv.-ben elõírtak szerint, megbízás alapján törzs-
könyvezést, teljesítményvizsgálatot, valamint tenyészér-
tékbecslést végez, illetve végeztet,

c) nincs lejárt tartozása a teljesítményvizsgálatot végzõ
szervezettel vagy a tenyésztési hatósággal szemben,

d) nem áll csõd-, felszámolási vagy végelszámolási el-
járás alatt, és

e) nincs lejárt köztartozása.

(2) A támogatási kérelmet a Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) lehet be-
nyújtani az erre a célra rendszeresített formanyomtatvá-
nyon, amit az MVH közleményben tesz közzé.

(3) A kérelmezõ a támogatási kérelem benyújtásával
egyidejûleg nyilatkozik arról, hogy a kedvezményezettek
a 4. §-ban foglaltaknak megfelelnek.

(4) A támogatás 2009. január 1-jét követõen az adott
naptári évben nyújtott szolgáltatás után az adott naptári
évet követõ március 10-ig kérelmezhetõ.

Elbírálás, kifizetés

6. §

(1) Az MVH a támogatási kérelmeket a benyújtás sor-
rendjének megfelelõen bírálja el.
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(2) Hiánypótlásra szoruló kérelmek esetén a sorrendet a
hiánypótlás benyújtásának dátuma határozza meg.

(3) Amennyiben az igényelt támogatás mértéke megha-
ladja a 3. § (1)–(4) bekezdéseiben foglalt mértéket, úgy a
teljes támogatási kérelem elutasításra kerül.

(4) Az MVH – az eljárási törvény 60. § (2) bekezdésében
foglaltakra is figyelemmel – a támogatási jogosultságot meg-
állapító határozat jogerõre emelkedését követõ 15 napon be-
lül intézkedik a támogatás összegének kifizetésérõl.

(5) Az adott támogatási célra kifizetett összegrõl az MVH
havonta tájékoztatást küld az agrárpolitikáért felelõs minisz-
ternek, aki a forrás kimerülése esetén közleményt ad ki.

(6) A kérelmezõ a nyújtott vagy elvégeztetett szolgálta-
tásról

a) törzskönyvezés esetén kimutatást készít a kedvez-
ményezett részére, amely tartalmazza az elvégzett tevé-
kenység megnevezését, a felmerült költségeket és a támo-
gatás mértékérõl tájékoztatja a kedvezményezettet;

b) teljesítményvizsgálat elvégzése, valamint tenyészér-
ték-megállapítása esetén kimutatást készít a kedvezmé-
nyezett részére, amely tartalmazza az elvégzett tevékeny-
ség megnevezését, ellenértékét, a felmerült költségek
összegét és annak támogatással fedezett részét.

(7) A kedvezményezett a felmerült költségek és a támo-
gatástartalom különbözetét fizeti meg a kérelmezõnek.

(8) A kedvezményezett a (6) bekezdés a) és b) pontja
szerinti költségek teljes összegét köteles megfizetni a ké-
relmezõnek, amennyiben a szolgáltatás nyújtására vagy el-
végeztetésére a támogatási keretösszegnek az 5. § (4) be-
kezdésében meghatározott idõ leteltét megelõzõ esetleges
kimerülését követõen kerül sor.

Ellenõrzés, nyilvántartás

7. §

(1) A támogatás igénybevételével kapcsolatos ellenõr-
zéseket – az eljárási törvény 46–54. §-ában foglaltak értel-
mében – az MVH végzi. A jogosulatlanul igénybe vett tá-
mogatás visszafizetését az MVH rendeli el.

(2) A kérelmezõ az e rendelet szerint kérelmezett támo-
gatásokra vonatkozóan a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a
mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és
középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra tör-
ténõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításá-
ról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági
rendelet 20. cikk (2) bekezdése szerinti részletes nyilván-
tartást vezet, amely tartalmazza a 6. § (6) bekezdésében
meghatározott kimutatás szerinti adatokat, valamint a tá-
mogatás kedvezményezettjének azon nyilatkozatát, mi-
szerint a 4. §-ban foglaltaknak megfelel. A nyilvántartást,
valamint a tenyésztési hatóság által záradékolt támogatási
kérelmet a kérelmezõ az e rendelet alapján részére folyósí-
tott legutolsó támogatás odaítélésétõl számított öt évig kö-
teles megõrizni.

A támogatás forrása

8. §

Az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben elfoga-
dott elõirányzatnak megfelelõen a támogatás forrását a Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a fejezeti ke-
zelésû Állattenyésztési, tenyésztésszervezési 10032000-
01220191-54000007 számú elõirányzat-felhasználási keret-
számláról biztosítja.

II. Fejezet

A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES
SZABÁLYAI

Fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat

9. §

(1) A fajtaelismerésre és a fajtaelismerés fenntartására
irányuló, a tenyésztési hatóság által elõírt teljesítmény-
vizsgálathoz támogatást igényelhet azon tenyésztõ szerve-
zet vagy tenyésztõ vállalkozás, amely a teljesítményvizs-
gálatban részt vesz.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás tekintetében a te-
nyésztõ vállalkozásra az 5. § (1) bekezdésében foglaltakat
megfelelõen alkalmazni kell.

SZARVASMARHA-TENYÉSZTÉS

Törzskönyvezés

10. §

Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az
alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:

a) törzskönyvi nyilvántartás,
b) dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellen-

õrzés,
c) mesterséges termékenyítésért felelõs hálózat mû-

ködtetése,
d) mesterséges termékenyítésért felelõs hálózat által

gyûjtött adatok feldolgozása.

11. §

(1) Törzskönyvi nyilvántartás tevékenységre támoga-
tást igényelhet

a) tej- és kettõshasznosítású fajták esetében a tenyésztõ
szervezet a tenyésztési programjában meghatározott törzs-
könyvi nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelelõ, élõ
nõivarú egyedek, valamint a támogatási évben apaállattá
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nyilvánított, központi lajstromszámmal (a továbbiakban:
KPLSZ) ellátott, Magyarországon legalább 6 hónapot élõ
tenyészbikák után,

b) húshasznosítású fajták esetében a tenyésztõ szerve-
zet a tenyésztési programjában meghatározott törzskönyvi
nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelelõ, a tenyész-
tési hatóság által hitelesített törzskönyvi zárása alapján,
törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ élõ tehén után, a
törzskönyvi nyilvántartásba támogatási év során felvett,
legalább 9 hónapos korú élõ üszõk után, valamint a támo-
gatási évben apaállattá nyilvánított, KPLSZ-szel ellátott,
Magyarországon legalább 6 hónapot élõ tenyészbikák
után.

(2) Mindhárom fajtacsoport esetében a támogatásra
való jogosultság feltétele, hogy az egyedek szaporítását
(termékenyítés, fedeztetés) az Átv. 9. § (1) bekezdése sze-
rinti központi adatbankba [Szarvasmarha Információs
Rendszer (SZIR) – Tenyészetinformációs Rendszer
(TER)] (a továbbiakban: központi adatbank) szabálysze-
rûen bejelentették, és azt a rendszer regisztrálta.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság – a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiak-
ban: Ket.) 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával
igazolja.

12. §

(1) DNS alapú származás-ellenõrzés tevékenységre tá-
mogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ISAG akkredi-
tációval rendelkezõ hazai laboratóriumban, a megszületett
ivadék szülõi származásának megerõsítése vagy elvetése
céljából elvégeztetett vizsgálatok után, valamint egyed-
azonosítás esetén.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság az
akkreditált laboratórium vizsgálati jegyzõkönyvei alap-
ján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával
igazolja.

(3) Nem igényelhetõ támogatás:
a) a tenyésztési hatóság által elrendelt vizsgálat után,

amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a tenyésztõ
szervezet által vizsgálati bizonylaton jelzett szülõ kizár-
ható,

b) ha a tenyésztési hatóság más hatóság felkérésére vé-
gez egyedazonosítást, illetve szülõi származásigazolást.

13. §

(1) Mesterséges termékenyítési felelõs hálózat mûköd-
tetése tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztõ

szervezet SZIR-be szaporításonként bejelentett, regisztrált
és feldolgozott adatok után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési ható-
ság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával
igazolja.

14. §

(1) Mesterséges termékenyítési felelõs hálózat által
gyûjtött adatok feldolgozása tevékenységre támogatást
igényelhet a tenyésztõ szervezet a SZIR-be a tenyésztési
feladatok érdekében végzett termékenyítésenként bejelen-
tett, regisztrált és feldolgozott adatok után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
gyûjtött adatokról készített összesítõ alapján – a Ket. 83. §
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási
kérelem záradékkal történõ ellátásával igazolja.

Teljesítményvizsgálat

15. §

Támogatás a teljesítményvizsgálat végzése célterület
keretében az alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:

a) tejtermelés-ellenõrzés,
b) hústermelés-ellenõrzés,
c) tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése,
d) hús ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése,
e) ivadékvizsgálati célú küllemi teljesítményvizsgálat,
f) húshasznú ivadékvizsgálat,
g) küllemi bírálat.

16. §

(1) Tejtermelés-ellenõrzés tevékenységre támogatást
igényelhet a tenyésztõ szervezet tej- és kettõshasznú fajta
esetében a tenyésztõ szervezeti tagoknál, az adott tenyész-
tõ szervezet tenyésztési programjának végrehajtásához a
Szarvasmarha Teljesítményvizsgálati Kódex elõírása sze-
rinti tejtermelés-ellenõrzési alapadatokat szolgáltató szar-
vasmarhatartóknál, illetve a „B” típusú tejtermelés-ellen-
õrzésben részt vevõknél elvégzett tejtermelés-ellenõrzés
után. Támogatás a támogatási évben termelésellenõrzésbe
vont tehenek után igényelhetõ.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
tejtermelés-ellenõrzést végzõ szervezet által kiállított ok-
irat alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ el-
látásával igazolja.
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17. §

(1) Hústermelés-ellenõrzés tevékenységre támogatást
igényelhet az adott húshasznú fajta tenyésztõ szervezete,
hústermelés-ellenõrzésben tartott tehénállománya után. A
támogatás a TER-ben regisztrált, húshasznú, illetve ma-
gyartarka fajta esetében húshasznú apaságú és az Egysé-
ges Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továb-
biakban: ENAR) regisztrált, támogatási évben leellett el-
sõborjas üszõk és tehenek után igényelhetõ.

(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a te-
nyésztõ szervezet a tenyészállatok teljesítményvizsgálatá-
ról és tenyészértékbecslésérõl szóló 32/1994. (VI. 28.) FM
rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti Teljesítményvizsgálati
Kódexben meghatározott, elvégzett teljesítményvizsgálat-
ra vonatkozó egyedi mért és számított adatokat a tenyész-
tési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint a
tenyésztési hatóságnak benyújtsa.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
(2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alap-
ján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával
igazolja.

18. §

(1) Tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése tevé-
kenységre támogatást igényelhet a tej- és kettõshasznú faj-
tát tenyésztõ szervezet az általa szervezett és a Teljesít-
ményvizsgálati Kódex szerint végrehajtott ivadékteljesít-
mény-vizsgálatban indított apaállatok ivadékvizsgálati
célú szaporítóanyag felhasználása után apaállatonként leg-
feljebb ezer párosított spermaadagig.

(2) A támogatás feltétele, hogy az adott fajta tenyésztõ
szervezete által elkészített ivadékvizsgálati tervet a te-
nyésztési hatóság engedélyezte és a SZIR rendszerben re-
gisztrálta.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési ható-
ság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával
igazolja, amely tartalmazza az ivadékvizsgálati terv nyil-
vántartási számát is.

19. §

(1) Hús ivadékteljesítmény-vizsgálat (a továbbiakban:
ITV) szervezése tevékenységre támogatást igényelhet az a
tenyésztõ szervezet, amely a Szarvasmarha Teljesítmény-
vizsgálati Kódex szerint végrehajtott hús- és kettõshasz-
nosítású bikák központi ivadékteljesítmény-vizsgálatát
végzi.

(2) Kedvezményezettenként legfeljebb tizenöt bika iva-
dékvizsgálata támogatható, amennyiben a bikák legalább
kettõszázhuszonöt vizsgálatot zártak utóddal és a kedvez-
ményezett a vizsgálatot zárt utódok közül bikánként
két-két ivadékot (két bika és két üszõ) vágóhídon a te-
nyésztési hatóság fajtaelismerési szabályzatában elõírt
módon levágat, minõsíttet, és az adatokat a központi adat-
banknak átadták.

(3) A támogatás feltétele, hogy a hús ITV-t szervezõ
szervezet által elkészített ivadékvizsgálati tervet a te-
nyésztési hatóság engedélyezte és a SZIR rendszerben re-
gisztrálta.

(4) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság – a
Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a
támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával igazol-
ja, amely tartalmazza az ivadékvizsgálati terv nyilvántar-
tási számát is.

20. §

(1) Ivadékvizsgálati célú küllemi teljesítményvizsgálat
tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet
az ivadékvizsgálatban indult tenyészbikák ivadékvizsgá-
lati célú küllemi bírálata alapján, kizárólag a tenyésztési
hatóság által regisztrált ITV terv szerint, a párosítástól szá-
mított százhúsz napon belül felhasznált szaporítóanyagból
született, ENAR-ban regisztrált, nõivarú állat után.

(2) A támogatás feltétele, hogy a küllemi bírálati adatok
a tenyésztési hatóság részére a tenyésztési hatósággal kö-
tött megállapodásban foglaltak szerint átadásra kerültek.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
(2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alap-
ján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával
igazolja.

21. §

(1) Húshasznú ivadékvizsgálat tevékenységre támoga-
tást igényelhet a tenyésztõ szervezet a SZIR-ben regiszt-
rált ITV indításból már megszületett és választáskor mér-
legelt borjú alapján, ha az indított bika borjainak szúrópró-
baszerû származás-ellenõrzõ vizsgálata megtörtént.

(2) A támogatás feltétele, hogy az ITV indításból szüle-
tett borjak választási súlyadatai a tenyésztési hatóság ré-
szére a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban
foglaltak szerint átadásra kerültek.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
(2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alap-
ján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával
igazolja.
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22. §

(1) Küllemi bírálat tevékenységre támogatást igényel-
het a tenyésztõ szervezet a tenyészbikák tenyészértékbecs-
lését szolgáló küllemi bírálat után, a tenyészbikák elsõbor-
jas leányivadékai alapján.

(2) A támogatás feltétele, hogy a küllemi bírálati adatok
a tenyésztési hatóság részére a tenyésztési hatósággal kö-
tött megállapodásban foglaltak szerint átadásra kerültek.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
(2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alap-
ján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával
igazolja.

Tenyészérték-megállapítás

23. §

(1) Tenyészérték megállapítása (genetikai minõség
megállapítása, tenyészértékbecslés) végzésére támogatást
igényelhet a tenyésztõ szervezet évente egy alkalommal,
egyszeri értékelést alapul véve az értékelésben részt vevõ
és tenyészértéket kapott tehenek és tenyészbikák után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság – a
Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a
támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával igazol-
ja.

SERTÉSTENYÉSZTÉS

Törzskönyvezés

24. §

Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az
alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:

a) törzs- és szaporítótelepen való törzskönyvezés,
b) genetikai vizsgálatok elvégzése,
c) DNS alapú származás-ellenõrzés végzése.

25. §

(1) Törzs- és szaporítótelepen való törzskönyvezés te-
vékenységre támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet
az induló törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ élõ kocák,
valamint a támogatási évben fialt kocasüldõk (elõhasi ko-
cák) után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a te-
nyészetenként készített számítógépes jegyzékrõl készült
összesítõ alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglal-

taknak megfelelõen – a támogatási kérelem záradékkal
történõ ellátásával igazolja.

26. §

(1) A stresszérzékenység, ESR, PRL és Myogenin ge-
notípusa megállapítása céljából végzett genetikai vizsgá-
latok elvégzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szer-
vezet.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
vizsgálatot végzõ laboratórium iktatószámmal ellátott je-
lentése alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltak-
nak megfelelõen – a támogatási kérelem záradékkal tör-
ténõ ellátásával igazolja.

27. §

(1) DNS alapú származás-ellenõrzés végzésére támoga-
tást igényelhet a tenyésztõ szervezet a származás-ellenõr-
zés céljából ISAG akkreditációval rendelkezõ laborató-
riumban végzett DNS vizsgálatokért.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
vizsgálatot végzõ laboratórium iktatószámmal ellátott je-
lentése alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltak-
nak megfelelõen – a támogatási kérelem záradékkal tör-
ténõ ellátásával igazolja.

Teljesítményvizsgálat

28. §

Támogatás a teljesítményvizsgálat végzése célterület
keretében az alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:

a) reprodukciós tesztadatok gyûjtése,
b) intramuszkuláris zsírvizsgálat,
c) üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat,
d) hízékonyság- és vágóérték-teljesítmény vizsgálat

(HVT),
e) üzemi ivadékteljesítmény-vizsgálat,
f) Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) tenyészér-

tékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálat.

29. §

(1) Reprodukciós tesztadatok gyûjtése céljából támoga-
tást igényelhet az elismert tenyésztõ szervezet a Sertés
Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai alapján reproduk-
ciós tesztbe vont végtermék-elõállító telepeken fajtake-
resztezési konstrukciónként – legfeljebb ezer kocá-
ig – végzett adatgyûjtés után.
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(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési ható-
ság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával
igazolja.

(3) A támogatás feltétele megegyezik a törzs- és szaporító-
telepen történõ törzskönyvezési támogatás feltételeivel.

30. §

(1) A HVT vagy hízékonysági és végtermékteszt (HW)
vizsgálatba vont sertések intramuszkuláris zsírszázalék
megállapítása céljából intramuszkuláris zsírvizsgálat vég-
zésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
vizsgálatot végzõ laboratórium iktatószámmal ellátott je-
lentése alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltak-
nak megfelelõen – a támogatási kérelem záradékkal törté-
nõ ellátásával igazolja.

31. §

(1) Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat (ÜSTV) végzésé-
re támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a Telje-
sítményvizsgálati Kódex elõírásainak megfelelõen végzett
vizsgálati eredményeit a törzskönyvben rögzíti és az ada-
tokat a tenyésztési hatóságnak átadja.

(2) A támogatás feltétele az adatok ÜSTV rekordok szá-
mának megfelelõ, pontos és szabályos átadása a tenyészté-
si hatóság részére.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
(2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alap-
ján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával
igazolja.

32. §

(1) Hízékonyság- és vágóérték-teljesítményvizsgálat vég-
zésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a Teljesít-
ményvizsgálati Kódex elõírásainak megfelelõen végzett
egyedi és falkás (végtermékteszt) vizsgálatok végzése alap-
ján, az adat központi adatbankba történõ átadását követõen.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési ható-
ság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával
igazolja.

33. §

(1) Üzemi ivadékteljesítmény-vizsgálat végzésére tá-
mogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a törzskönyvi

ellenõrzésbe vont állományokból vágóhídra szállított
egyedileg megjelölt állatok után, a vágótömeg és az EU-
ROP minõsítési eredmények egyedre vonatkozó teljesít-
ményvizsgálat célját szolgáló visszajelzése esetén. Az
adatokat számítógépen kell rögzíteni, és feldolgozásra a
tenyésztési hatóságnak átadni.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság az
ellenõrzött, értékelésre alkalmas adatok alapján – a Ket.
83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a tá-
mogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával igazolja.

34. §

(1) A Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) tenyész-
értékbecslés céljából történõ ivadékvizsgálat végzésére tá-
mogatást igényelhet az a tenyésztõ szervezet, amely a te-
nyésztõ szervezet által vizsgálatra kijelölt apaállat spermá-
ját a vizsgálatban részt vevõ tenyésztõnek átadja és a te-
nyésztési hatósághoz benyújtott ivadékvizsgálati tervnek
megfelelõen egy apától legalább négy ivadékot vizsgálatra
a teljesítményvizsgáló állomásnak átad. A BLUP ivadék-
vizsgálati támogatás csak abban az esetben vehetõ igény-
be, ha egy kantól három üzembõl üzemenként legalább
négy ivadékot adnak át a teljesítményvizsgáló állomásnak.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság az
átvett ivadékok alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem záradék-
kal történõ ellátásával igazolja.

Tenyészérték megállapítása

35. §

(1) Tenyészérték megállapítására (tenyészértékbecslés)
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az értékelés-
ben részt vevõ és tenyészértéket kapott egyedek után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési ható-
ság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával
igazolja.

JUHTENYÉSZTÉS

Törzskönyvezés

36. §

Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az
alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:

a) törzskönyvi nyilvántartás vezetése,
b) DNS alapú származás-ellenõrzés és súrlókór rezisz-

tencia vizsgálat.
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37. §

(1) Törzskönyvi nyilvántartás vezetésére támogatást
igényelhet a tenyésztõ szervezet

a) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ élõ anyák,
valamint a támogatási évben leellett jerkék (elsõ ellésû
anyák) után,

b) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ és a támoga-
tási évben nyilvántartásba vett hat hónaposnál idõsebb élõ
jerkék után,

c) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ élõ törzsko-
sok és a támogatási év folyamán beállított törzskosok után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
központi adatbank alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem záradék-
kal történõ ellátásával igazolja.

38. §

(1) DNS alapú származás-ellenõrzés vizsgálat végzésére
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a származás-el-
lenõrzés céljából végzett vizsgálatokért. A tevékenység el-
végzését a tenyésztési hatóság az ISAG akkreditációval ren-
delkezõ laboratórium vizsgálati jegyzõkönyvei alapján – a
Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a tá-
mogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával igazolja.

(2) DNS alapú súrlókór rezisztencia vizsgálat végzésére
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a súrlókór re-
zisztencia megállapítása céljából végzett vizsgálatokért. A
tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság az ISAG
akkreditációval rendelkezõ laboratórium vizsgálati jegy-
zõkönyvei alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglal-
taknak megfelelõen – a támogatási kérelem záradékkal
történõ ellátásával igazolja.

Teljesítményvizsgálat

39. §

Támogatás a teljesítményvizsgálat végzése célterület
keretében az alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:

a) minõsített anyák bárányozási teljesítmény-vizsgálata,
b) anyák hústermelõ-képességének vizsgálata,
c) növendék jerkék sajátteljesítmény-vizsgálata,
d) növendék kosok sajátteljesítmény-vizsgálata,
e) tejelõ anyák zárt laktációjának vizsgálata,
f) tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (gyapjú),
g) tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (hús-tej).

40. §

(1) Minõsített anyák bárányozási teljesítményvizsgála-
tának végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szerve-

zet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõ-
írásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egysé-
ges számítógépes feldolgozás mellett.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekez-
désében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem
záradékkal történõ ellátásával igazolja.

41. §

(1) Anyák hústermelõ-képességének ismert származású
bárányok alapján történõ vizsgálatára támogatást igényel-
het a tenyésztõ szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítmény-
vizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek elvégzésre és
kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekez-
désében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem
záradékkal történõ ellátásával igazolja.

42. §

(1) Növendék jerkék sajátteljesítmény-vizsgálata vég-
zésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az is-
mert származású egyed után, ha a vizsgálatok a Teljesít-
ményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek elvégzés-
re és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás
mellett.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekez-
désében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem
záradékkal történõ ellátásával igazolja.

43. §

(1) Növendék kosok sajátteljesítmény-vizsgálata támo-
gatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a vizsgálatok a
Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek
elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldol-
gozás mellett.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekez-
désében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem
záradékkal történõ ellátásával igazolja.

44. §

(1) Tejelõ anyák zárt laktációjának vizsgálat végzésére
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a vizsgála-
tok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerül-
tek elvégzésre.
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(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekez-
désében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem
záradékkal történõ ellátásával igazolja.

45. §

(1) Tenyészkosok gyapjúcélú üzemi ivadékvizsgálata
végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha
a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex által elõírt
módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiér-
tékelésre.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a te-
nyészkosonként elkészített eredményértékelõ lapokról ké-
szült országos összesítõ alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdé-
sében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem
záradékkal történõ ellátásával igazolja.

46. §

(1) Tenyészkosok hús-tej célú üzemi ivadékvizsgálata
végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha
a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex által elõírt
módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiér-
tékelésre.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekez-
désében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem
záradékkal történõ ellátásával igazolja.

Tenyészérték megállapítása

47. §

(1) Tenyészérték megállapítására (tenyészértékbecslés)
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az értékelés-
ben részt vevõ és tenyészértéket kapott egyedek után, szer-
zõdés alapján.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekez-
désében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem
záradékkal történõ ellátásával igazolja.

KECSKETENYÉSZTÉS

48. §

Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében törzs-
könyvi nyilvántartás vezetése tevékenységekre vehetõ
igénybe.

49. §

(1) Törzskönyvi nyilvántartás vezetésére támogatást
igényelhet a tenyésztõ szervezet

a) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ élõ anyák,
valamint támogatási évben leellett elsõ ellésû anyák után,

b) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ, élõ gödö-
lyék után,

c) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ, élõ törzsba-
kok után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekez-
désében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem
záradékkal történõ ellátásával igazolja.

50. §

DNS alapú származás-ellenõrzés vizsgálat végzésére
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a szárma-
zás-ellenõrzés céljából végzett vizsgálatokért. A tevé-
kenység elvégzését a tenyésztési hatóság az ISAG akkre-
ditációval rendelkezõ laboratórium vizsgálati jegyzõköny-
vei alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ el-
látásával igazolja.

Teljesítményvizsgálat

51. §

Támogatás a teljesítményvizsgálat végzése célterület
keretében az alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:

a) minõsített anyák született gidák után történõ szapo-
rasági teljesítménye,

b) anyák ismert származású gidák utáni hústermelõké-
pessége,

c) növendék gödölyék sajátteljesítmény-vizsgálata,
d) növendék bakok sajátteljesítmény-vizsgálata,
e) tejelõ anyák zárt laktációja,
f) tenyészbakok tejtermelési célú üzemi ivadékvizs-

gálata,
g) tenyészbakok ivadékainak hízékonysági vizsgálata.

52. §

(1) Minõsített anyák szaporasági teljesítményének vég-
zésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a
vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai sze-
rint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre számítógépes fel-
dolgozás mellett.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekez-
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désében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem
záradékkal történõ ellátásával igazolja.

53. §

(1) Anyák ismert származású gidák utáni hústermelõ
képességének mérésére támogatást igényelhet a tenyésztõ
szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kó-
dex elõírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre,
egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekez-
désében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem
záradékkal történõ ellátásával igazolja.

54. §

(1) Növendék gödölyék sajátteljesítmény-vizsgálata
végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az
ismert származású egyed után, ha a vizsgálatok a Teljesít-
ményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek elvégzés-
re és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás
mellett.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekez-
désében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem
záradékkal történõ ellátásával igazolja.

55. §

(1) Növendék bakok sajátteljesítmény-vizsgálata vég-
zésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a
vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai sze-
rint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számí-
tógépes feldolgozás mellett.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekez-
désében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem
záradékkal történõ ellátásával igazolja.

56. §

(1) Tejelõ anyák zárt laktációja vizsgálat végzésére tá-
mogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a vizsgála-
tok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerül-
nek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes
feldolgozás mellett.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekez-
désében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem
záradékkal történõ ellátásával igazolja.

57. §

(1) Tenyészbakok tejtermelési célú üzemi ivadékvizs-
gálatának végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ
szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kó-
dex által elõírt módszerrel és egyedszámmal kerültek el-
végzésre és kiértékelésre.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekez-
désében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem
záradékkal történõ ellátásával igazolja.

Tenyészérték megállapítása

58. §

(1) Tenyészérték megállapítására (tenyészértékbecslés)
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az értékelés-
ben részt vevõ és tenyészértéket kapott egyedek után, szer-
zõdés alapján.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
központi adatbank adatai alapján – a Ket. 83. § (3) bekez-
désében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem
záradékkal történõ ellátásával igazolja.

LÓFÉLÉK TENYÉSZTÉSE

Törzskönyvezés

59. §

Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az
alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:

a) állatazonosítás, nyilvántartás,
b) származás-nyilvántartás (kancafedeztetés-nyilván-

tartás),
c) törzskönyvben tartás (tenyészállat),
d) DNS alapú származás-ellenõrzés (DNS vizsgálattal

nem kizárt õsök).

60. §

(1) Állatazonosítás végzésére, nyilvántartás vezetésére
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha elvégezte
vagy elvégeztette a lófélék egyedi azonosításáról felvett
törzskönyvi nyilvántartási adatok számítógépes feldolgo-
zását, és az ENAR adatokat eljuttatta a központi adat-
bankba.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
központi adatbank alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem záradék-
kal történõ ellátásával igazolja.
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61. §

(1) Származás-nyilvántartás vezetésére támogatást igé-
nyelhet a tenyésztõ szervezet a kancafedeztetés nyilván-
tartásának végzéséért vagy végeztetéséért.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
származás-nyilvántartás alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdé-
sében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem
záradékkal történõ ellátásával igazolja.

62. §

(1) Tenyészállatok törzskönyvben tartására támogatást
igényelhet a tenyésztõ szervezet a törzskönyvi nyilvántar-
tások vezetéséért.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a
törzskönyvi adatok alapján – a Ket. 83. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen – a támogatási kérelem záradék-
kal történõ ellátásával igazolja.

63. §

(1) DNS alapú származás-ellenõrzés végzésére támoga-
tást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a tenyésztési ható-
ság által elismert tenyésztési programja szerinti szárma-
zás-ellenõrzési vizsgálatot végeztet ISAG akkreditációval
rendelkezõ hazai laboratóriumban, és a vizsgálat alapján a
szülõk nem zárhatók ki.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési ható-
ság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával
igazolja.

Teljesítményvizsgálat

64. §

Támogatás a teljesítményvizsgálat végzése célterület
keretében az alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:

a) méncsikók központi sajátteljesítmény-vizsgálata,
b) ló teljesítményvizsgálata.

65. §

(1) Méncsikók központi sajátteljesítmény-vizsgálata
végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a
méncsikók Teljesítményvizsgálati Kódexben meghatáro-
zott központi – a tenyésztési hatóság által akkredi-
tált – helyszínen rendezett sajátteljesítmény-vizsgálatáért,
abban az esetben, ha a vizsgált egyed

a) a tenyésztési hatóság által akkreditált helyen, a te-
nyésztési hatóság által került felkészítésre és ott vizs-
gázott,

b) a tenyésztési hatóság által akkreditált helyen ered-
ményesen vizsgázott.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési ható-
ság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával
igazolja.

66. §

(1) Lófélék teljesítményvizsgálatának végzésére támo-
gatást vehet igénybe a tenyésztõ szervezet. A támogatás az
adott fajta teljesítményvizsgálatainak elvégzése vagy el-
végeztetése és számítógépes adatgyûjtõ rendszerének mû-
ködtetése esetén, azon lófélék után igényelhetõ, amely a
Ló Teljesítményvizsgálati Kódex szabályainak megfelelõ
tenyészszemlén vagy központi kanca-teljesítményvizsgá-
laton támogatási évben került minõsítésre, illetve az elis-
mert lóféléket tenyésztõ szervezet által meghatározott iva-
dék- és sajátteljesítmény szintet értékelhetõ eredménnyel
teljesítette. A támogatás minõsített egyedenként évente
csak egy alkalommal igényelhetõ.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési ható-
ság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával
igazolja.

Tenyészérték megállapítása

67. §

(1) Tenyészérték megállapítására (tenyészértékbecslés)
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az értékelés-
ben részt vevõ és tenyészértéket kapott tenyészkancák és
mének után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a te-
nyésztõ szervezet által kiadott kimutatás alapján – a Ket.
83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a tá-
mogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával igazolja.

BAROMFITENYÉSZTÉS

68. §

(1) Támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a ba-
romfifélék (tyúk, gyöngytyúk, pulyka, lúd, kacsa) I. és
II. törzskönyvi osztályba sorolt (elit, nagyszülõ), szárma-
zási igazolással rendelkezõ tenyészállománya után, a tá-
mogatási évben termelõ, betörzsesített nõivarú egyeden-
ként.
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(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési ható-
ság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával
igazolja.

(3) Támogatás állományonként évente egy alkalommal
igényelhetõ.

NYÚLTENYÉSZTÉS

69. §

(1) Támogatást igényelhet a házinyúl- és angóranyúlte-
nyésztõ szervezet a hitelesített törzskönyvi nyilvántartásá-
ban szereplõ, tetovált egyedi azonosítóval ellátott tenyész-
növendék után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési ható-
ság – a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak meg-
felelõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellá-
tásával igazolja.

(3) A támogatás évente egy alkalommal igényelhetõ.

PRÉMESÁLLAT TENYÉSZTÉSE

70. §

(1) Támogatást igényelhet a prémesállat-tenyésztõ szer-
vezet az egyedi bírálat alapján fõtörzskönyvbe vett és hite-
lesített törzskönyvi adatokkal rendelkezõ, tenyésztésbe ál-
lított egyedek után.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság – a
Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a
támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával iga-
zolja.

(3) A támogatás évente egy alkalommal igényelhetõ.

MÉHTENYÉSZTÉS

71. §

(1) Támogatást igényelhet a méhtenyésztõ szervezet a
törzskönyvezett és a szakintézet által rendszeresen vizs-
gált és minõsített méhcsaládokkal rendelkezõ tagjaik által

tartott, a vizsgált és minõsített tenyészcsaládok után, a
törzskönyvi nyilvántartás és a vizsgálati díj befizetését
követõen.

(2) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság
– a Ket. 83. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfele-
lõen – a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával
igazolja.

(3) Támogatás évente egy alkalommal igényelhetõ, új
anyanevelõ esetében az elsõ évben két alkalommal.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS

72. §

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

(2) E rendeletet elõször a 2009. január 1-jétõl nyújtott
szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérel-
mekre kell alkalmazni.

(3) A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igény-
bevételének részletes feltételeirõl szóló 21/2008. (II. 26.)
FVM rendeletet (a továbbiakban: R.) a 2008. február 29. és
december 31. közötti idõszakban nyújtott szolgáltatások
után 2009. március 10-ig benyújtható kérelmekre alkal-
mazni kell, ezt követõen az R. e rendelet hatálybalépésével
egyidejûleg hatályát veszti.

(4) A (3) bekezdés e bekezdéssel együtt e rendelet ha-
tálybalépését követõ napon veszti hatályát.

AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ
MEGFELELÉS

73. §

Az e rendelet szerinti támogatás a Szerzõdés 87. és
88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával
foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK
rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i
1857/2006/EK bizottsági rendelet 16. cikk (1) bekezdésé-
nek a) és b) pontja szerinti támogatásnak minõsül.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 27/2009. (III. 18.) FVM rendelethez

Támogatható jogcímek, tevékenységek és az igényelhetõ támogatás mértéke

1. Szarvasmarha-tenyésztés

Támogatás jogcíme Megnevezés
Tételenként igényelhetõ

támogatás

Törzskönyvezés a) Törzskönyvi nyilvántartás 1 100 Ft/egyed

b) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás- ellenõrzés 3 000 Ft/vizsgálat

c) Mesterséges termékenyítési felelõs hálózat mûködtetése 60 Ft/adat

d) Mesterséges termékenyítési felelõs hálózat által gyûjtött
adatok feldolgozása

50 Ft/adat

Teljesítményvizsgálat végzése a) Tejtermelés-ellenõrzés 700 Ft/egyed

b) Hústermelés-ellenõrzés 350 Ft/egyed

c) Tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése 600 Ft/adag

d) Hús ivadékteljesítmény-vizsgálat (ITV) 41 000 Ft/utód

e) Ivadékvizsgálati célú küllemi teljesítményvizsgálat 2 860 Ft/üszõ borjú

f) Húshasznú ivadékvizsgálat 950 Ft/borjú

g) Küllemi bírálat 170 Ft/egyed

Tenyészérték megállapítása Tenyészértékbecslés 20 Ft/egyed

2. Sertéstenyésztés

Támogatás jogcíme Megnevezés
Tételenként igényelhetõ tá-

mogatás

Törzskönyvezés a) Törzskönyvezés törzs- és szaporítótelepen 5 400 Ft/koca

b) Genetikai vizsgálat 3 100 Ft/vizsgálat

c) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenõrzés 3 000 Ft/vizsgálat

Teljesítményvizsgálat végzése a) Reprodukciós tesztadatok gyûjtése 180 Ft/fialás

b) Intramuszkuláris zsírvizsgálat 3 100 Ft/vizsgálat

c) Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat (ÜSTV) 200 Ft/vizsgálat

d) Hízékonysági és vágóérték teljesítményvizsgálat (HVT) 29 000 Ft/ivadék

e) Üzemi ivadék teljesítményvizsgálat 200 Ft/egyed

f) Best linear unbiased prediction (BLUP)
tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálat

18 000 Ft/vizsgálat

Tenyészérték megállapítása Tenyészértékbecslés 30 Ft/egyed
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3. Juhtenyésztés

Támogatás jogcíme Megnevezés
Tételenként igényelhetõ

támogatás

Törzskönyvezés a) Törzskönyvi nyilvántartás anyánként 500 Ft/egyed

b) Törzskönyvi nyilvántartás jerkénként 550 Ft/egyed

c) Törzskönyvi nyilvántartás törzskosonként 1 900 Ft/egyed

d) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenõrzés 3 850 Ft/vizsgálat

e) Súrlókor rezisztencia vizsgálat 2 600 Ft/vizsgálat

Teljesítményvizsgálat a) Minõsített anyák bárányozási teljesítményvizsgálata 190 Ft/egyed

b) Anyák hústermelõ-képességének vizsgálata 330 Ft/egyed

c) Növendék jerkék sajátteljesítmény-vizsgálata 1 600 Ft/egyed

d) Növendék kosok sajátteljesítmény-vizsgálata 7 200 Ft/egyed

e) Tejelõ anyák zárt laktációjának vizsgálata 1 100 Ft/egyed

f) Tenyészkosok gyapjú célú üzemi ivadékvizsgálata 23 000 Ft/csoport

g) Tenyészkosok hús-tej célú üzemi ivadékvizsgálata 46 500 Ft/csoport

Tenyészérték megállapítása Tenyészértékbecslés 110 Ft/egyed

4. Kecsketenyésztés

Támogatás jogcíme Megnevezés
Tételenként igényelhetõ

támogatás

Törzskönyvezés a) Törzskönyvi nyilvántartás anyánként 500 Ft/egyed

b) Törzskönyvi nyilvántartás gödölyénként 550 Ft/egyed

c) Törzskönyvi nyilvántartás törzsbakonként 1 900 Ft/egyed

d) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenõrzés 3 850 Ft/vizsgálat

Teljesítményvizsgálat végzése a) Minõsített anyák született gidák után történõ szaporasági
teljesítménye

190 Ft/született gida

b) Anyák ismert származású gidák utáni hústermelõ-
képessége

330 Ft/egyed

c) Növendék gödölyék sajátteljesítmény-vizsgálata 1 600 Ft/egyed

d) Növendék bakok sajátteljesítmény-vizsgálata 7 200 Ft/egyed

e) Tejelõ anyák zárt laktációja 1 200 Ft/egyed

f) Tenyészbakok tejtermelési célú üzemi ivadékvizsgálata 46 000 Ft/bak

Tenyészérték megállapítása Tenyészértékbecslés 110 Ft/egyed
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5. Lófélék tenyésztése

Támogatás jogcíme Megnevezés
Tételenként igényelhetõ

támogatás

Törzskönyvezés a) Állatazonosítás, nyilvántartás 2 000 Ft/egyed
b) Származás-nyilvántartás (kancafedeztetés-nyilvántartás) 2 000 Ft/egyed
c) Törzskönyvben tartás (tenyészállat) 16 000 Ft/egyed
d) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenõrzés

(DNS vizsgálattal nem kizárt õsök)
3 000 Ft/vizsgálat

Teljesítményvizsgálat végzése a) Méncsikók a tenyésztési hatóság által akkreditált helyen
került felkészítésére és vizsgáztatására

200 000 Ft/egyed

b) Méncsikók a tenyésztési hatóság által akkreditált helyen
történt eredményes vizsgáztatására

150 000 Ft/egyed

c) Lófélék teljesítményvizsgálata 12 000 Ft/egyed
Tenyészérték megállapítása Tenyészértékbecslés 2 000 Ft/egyed

6. Baromfi- és egyes kisállattenyésztés

Támogatás jogcíme Megnevezés
Tételenként igényelhetõ

támogatás

Törzskönyvezés a) Tyúk, gyöngytyúk
1. I. törzskönyvi osztályban 1 200 Ft/

betörzsesített
nõivarú egyed

2. II. törzskönyvi osztályban 450 Ft/
betörzsesített
nõivarú egyed

b) Lúd
1. I. törzskönyvi osztályban 4 200 Ft/

betörzsesített
nõivarú egyed

2. II. törzskönyvi osztályban 1 500 Ft/
betörzsesített
nõivarú egyed

c) Kacsa, pulyka
1. I. törzskönyvi osztályban 3 000 Ft/

betörzsesített
nõivarú egyed

2. II. törzskönyvi osztályban 1 200 Ft/
betörzsesített
nõivarú egyed

d) Nyúl 1 200 Ft/
tenyésznövendék

e) Prémes állat 3 000 Ft/egyed
f) Méh 8 800 Ft/méhanya

Teljesítményvizsgálat végzése g) Ivadékvizsgálat 12 000 Ft/méhcsalád
h) Tenyésztési program végrehajtása 96 800 Ft/méhapa

család vagy
tenyészcsalád

7. Fajtaelismerésre és a fajtaelismerés fenntartására irányuló teljesítményvizsgálat

Teljesítményvizsgálat végzése Végtermék és fajtatesztek Vizsgálati költségek
50%-a



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
28/2009. (III. 20.) FVM

rendelete
a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról

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 és (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket
rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) zöldség-gyümölcs termelõi csoport: a mezõgazdasá-

gi piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint
egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi ren-
delkezésekrõl szóló (,,az egységes közös piacszervezésrõl
szóló rendelet”), 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi
rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 125e. cikkében
meghatározott szervezet figyelemmel a 203a. cikk (4) be-
kezdésében foglaltakra,

b) elismerési terv: a zöldség-gyümölcs termelõi cso-
portok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról
szóló 19/2008. (II. 19.) FVM rendelet 4. §-a szerinti terv,

c) bekerülési érték: azon összeg, amely a nettó vételár,
továbbá az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével,
raktárba történõ beszállításával kapcsolatban felmerült
szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helye-
zési költségek számlával igazolt együttes nettó értéke.

2. §

Az e rendelet szerinti támogatás forrása a 2009. évben
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény XII. Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím, 8. jogcím-
csoport, 1. Egyes speciális szövetkezetek (TESZ, BÉSZ)
5. kiemelt elõirányzata, valamint az Európai Mezõgazda-
sági Garancia Alap.

3. §

A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok a tanácsi ren-
delet 103a. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást
vehetnek igénybe a tanácsi rendelet 103a. cikk (3) bekez-
désében, valamint a gyümölcs- és zöldségágazatban
a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rende-
letre vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról
szóló, 2007. december 21-i 1580/2007/EK bizottsági ren-

delet (a továbbiakban: bizottsági rendelet) 45. cikkében
foglaltaknak megfelelõen.

4. §

(1) A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok a tanácsi
rendelet 103a. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti támo-
gatást vehetnek igénybe összesen legfeljebb a bizottsági
rendelet 49. cikk (2) bekezdésében meghatározott mérté-
kig a bizottsági rendelet 46. cikkében foglaltaknak meg-
felelõen.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás költ-
ségeihez nyújtott tagállami hozzájárulás mértéke a számlá-
val igazolt bekerülési érték öt százaléka.

(3) Használt berendezések, illetve ingatlanok esetében
a bizottsági rendelet 48. cikkében meghatározottak szerint
a támogatási összegbõl le kell vonni az eladó vagy bármely
korábbi tulajdonos, illetve használó, haszonélvezõ által
a megelõzõ öt évben kapott, az agrárgazdaság fejlesztésé-
rõl szóló 1997. évi CXIV. törvény, valamint a mezõgazda-
sági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatá-
sokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény felhatal-
mazása alapján nyújtott támogatás összegét.

(4) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy
a zöldség-gyümölcs termelõi csoport a megvalósított beru-
házást a termelõi szervezetként való elismerés megszerzé-
sétõl számított öt évig nem idegeníti el.

(5) Amennyiben a használt berendezés vagy ingatlan
felszámolási eljárás keretében alkalmazott pályázat, árve-
rés vagy egyéb nyilvános értékesítési forma útján kerül be-
szerzésre, úgy – eltérõen a (3) bekezdéstõl – a támogató
szerv, mint hitelezõ által az érintett vagyontárgy vonatko-
zásában támasztott – de részben vagy egészben – ki nem
elégített, fennmaradó követelés mértékének megfelelõ le-
vonást kell alkalmazni. Amennyiben a támogató szerv az
érintett vagyontárgy vonatkozásában a felszámolónak kö-
vetelést nem jelent be, úgy a (3) bekezdésben szabályozott
levonást nem kell alkalmazni.

5. §

(1) A 4. §-ban meghatározott támogatás formája lehet
a) tõketámogatás a bekerülési érték figyelembevéte-

lével,
b) kamattámogatás a támogatás szempontjából elszá-

molható költségekhez igénybe vett hitel pénzügyileg ren-
dezett kamatai után,

c) kamattámogatás a támogatásra jogosult beruházá-
sokhoz hozzákapcsolható éven túli forgóeszköz költségei-
hez igénybe vett hitel pénzügyileg rendezett kamatai után,

d) pénzügyi intézmény kezdeményezése alapján kezes-
ségvállaló intézmény által nyújtott kezességvállalás a hi-
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telszerzõdés szerinti hitelösszegre és egyéves ügyleti ka-
matára, illetve az ezt követõ években a futamidõ végéig
a mindenkor fennálló tõketartozásra és egyéves ügyleti ka-
matára,
illetve ezek kombinációja azzal, hogy a d) pontban meg-
határozott formát csak a b), illetve a c) pontokban megha-
tározott formákkal együtt lehet igényelni.

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjai esetén a hitel fu-
tamideje nem lehet hosszabb, mint az elfogadott elismerési
terv végrehajtására rendelkezésre álló idõszak három hó-
nappal megnövelt idõtartama. Amennyiben az elismerési
terv végrehajtására rendelkezésre álló idõ megváltozik,
úgy a hitel futamidejét ennek megfelelõen módosítani le-
het. A futamidõ alatti elõtörlesztés esetén az addig igénybe
vett kamattámogatás nem számít jogosulatlanul igénybe
vett támogatásnak.

(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti kezességvállalás
mértéke legfeljebb 80% lehet.

6. §

(1) A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok által a pénz-
ügyi intézményekhez, az azok által elõírt példányszámban
és meghatározott tartalommal benyújtott hitelkérelmek ré-
szét képezi a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) által kiállított hatósági bizonyít-
vány.

(2) Az MVH a zöldség-gyümölcs termelõi csoport ké-
relmére hatósági bizonyítványt állít ki az elismerési terv-
ben jóváhagyott beruházásokról, azok keretösszegérõl és
a végrehajtásuk esetén igénybe vehetõ támogatási összeg
maximumáról.

(3) A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet az
1. számú melléklet szerinti nyomtatványon lehet benyújta-
ni az MVH-hoz.

(4) A zöldség-gyümölcs termelõi csoport a hatósági bi-
zonyítvány kiállítása érdekében a 2. számú mellékletben
meghatározottak szerint nyilatkozik, hogy:

a) a hitelkérelemben meghatározott, e rendelet szerint
támogatásra jogosult célkitûzéseket az elismerési tervben
foglalt határidõig befejezi,

b) a felvett hitel teljes összegét az elismerési tervben
meghatározott célra használja fel,

c) a hitellel megvalósított beruházást a 4. § (4) bekez-
désében meghatározott idõpontig rendeltetésszerûen mû-
ködteti,

d) az elismerési tervben meghatározott beruházás ese-
tén a hitel lejártáig megfelelõ biztosítékot nyújt,

e) vele szemben csõd-, felszámolási, illetve végrehajtá-
si eljárás nincs folyamatban, valamint nem áll végelszá-
molás alatt,

f) lejárt köztartozása nem áll fenn,

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 15. § (7)–(9) bekezdéseiben szabályozott rendezett
munkaügyi kapcsolatok általános és különös feltételeinek
megfelel.

(5) A 2. számú mellékletben szereplõ nyilatkozat a hi-
telkérelem részét képezi.

7. §

(1) A kamatkedvezmény által képviselt támogatástartal-
mat az MVH a 3. számú mellékletben meghatározott mód-
szer szerint számolja ki, a pénzügyi intézmény által a hitel-
szerzõdés megkötését követõ 30 napon belül a részére
megküldött, 4. számú melléklet szerinti igazolás alapján.
Az MVH a támogatástartalomról értesíti a zöldség-gyü-
mölcs termelõi csoportot. A támogatástartalomról szóló
végzést az MVH, valamint a hitelfelvevõ 8 évig köteles
megõrizni.

(2) A kezességvállalás által képviselt támogatástartal-
mat a kezességvállaló intézmény a külön jogszabályban
meghatározott módszertan szerint számolja ki, és az errõl
szóló igazolást megküldi a hitelfelvevõ részére. Az igazo-
lást a kezességvállaló intézmény és a hitelfelvevõ 8 évig
köteles megõrizni.

(3) Az aktuális visszaigényelhetõ kamattámogatás
összegét a támogatásra jogosult zöldség-gyümölcs terme-
lõi csoport a pénzügyi intézménytõl kapott kamatigazolás
alapján számítja ki.

8. §

(1) A bizottsági rendelet 47. cikkében szabályozott tá-
mogatási kérelmet az MVH-hoz kell benyújtani. A támo-
gatási kérelemnek intézkedésenként tartalmaznia kell az
igényelt támogatás alapját, annak formáját, valamint az
igényelt támogatás formánkénti mértékét, figyelemmel
a 4. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra. A támogatási ké-
relem benyújtására vonatkozó formanyomtatványt és ki-
töltési útmutatót az MVH a rendelet hatálybalépésével
egyidejûleg a hivatalos honlapján teszi közzé.

(2) A kamattámogatás igénylésénél az (1) bekezdésben
meghatározott támogatási kérelemhez csatolni kell a pénz-
ügyi intézménynek az esedékes kamat megfizetésérõl
szóló igazolását.

(3) A támogatási kérelmet az MVH bírálja el és a támo-
gatást a támogatási kérelem kézhezvételétõl számított hat
hónapon belül fizeti ki.

9. §

E rendelet alapján nyújtott támogatás – ideértve a beru-
házások elismerési tervnek megfelelõ, a termelõ tagok ál-
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tal megtermelt áru érdekében történõ hasznosítását – jog-
szerûségének ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat az
MVH látja el.

10. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a zöld-
ség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról szóló
28/2008. (III. 18.) FVM rendelet hatályát veszti, e bekez-
dés pedig e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

11. §

Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létre-
hozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vo-
natkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló (az egységes közös
piacszervezésrõl szóló rendelet), 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet

b) a Bizottság 1580/2007/EK rendelete (2007. decem-
ber 21.) a gyümölcs- és zöldségágazatban a 2200/96/EK,
a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK rendeletre vonatkozó
végrehajtási szabályok megállapításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 28/2009. (III. 20.) FVM rendelethez

Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

A kérelmezõ azonosító adatai:

Név (megnevezés):

Regisztrációs szám:

Az elismerési terv idõszaka, amelyre a kérelem vonatkozik:

. . -tól . . -ig.

Kelt: .................................................................

........................................
cégszerû aláírás

2. számú melléklet a 28/2009. (III. 20.) FVM rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott
Név: ...................................................................................................................................................................................
Székhely/cím: ....................................................................................................................................................................
Adószám/adóazonosító jel: ...............................................................................................................................................
Regisztrációs szám: ...........................................................................................................................................................
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Nyilatkozom, hogy
a) a hitelkérelemben meghatározott, a 28/2009. (III. 20.) FVM rendelet szerint támogatásra jogosult célkitûzéseket az
általam képviselt zöldség-gyümölcs termelõi csoport az elismerési tervben foglalt határidõig befejezi,
b) a felvett hitelt az általam képviselt zöldség-gyümölcs termelõi csoport az elismerési tervben meghatározott célra
használja,
c) a hitellel megvalósított beruházást az általam képviselt zöldség-gyümölcs termelõi csoport a 28/2009. (III. 20.) FVM
rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározott idõpontig rendeltetésszerûen mûködteti,
d) az elismerési tervben meghatározott beruházás esetén az általam képviselt zöldség-gyümölcs termelõi csoport a hitel
lejártáig megfelelõ biztosítékot nyújt,
e) az általam képviselt zöldség-gyümölcs termelõi csoport nem áll csõd, felszámolás, végelszámolás vagy végrehajtási
eljárás alatt,
f) az általam képviselt zöldség-gyümölcs termelõi csoportnak lejárt köztartozása nem áll fenn,
g) az általam képviselt zöldség-gyümölcs termelõi csoport az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §
(7)–(9) bekezdéseiben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok általános és különös feltételeinek megfelel.

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: .................................................................

........................................
cégszerû aláírás

3. számú melléklet a 28/2009. (III. 20.) FVM rendelethez

A hitel támogatástartalmának képlete
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ahol:
TT: támogatástartalom, a támogatások összegének jelenértéke
Q: hitelösszeg
i: a 28/2009. (III. 20.) FVM rendelet 4. számú mellékletének 3. pontjában közölt adatok alapján megállapított re-

ferencia kamatláb
i’: kedvezményes kamatláb
r: 1/(1+i)
P: futamidõ (türelmi idõvel együtt)
F: türelmi idõ



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
29/2009. (III. 25.) FVM

rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtott támogatások részletes feltételeit megállapító

egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek
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 feladatköröm-
ben eljárva, a következõket rendelem el:

1. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mezõgazdasági energiafelhasználás megújuló energia-

forrásokból történõ elõállításához nyújtandó támogatások
részletes feltételeirõl szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM ren-
delet 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) A támogatási kérelmet a 2010. évtõl évente ápri-
lis 1. és április 30. között lehet benyújtani a Mezõgazda-
sági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
által rendszeresített formanyomtatványon postai úton az
MVH-hoz.”

2. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások rész-
letes feltételeirõl szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet 6. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet a 2010. évtõl évente már-
cius 1. és március 31. között lehet benyújtani a Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
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4. számú melléklet a 28/2009. (III. 20.) FVM rendelethez

Igazolás
a 28/2009. (III. 20.) FVM rendelet alapján felvett hitel kamattámogatás támogatástartalmának kiszámításához

1. A hitelt folyósító pénzintézet
Neve: ............................................................................................................................................................................
Levelezési cím: ........................................... (helység) .................................. út/utca/tér ................ hsz.

2. A zöldség-gyümölcs termelõi csoport adatai:
Név: ..............................................................................................................................................................................
Adószám/adóazonosító jel: ..........................................................................................................................................
Regisztrációs szám: ......................................................................................................................................................

3. Adatok a referenciaráta kiszámításához:
Az ügyfél minõsítési kategóriája a 2008/C 14/02 Bizottsági Közlemény alapján: ......................................................
A biztosítékokkal való fedezettség a 2008/C 14/02 Bizottsági Közlemény alapján: ...................................................
A referencia kamatláb felára a 2008/C 14/02 Bizottsági Közlemény alapján: ............................................................

4. A hitel támogatástartalmának kiszámításához szükséges adatok:
A hitel összege (Q): ......................................................................................................................................................
A szerzõdéskötéskor érvényes referenciaráta (i): ........................................................................................................
Kedvezményes kamatláb (i’) (a hitelszerzõdésben szereplõ kamat %-a): ...................................................................
Futamidõ (türelmi idõvel együtt) (P): ..........................................................................................................................
Türelmi idõ (F): ............................................................................................................................................................

Kelt: .................................................................

....................................................
hitelt folyósító pénzintézet



által rendszeresített formanyomtatványon postai úton az
MVH-hoz.”

3. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzésé-
hez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet a 2010. évtõl évente már-
cius 1. és március 31. között lehet benyújtani a Mezõgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
által rendszeresített formanyomtatványon postai úton az
MVH-hoz.”

4. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korsze-
rûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
szóló 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet a Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszere-
sített formanyomtatványon, postai úton 2010. évtõl évente
március 1. és 31. között lehet benyújtani az MVH, erdõ-
gazdálkodó lakóhelye, vagy székhelye szerint illetékes
megyei kirendeltségéhez.”

5. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támo-
gatások részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.)
FVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet évente június 15. és jú-
lius 15. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresí-
tett formanyomtatványon postai úton az MVH-hoz vagy
az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével elõ-
állított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül.”

6. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl

szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet a 2010. és 2011. évben
évente március 1. és március 31. között lehet benyújtani
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiak-
ban: MVH) által rendszeresített formanyomtatványon pos-
tai úton az MVH-hoz.”

7. §

Az Európai Mezõgazdasági Alapból az öntözés, a me-
lioráció és a területi vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi
és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 34/2008. (III. 27.)
FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet évente szeptember l. és
október 2. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által
rendszeresített formanyomtatványon postai úton az
MVH-hoz.”

8. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehetõ támoga-
tások részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM
rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009.
január 10. között, 2009-ben október 1. és október 31. kö-
zött, azt követõen évente május 1. és május 31. között,
valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továb-
biakban: MVH) az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás
segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun
keresztül.”

9. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyúj-
tandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 136/2008.
(X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009.
január 10. között, 2009-ben október 1. és október 31.
között, azt követõen évente május 1. és május 31. között,
valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továb-
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biakban: MVH) az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás
segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun
keresztül.”

10. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008.
(X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009.
január 10. között, 2009-ben október 1. és október 31. kö-
zött, azt követõen évente május 1. és május 31. között,
valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továb-
biakban: MVH) az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás
segítségével elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun
keresztül.”

11. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008.
(X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet 2008. október 19. és 2009.
január 10. között, ezt követõen a 2009-ben október 1. és
október 31. között, azt követõen évente május 1. és május
31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet
benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal-
hoz (a továbbiakban: MVH) az elektronikus ûrlapkitöltõ
szolgáltatás segítségével elõállított elektronikus ûrlapon,
ügyfélkapun keresztül.”

12. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
ültetvények korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló 75/2007.

(VII. 27.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet 2008. évben február 1.–már-
cius 17. között, a 2010. évtõl évente március 1. és március
31. között lehet benyújtani postai úton a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által rendszeresített formanyom-
tatványon a lakóhely/székhely szerint illetékes Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal területi szervéhez.”

13. §

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 5. számú melléklete
e rendelet melléklete szerint módosul.

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba
és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 29/2009. (III. 25.) FVM rendelethez

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 5. számú mellékletének
az ,,Állategység (ÁE) számítási táblázat” utolsó sora he-
lyébe a következõ szövegrész lép:
„
Egyéb baromfi 0,03 ÁE

”
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Közlemények

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
17/2009. (II. 26.) MVH

közleménye
az intervenciós felvásárlásra és magántárolási támogatásra szánt tejtermékek gyártóinak jóváhagyásáról

I. Az intervenciós jóváhagyás

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci rendtartás szabályai értelmében
intervenciós intézkedés tárgya kizárólag olyan üzemben gyártott vaj, illetve sovány tejpor lehet, amely üzemet az elõállí-
tó tagállam illetékes kifizetõ ügynöksége a Bizottság 105/2008/EK, illetve a Bizottság 214/2001/EK rendelete alapján
tejintervenciós jogcímekre jóváhagyott. Magyarországon a kifizetõ ügynökségi feladatokat a Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) látja el. Magyarországi elõállítás esetén az üzemnek rendelkeznie kell továb-
bá az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rend-
szerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl
szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendeletben elõírt regisztrációs számmal.

II. Az intervenciós jóváhagyás feltételei

1. A jóváhagyás az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kérhetõ. A kérelem benyújtásának feltétele, hogy
a kérelmezõ rendelkezzen:

a) A 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerinti ügyfél-regisztrációs számmal;
b) az illetékes Állategészségügyi- és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás által kiadott érvényes mûködési engedéllyel;
c) tejtermékek gyártására vonatkozó érvényes állatorvosi EU ellenõrzési számmal.

2. A jóváhagyást minden olyan üzem esetében külön kell kérelmezni (telephelyenként), amely részt kíván venni inter-
venciós felvásárlásban, illetve magántárolási támogatásban.

3. Jóváhagyás az alábbi tevékenységekre kérhetõ:

a) vaj intervenciós felvásárlás;

– Vaj intervenciós felvásárlás esetén a jóváhagyást kérõ üzem vállalja, hogy:
i. olyan folyamatos nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a nyersanyagok eredetét, az elõállított vaj mennyiségét, a

csomagolás módját és az intervenciós felvásárlásra szánt minden egyes gyártási tétel azonosítóját és kilépési dátumát;
ii. vaj termelését aláveti az MVH által végzett hivatalos szakmai ellenõrzésnek;
iii. két munkanappal korábban tájékoztatja az MVH-t az intervenciós termelési szándékáról,

b) vaj magántárolási támogatás;

– Vaj magántárolási támogatás esetén a jóváhagyást kérõ üzem vállalja, hogy:
i. folyamatos, egységes nyilvántartást vezet a nyersanyagok eredetérõl, az elõállított vaj mennyiségérõl, a csomagolás

módjáról;
ii. aláveti magát az MVH által végzett hivatalos szakmai ellenõrzésnek;
iii. teljesíti a 1234/2007/EK rendelet 28. § a) pontjában szereplõ elõírásokat;
iv. két munkanappal korábban tájékoztatja az MVH-t a magántárolási célú termelési szándékáról,

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 1349



c) sovány tejpor intervenciós felvásárlás

– Sovány tejpor intervenciós felvásárlás esetén a jóváhagyást kérõ üzem vállalja, hogy:
i. folyamatos, egységes nyilvántartást vezet a nyersanyagok eredetérõl, az elõállított sovány tejpor, író és savó

mennyiségérõl, valamint minden egyes sovány tejpor-, író- és savótétel értékesítésre történõ elõkészítésének, azonosítá-
sának és kiszállításának dátumáról;

ii. soványtejpor-termelését aláveti az MVH által végzett hivatalos szakmai ellenõrzésnek;
iii. a termelés megkezdése elõtt két munkanappal korábban tájékoztatja az MVH-t az intervenciós termelési szándéká-

ról.

III. Ellenõrzések

A jóváhagyási kérelem beérkezését követõen az MVH helyszíni ellenõrzést végez a kérelmezõ üzemnél, amely során
megvizsgálja az elõírt nyilvántartások vezetését, a szükséges engedélyek meglétét, a mûszaki felszereltséget, valamint
laboratóriumi minõségi vizsgálat céljából mintát vesz az üzem által elõállított termékbõl.

Az MVH az intervenciós jóváhagyással rendelkezõ üzemben az alábbi, elõre be nem jelentett helyszíni ellenõrzéseket
végzi:

a) 28 napos gyártási idõszakonként legalább egy ellenõrzés, amely során ellenõrizhetõ az elõírt nyilvántartások ve-
zetése és a szükséges engedélyek megléte, valamint a mûszaki felszereltség, továbbá mintavétel végezhetõ az üzem ál-
tal elõállított termékbõl laboratóriumi minõségi vizsgálat céljából;

b) 1 évente legalább egy ellenõrzés, amely során ellenõrzésre kerül az elõírt nyilvántartások vezetése és a szükséges
engedélyek megléte.

Az MVH saját hatáskörben további helyszíni ellenõrzéseket rendelhet el.

IV. Jogkövetkezmények

Amennyiben a jóváhagyási kérelem beérkezését követõ helyszíni ellenõrzés során bebizonyosodik, hogy a kérelmezõ
üzem nem vagy nem megfelelõen teljesíti az elõírt nyilvántartások vezetését, nem rendelkezik a szükséges engedélyek-
kel, illetve megfelelõ mûszaki felszereltséggel, a jóváhagyási kérelem elutasításra kerül.

Amennyiben a helyszíni ellenõrzés során az MVH helyszíni ellenõre hiányosságot nem tár fel, azonban az elõállított
termékbõl vett minta nem felel meg az elõírt minõségi követelményeknek, az MVH a minõségi hibáról értesíti az üzemet
és 10 munkanapon belül ismételt ellenõrzést végez.

a) amennyiben a 10 munkanapon belül lefolytatott ismételt ellenõrzés során az MVH helyszíni ellenõre hiányosságot
nem tár fel, és az elõállított termékbõl vett minta megfelel az elõírt minõségi követelményeknek, a kérelmezõ üzem inter-
venciós jóváhagyásról szóló határozatot kap;

b) abban az esetben, ha a 10 munkanapon belül lefolytatott helyszíni ellenõrzés során vett minta sem felel meg az elõírt
intervenciós minõségi követelményeknek, a jóváhagyási kérelem elutasításra kerül. Az üzem a hiányosságok rendezése
után új jóváhagyási kérelmet nyújthat be.

Amennyiben bármely helyszíni, vagy adminisztratív ellenõrzés során bebizonyosodik, hogy a jóváhagyással rendel-
kezõ üzem nem teljesíti az II./1. pontban elõírt feltételeket, a jóváhagyás visszavonásra kerül. A visszavonástól számított
legalább hat hónap elteltével az érintett üzem ismételt jóváhagyási kérelmet nyújthat be. Az 1. számú melléklet szerinti
formanyomtatványon jelezni kell, hogy a kérelem ismételt jóváhagyási kérelem.

Az intervenciós jóváhagyással nem rendelkezõ üzem által az elutasító határozat jogerõre emelkedése után be-
nyújtott újabb jóváhagyási kérelme nem minõsül ismételt jóváhagyási kérelemnek.
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Abban az esetben, ha bármely helyszíni vagy adminisztratív ellenõrzés során bebizonyosodik, hogy a jóváhagyással
rendelkezõ üzem – a vis maior esetek kivételével – nem teljesíti az II./3 pontban meghatározott követelményeket, a jó-
váhagyás a szabálytalanság súlyosságától függõen 1-12 hónapig terjedõ idõszakra felfüggesztésre kerül az érintett tevé-
kenység vonatkozásában.

Az MVH nem függeszti fel a jóváhagyást abban az esetben, ha megállapítható, hogy a szabálytalanság nem szándé-
kosság, illetve súlyos gondatlanság következménye, és a III. pontban foglalt ellenõrzések végrehajtásának hatékonysága
tekintetében csekély jelentõséggel bír.

Ha a kérelmezõ üzem a jóváhagyás feltételeinek megfelel, errõl határozatot kap, amely tartalmazza az üzem interven-
ciós jóváhagyási számát.

V. Intervenciós jóváhagyási kérelem benyújtása

A jóváhagyás iránti kérelmet, annak mellékleteivel együtt, az MVH Központi Hivatala Intervenciós Intézkedések
Igazgatóságára faxon kell benyújtani, az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon, az alábbi faxszámra. A kérel-
mek benyújtása folyamatos.

(06-1) 577-1310

Hiányosan benyújtott kérelem esetén az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a felszólító levél-
ben megjelölt határidõn belül kell benyújtani a fenti faxszámra.

VI. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 2007. október 22-i, a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõ-
gazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló 1234/2007/EK rendelete (az egységes közös piac-
szervezésrõl szóló rendelet);

– a Bizottság 2008. február 5-i, a 1255/1999/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak a vajpiaci inter-
venció tekintetében történõ megállapításáról szóló 105/2008/EK rendelete;

– a Bizottság 2001. január 12-i, a sovány tejpor piacán történõ intervencióról szóló 1255/1999/EK tanácsi rendelet al-
kalmazásának részletes szabályozásáról szóló 214/2001/EK rendelete;

– az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i, az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelete;
– az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i, az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályai-

nak megállapításáról szóló 853/2004/EK rendelete;
– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
– a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról szóló 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet;
– a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenõrzõ szervekrõl szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet.

VII. További információ:

Az intervenciós jogcímekben való részvétel további feltételeit az MVH újabb közleményekben állapítja meg. További
információ a tejintervencio@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

Jelen közlemény megjelenésével egyidejûleg az intervenciós felvásárlásra és magántárolási támogatásra szánt tej-
termékek gyártóinak jóváhagyásáról szóló 15/2005. (III. 4.) MVH közlemény hatályát veszti.

Budapest, 2009. február 26.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
18/2009. (II. 27.) MVH

közleménye
a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezõgazdasági

Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet
keretében nyújtott támogatás igénylésérõl

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2009. (II. 27.) közleménye a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet (a to-
vábbiakban: támogatási rendelet) alapján az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejleszté-
si támogatás részletes feltételeirõl szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek
és a LEADER akciócsoportok részére nyújtott támogatás igénylésérõl és a kifizetésének feltételeirõl szóló 142/2008.
(XI. 25.) MVH közlemény módosításáról.

I. A támogatásban való részvétel feltételei

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 28. § (1) bekezdése alapján az intézkedésekben való részvétel
feltétele, hogy az ügyfél legkésõbb a kérelem benyújtásával egyidejûleg regisztráltassa magát a mezõgazdasági és vidék-
fejlesztési támogatási szerv által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben. A regisztrációs kérelmet az MVH honlapján
elérhetõ G001 számú nyomtatványon kell benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban:
MVH) székhelye/lakóhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez. Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelem be-
nyújtásakor még nem rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal, akkor a támogatási kérelemhez csatolni kell a kitöltött
regisztrációs kérelmet.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a regisztrált adatok bármelyikében változás következik be, a G002
számú nyomtatványon 15 napon belül köteles bejelenteni a székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei ki-
rendeltségéhez. A G002 regisztráció módosító lap szintén az MVH honlapjáról érhetõ el.

Felhívjuk továbbá a figyelmét arra, hogy amennyiben a regisztráció típusa nem „Támogatást igénylõ” hanem
eltérõ („Támogatást nem igénylõ, pénzügyi kapcsolattal” vagy „Támogatást nem igénylõ, pénzügyi kapcsolat nél-
kül”), akkor G002 nyomtatvány kitöltésével módosítsa „Támogatást igénylõ”-re.

II. A támogatás igénybevételének feltételei

A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek (a továbbiakban: HVK) és a LEADER helyi akciócsoportok (a továbbiakban:
LEADER HACS) részére nyújtott támogatás igénybevételére jogosult az a szervezet, aki a Helyi Vidékfejlesztési Kö-
zösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vi-
dékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeirõl szóló
141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott jogi személyiséggel rendelkezõ helyi közösség.

Tehát azon ügyfél jogosult kérelem benyújtására, aki rendelkezik az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által ki-
adott elismerõ határozattal és a fenti rendeletben meghatározottak szerint jogi személyiséggel rendelkezõ szervezetként
bejegyzésre került.

Támogatás a támogatási rendelet 3. § szerinti célterületekre vehetõ igénybe:

– a helyi vidékfejlesztési stratégia (a továbbiakban: HVS) éves felülvizsgálatában való közremûködésre, valamint a
HVS elõrehaladásának és végrehajtásának évközi és idõszaki értékelésére;

– irodahelyiség fenntartására a LEADER HACS vagy HVK által lefedett tervezési területen, a rendelet alapján az
adott tervezési területre elkészített HVS-ben foglaltak megvalósítása érdekében;

– a HVK és a LEADER HACS által a HVS megvalósítását támogató, az IH által elõzetesen jóváhagyott olyan szak-
mai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítésére, amelyek a LEADER HACS-ok és a HVK-k teljes területét
vagy fejlesztési szempontból több stratégiai jelentõségû területét érintik, valamint a meglévõ tanulmányok, elem-
zések aktualizálására;

– a HVS végrehajtásában közremûködõk felkészítésére, képzésére, továbbképzésére a támogatott intézkedések vo-
natkozásában;
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– a HVS-hez és annak megvalósításához kötõdõ tájékoztatási és információs tevékenységekre, a potenciális vidékfej-
lesztési szereplõk, kedvezményezettek, érintett felek, szociális és gazdasági partnerek, különösen a hátrányos hely-
zetû csoportok bevonására irányuló tájékoztatási tevékenységek folytatására;

– a támogatott intézkedésekhez kapcsolódó projekt-elõkészítésre;
– a LEADER HACS-ok és a HVK-k területérõl a projektgazdák által benyújtott támogatási és kifizetési kérelmek

összeállításának segítésére, valamint ezirányú konzultációk szervezésére, lebonyolítására és ehhez kapcsolódóan
ügyfélszolgálati tevékenység folytatására;

– a támogatható intézkedések vonatkozásában benyújtandó támogatási kérelmek rögzítésére az ügyfélkapun, vala-
mint az értékelési feladatok ellátása érdekében LEADER HACS esetén a pontozási jegyzõkönyv, HVK esetén az
elõzetes pontozási jegyzõkönyv kiállítására;

– a LEADER HACS-ok, valamint a HVK-k területén mûködõ Helyi Vidékfejlesztési Irodákkal való kapcsolattartás-
ra, szakmai együttmûködésre;

– az IH által közvetlenül a LEADER HACS, illetve a HVK számára az ÚMVP végrehajtása érdekében a munkaterv-
ben meghatározott feladatok elvégzésére.

Az ügyfél akkor jogosult támogatásra, ha:

– eleget tesz az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben és a támogatási rendeletben
foglaltaknak;

– a szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csõd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljá-
rás alatt;

– megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsola-
tok követelményének;

– nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, illetve a Nemzeti Vidékfejlesztési
Terv, illetve az ÚMVP keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt.

Támogatás mértéke:

A LEADER HACS-ok és a HVK-k által igényelhetõ támogatás összegének vonatkozásában a 147/2007. (XII. 4.)
FVM rendelet 1. számú mellékletében leírtak az irányadók, így az elszámolható kiadások tekintetében az évente igényel-
hetõ összeg nagysága nem haladhatja meg a meghatározott mûködési költség 20%-át.

Az adott elszámolási idõszakra vonatkozóan jóváhagyható támogatás, az igényelt támogatás összegének és az IH által
igazolt teljesítés mértékének szorzata.

A támogatás alapja a támogatási rendelet 4. § (2) foglaltaknak megfelelõen kerül megállapításra:
„Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételé-

nek általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 19. §-ának (11) bekezdésében
foglaltaktól eltérõen, a támogatási és kifizetési kérelem tekintetében a támogatás alapja:

a) a nettó elszámolható kiadás, és
b) a vissza nem téríthetõ általános forgalmi adó összege, ha az valóban és végérvényesen a közös hozzáadottérték-

adó-rendszerrõl szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének elsõ albekezdésé-
ben említett nem adóköteles személyeken kívüli kedvezményezetteket terheli.”

Elszámolható kiadásnak minõsülnek a támogatási rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok vonatkozá-
sában a támogatási rendelet 2. és a 3. számú melléklete szerint a mûködéshez kötõdõ dologi jellegû kiadások, valamint 4.
számú melléklete szerint, a mûködéshez kötõdõ személyi jellegû kiadások.

A kifizetési kérelmében elszámolni kívánt kiadások esetén 2009-tõl kezdõdõen, a feladatok ellátásával összefüggõ
személyi jellegû kiadásokat legalább 20%-ban, a dologi jellegû ráfordításokat legfeljebb 80%-ban lehet elszá-
molni;

Az adott elszámolási idõszakban, a 7411, 7412, 7413, 7414, 7420, 7450, 7487, SZJ 03 számú tevékenységek vonatko-
zásában igényelhetõ támogatási összeg nem haladhatja meg a 8 000 000 Ft-ot.
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Az IH a rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt feladat ellátása érdekében 2009. január 1-jétõl minden év
február 15-ig IH közleményben iránymutatást nyújt a LEADER HACS vagy a HVK által létrehozott jogi személyiségû
szervezet:

a) vezetõ tisztségviselõi;
b) egyéb tisztségviselõi;
c) munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatársai munkabére, megbízási

díja, tiszteletdíja, valamint bármely más jogcímen nyújtott anyagi juttatás összegére (a továbbiakban együtt: munkabér)
vonatkozóan.

A munkabér-támogatás alapjának elismerhetõ mértéke IH közleményben meghatározott munkabér összegének
120%-a.

A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadásnak a 100%-a.

Az ügyfél kötelezettségei:

– a felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben bevételek vonatkozásában elkülönített nyilvántartásokat kell
vezetni;

– a támogatással összefüggõ iratokat elkülönítetten kell kezelni, és azokról külön analitikát kell vezetni;
– az adott idõszakban elszámolni kívánt kiadásokat igazoló bizonylat(ok)on fel kell tüntetni a tétel SZJ (Szolgáltatá-

sok Jegyzéke) vagy VTSZ (Vámtarifa) számát, az ügyfél regisztrációs számát, a támogatási döntésben meghatáro-
zott azonosító számot(vonalkód), valamint azt, hogy a bizonylat „támogatás elszámolására benyújtásra került”.
Ha a benyújtott bizonylaton szereplõ tétel nem csak a HVK és LEADER HACS feladatok ellátásával kapcsolatban
merült fel, akkor a bizonylaton szerepeltetni kell, hogy azt milyen arányban (százalék) számolja el;

– a regisztrációs számát az intézkedésekben való részvétellel összefüggõ minden iraton fel kell tüntetnie;
– az igénybevett támogatáshoz kapcsolódóan a monitoring rendszer mûködtetése céljából – külön jogszabályban

foglaltak szerint – adatot kell szolgáltatni az arra rendszeresített nyomtatványon, melyrõl az MVH külön közle-
ményben rendelkezik;

– a támogatással összefüggõ ellenõrzés során kért eredeti dokumentumokat, igazoló okiratokat be kell szerezni, meg-
tekintésre átadni és az iroda megtekintését biztosítani kell;

– a támogatást rendeltetésének megfelelõen kell felhasználni;
– a támogatási rendelet 3. § (1) bekezdésének a), b), e), f), g), h) és i) pontjában felsorolt tevékenységeket a LEADER

HACS, illetve HVK köteles maga ellátni, a feladat ellátása érdekében alvállalkozót nem vonhat be, megbízási szer-
zõdést nem köthet. Ezen feladatok ellátása érdekében harmadik személy nem vonható be, még abban az esetben
sem, ha a harmadik személy a LEADER HACS jogi személyiségû szervezetének tagja/tulajdonosa.

III. A támogatási kérelem benyújtása

Az ügyfél a kérelmét az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon a LEADER HACS/HVK székhelye sze-
rinti regionális illetékességû megyei MVH kirendeltségekre postai úton nyújthatja be.

Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt
– nem formanyomtatványon vagy,
– nem postai úton vagy,
– nem a megadott határidõben nyújtották be, illetve ha a
– kérelem-fõlap az arra jogosult által nincs, vagy nem megfelelõ módon van aláírva,
– az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal, illetve a kérelemmel egyidejûleg sem nyújtott be intézkedésben

való részvételhez szükséges, regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet,
– a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevõ ügyfél legkésõbb a kérelem benyújtásával egyidejû-

leg sem jelenti be bankszámlaszámát,
– a kérelem nem tartalmaz olyan adatot, illetve dokumentumot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidõ le-

teltét követõen nem pótolható.

Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidõben benyújtott kérelmeket bírálja el.
A kérelmet legkorábban a benyújtási idõszak elsõ napján, legkésõbb a benyújtási idõszak utolsó napján nyújthat be, ha

ez munkaszüneti napra esik, akkor a legközelebbi munkanapon nyújthat be utoljára kérelmet. A benyújtás napja a boríté-
kon szereplõ igazolt postára adás dátuma. Javasoljuk, hogy saját érdekében a küldeményt tértivevénnyel adja fel.
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A támogatási kérelmet 2009–ben január 1–31., március 1–31., április 1–30., június 1–30., augusztus 1–31., októ-
ber 1–31., december 1–31., 2010-tõl február 1–28., április 1–30., június 1–30., augusztus 1–31., október 1–31., de-
cember 1–31. között lehet benyújtani.

A támogatási kérelem egyben az elsõ kifizetési kérelemnek is minõsül.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a támogatási kérelemnek, amennyiben ebben az Ügyfél kifizetést is igényel, meg kell fe-

lelnie a kifizetési kérelem feltételeinek is!

A kérelmet és a csatolt mellékletet szkennelésre alkalmas formában kell benyújtani, hogy lehetõvé tegye a kü-
lönálló lapokként történõ kezelést, ezért kérjük, mellõzzék a lapok összefûzését, összekapcsolását!

IV. A támogatási kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok és elérhetõségük

A kérelem formanyomtatványai letölthetõek a www.mvh.gov.hu honlapról.

Formanyomtatványai:
– A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet

keretében nyújtott támogatás Kérelem – Fõlap (D0720-01).

Kérjük, hogy a formanyomtatvány kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a kérelem kitöltését segítõ Kitöltési útmutatót.

További csatolandó dokumentumok:
– az IH által kiállított elismerõ határozat,
– a támogatásra jogosult szervezet cégbejegyzésérõl, valamint az egyesület bejegyzésérõl szóló jogerõs döntés hite-

lesített másolatát. (hiteles másolat: kiállító vagy közjegyzõ által hitelesített dokumentum)

V. A támogatási kérelmek elbírálása

Az MVH a rendeletben meghirdetett szempontok alapján bírálja el a beérkezett kérelmeket, és dönt a kérelmek jóvá-
hagyásáról, illetve elutasításáról.

A támogatási kérelem elbírálás alapja az IH által kiadott, elismerõ határozat és a támogatásra jogosult szervezet cég-
bejegyzésérõl, vagy az egyesület bejegyzésérõl szóló jogerõs döntés hitelesített másolata, melynek birtokában az ügyfél
támogatásra szerez jogosultságot.

Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetõség, az errõl szóló felszólítás kézhezvé-
telétõl számított MVH által megadott határidõn belül. Az MVH a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérelmek
elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet.

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott
bármely feltételt nem teljesíti.

Az MVH a döntésérõl határozatban értesíti az ügyfelet.

VI. A kifizetések igénylése

A kifizetési kérelmet a következõ idõszakonként egyszer, 2009-ben január 1–31., március 1–31., április 1–30., jú-
nius 1–30., augusztus 1–31., október 1–31., december 1–31., 2010-tõl február 1–28., április 1–30., június 1–30., au-
gusztus 1–31., október 1–31., december 1–31. között lehet benyújtani. Az utolsó kifizetési kérelem 2015. augusztus
1–31. között nyújtható be. Ennek megfelelõen kérelmet legkorábban a benyújtási idõszak elsõ napján, legkésõbb a be-
nyújtási idõszak utolsó napján nyújthat be, ha ez munkaszüneti napra esik, akkor a legközelebbi munkanapon nyújthat be
utoljára kérelmet. A benyújtás napja a borítékon szereplõ postai bélyegzõ dátuma. Javasoljuk, hogy saját érdekében a
küldeményt tértivevénnyel adja fel.
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Az elsõ kifizetési kérelem benyújtásakor a LEADER HACS-ok és a HVK-k mûködése kapcsán a jogi személyi-
séggel rendelkezõ szervezet bejegyzését követõen, de legkorábban 2008. augusztus 1-jétõl felmerülõ kiadások szá-
molhatók el.

Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél:
– nem áll felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt,
– a csõdeljárás alatt álló szervezet kifizetési kérelmének elbírálását, a szervezet kérelmére legfeljebb hat hónapos

idõtartamra fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha az ügyfél a felfüggesztés idõtartama alatt nem igazolja,
hogy a csõdeljárást a bíróság a csõdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 21.§ (3)
bekezdésének megfelelõen befejezetté nyilvánította, a kifizetési kérelmet az MVH elutasítja, az ügyfél támoga-
táshoz való jogosultsága megszûnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatás-
nak minõsül.

Az ügyfél a kifizetési kérelmét az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon a HACS/HVK székhelye szerint
illetékes regionális illetékességû megyei MVH kirendeltségre postai úton nyújtja be.

Az MVH érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel utasítja el a kérelmet, ha azt
– nem formanyomtatványon vagy,
– nem postai úton vagy,
– nem a megadott határidõben nyújtották be, illetve ha a
– Kérelem-fõlap az arra jogosult által nincs vagy nem megfelelõ módon van aláírva,
– a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevõ ügyfél legkésõbb a kérelem benyújtásával egyidejû-

leg sem jelenti be bankszámlaszámát,
– a kérelem nem tartalmaz olyan adatot, illetve dokumentumot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidõ le-

teltét követõen nem pótolható.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben a kifizetési kérelem valamely betétlapja nincs aláírva a könyvvezeté-
sért felelõs személy és/vagy az ügyfél által, a betétlapon szereplõ, elszámolt bizonylatokkal alátámasztott kiadások
nem kerülnek figyelembevételre a kifizethetõ támogatási összeg megállapításánál.

Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidõben benyújtott kérelmeket bírálja el, a jogszabályban
rögzített benyújtási idõszakon kívül, azt megelõzõen vagy azt követõen benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül,
végzéssel elutasítja.

Ugyancsak érdemi vizsgálat nélkül, végzéssel utasítja el az MVH a kérelmet, ha az nem formanyomtatványon, vagy
nem postai úton került benyújtásra, illetve amennyiben a kérelem-fõlap nincs aláírva.

A kifizetési kérelmet és a csatolt betétlapokat szkennelésre alkalmas formában kell benyújtani, hogy lehetõvé
tegye a különálló lapokként történõ kezelést, ezért kérjük, mellõzzék a lapok összefûzését, összekapcsolását.

VII. A kifizetési kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok és elérhetõségük

A kifizetési kérelem formanyomtatványai letölthetõek a www.mvh.gov.hu honlapról.

Formanyomtatványai:
A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet

keretében nyújtott támogatás Kérelem – Fõlap (D0720-01);
– Számla- és bizonylatösszesítõ A betétlap – bizonylatösszesítõ (D0034-02);
– Számla- és bizonylatösszesítõ B betétlap – eszközrészletezõ (D0035-04);
– Számla- és bizonylatösszesítõ D betétlap – személyi jellegû ráfordítások (D0037-03).

Kérjük, hogy a formanyomtatványok kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a kifizetési kérelem kitöltését segítõ Kitöl-
tési útmutatót.
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További csatolandó dokumentumok:
– a támogatási rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáról szóló teljesítési igazolást;
– vállalkozási tevékenység folytatása esetén, a költségek arányosítására vonatkozó számítást;
– a vállalkozási tevékenységbõl származó árbevételrõl szóló nyilatkozatot;
– a nettó 400 000 Ft egyedi értéket meghaladó számlatétel vagy azonos rendeltetésû beszerzések számlatételeinek

együttes összege esetén, a számlatételre vonatkozóan két árajánlat, a választás indoklásával együtt;
– az IH hozzájárulásáról szóló nyilatkozata a nettó 500 000 Ft/db összegû vagy ezen összeg feletti, nagy értékû tárgyi

eszköz(ök) beszerzésére és a tanulmány(ok), helyzetfeltáró elemzés(ek) elszámolhatóságára vonatkozóan;
– a személyi és dologi jellegû kiadások felmerülését igazoló számla(k) és bizonylat(ok) másolata;
– Kiküldetési rendelvény alapján történõ költségelszámolás esetén ki kell tölteni a Közlemény 6. számú mellékletét

képezõ „Kiküldetési rendelvény összesítõt”. (ld. Excel táblázat). Ebben az esetben a kiküldetési rendelvény máso-
latát nem kell csatolni!

Felhívjuk figyelmét, hogy a bizonylat nem kerül elfogadásra, amennyiben arról bármely a jelen közlemény II.
pontjában az ügyfél kötelezettségeinél felsorolt bizonylatokon kötelezõen feltüntetendõ elem hiányzik.

A kifizetési kérelemben az elszámolás alapját csak az ügyfélnél felmerült kiadások képezhetik, melyeket a mûvelet
megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményrõl az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadás-
igazoló bizonylat igazol.

Figyelem! Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el!

Amennyiben a bizonylat nem felel meg a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló
2007. évi CXXVII. törvény és a más jogszabályokban meghatározott formai vagy tartalmi elõírásoknak, az elszámolás-
hoz nem fogadható el.

Csak készpénzzel és banki átutalással – a kifizetési kérelem benyújtásáig – kiegyenlített kiadások fogadhatók el a
támogatás alapjaként.

A forinttól eltérõ pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat
esetén, azt a bizonylaton szereplõ (gazdasági) teljesítés idõpontját megelõzõ hónap utolsó – a Magyar Nemzeti Bank (a
továbbiakban: MNB) által közzétett – hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB által nem jegyzett
pénznemben kifejezett összegeket a (gazdasági) teljesítés idõpontját megelõzõ hónap utolsó – az Európai Központi Bank
(a továbbiakban: EKB) által közzétett – hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd az MNB hivatalos árfolyamán kell
forintra átszámítani.

FIGYELEM! Amennyiben a támogatási kérelemmel együtt kifizetési kérelmet is benyújt, úgy a VI-VII. pontban fog-
lalt feltételeket is teljesíteni kell.

VIII. A kifizetési kérelmek elbírálása

Az MVH a rendeletben meghirdetett szempontok alapján bírálja el a beérkezett kérelmeket, és dönt a kifizetési kérel-
mek jóváhagyásáról, hiánypótlásáról illetve elutasításáról. Az elbírálás alapja az MVH által rendszeresített és az ügyfél
által kitöltött formanyomtatványok és a kérelem mellékletei képezik.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben olyan munkavállaló esetében kíván elszámolni személyi jellegû kifizetést,
akinek a munkaköre nem kizárólag HACS vagy HVK feladatok ellátására terjed ki, abban az esetben a személyi jellegû
kifizetéseket meg kell osztania az elvégzett feladatok között, és csak a HACS vagy HVK feladataival összefüggésben
felmerülteket számolhatja el támogatásként.

Szintén meg kell osztania a LEADER HACS vagy HVK feladataival kapcsolatban és vállalkozási tevékenységével
összefüggésben felmerült költségeket amennyiben azok egy bizonylaton (pl. számla, menetlevél stb.) kerülnek feltünte-
tésre. A megosztásnak valós kimutatáson kell alapulnia, mely helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrzésre kerül!
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A támogatási rendelet 7. § (8) bekezdése értelmében a kifizetési kérelemben a benyújtási idõszakot megelõzõ két hó-
nap dologi és személyi kiadásai számolhatóak el. Ezen szabály alól kivétel a 2009. április 1-30. közötti kérelembenyújtá-
si idõszak, melyben a megelõzõ egy hónap dologi és személyi kiadásai számolhatóak el.

Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetõség, az errõl szóló felszólítás kézhezvé-
telétõl számított MVH által megadott határidõn belül. Az MVH a vonatkozó jogszabályokkal összhangban a kérelmek
elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is bekérhet.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Bizottság 1975/2006/EK rendeletének 31. cikkében foglaltak alapján, amennyiben a
kifizetési kérelmében igényelt támogatási összeg több mint 3%-ban túllépi az MVH által, a kifizetési kérelem alapján
megállapított támogatási összeget, az MVH által megállapított támogatási összeg további csökkentésre kerül az igé-
nyelt és a megállapított támogatási összeg különbözetével. Tehát ügyeljen arra, hogy a A-B-D betétlapokon ne tüntes-
sen fel több elszámolni kívánt kiadást, mint amennyi az adott kifizetési idõszakban igényelhetõ!

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott
bármely feltételt nem teljesíti.

Az MVH a kérelmet annak hiánytalan beérkezését követõ kilencven napon belül bírálja el és közli döntését az
ügyféllel.

A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára tör-
ténõ átutalással, forintban teljesíti a kifizetésrõl szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül.

Kérjük ennek megfelelõen, hogy amennyiben a bankszámlaszáma vagy bármely más nyilvántartott adata megválto-
zott és így eltér az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott adatától, a módosulást az MVH által rendszeresített
G002 regisztráció módosító lap formanyomtatványon jelentse be a székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei
kirendeltségéhez.

IX. Közlemény kapcsolódó mellékletei

– A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet
keretében nyújtott támogatás Kérelem – Fõlap (D0720-01) (1. számú melléklet);

– Számla- és bizonylatösszesítõ A betétlap – bizonylatösszesítõ (D0034-02) (2. számú melléklet);
– Számla- és bizonylatösszesítõ B betétlap – eszközrészletezõ (D0035-04) (3. számú melléklet);
– Számla- és bizonylatösszesítõ D betétlap – Személyi jellegû ráfordítások (D0037-03) (4. számú melléklet);.
– Kiküldetési rendelvény összesítõ (5. számú melléklet);
– Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lefolytatásáról (D0077-01) (6. számú melléklet).

Kérjük, hogy a formanyomtatványok kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a támogatási kérelem kitöltését segítõ Ki-
töltési útmutatót (7. számú melléklet).

Egyéb dokumentumok:
– MVH kirendeltségek listája és levelezési címe (8. számú melléklet).

X. Ellenõrzések

Adminisztratív és helyszíni ellenõrzés keretében a jelen közlemény XI. pontjában felsorolt jogszabályokban foglaltak
kerülnek ellenõrzésre.
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XI. Kapcsolódó jogszabályok

– A Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;

– A Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási sza-
bályainak megállapításáról;

– A Bizottság 2006. december 7-i 1975/2006/EK rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó
ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében a 1698/2005/EK tanácsi rende-
let végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

– A 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
– Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
– A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsoló-

dó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megva-

lósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól;
– A 141/2008. (X. 30.) FVM a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Eu-

rópai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK taná-
csi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeirõl;

– A 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejleszté-
si támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsopor-
tok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján elõzetesen
elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kér-
désekrõl;

– A 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesz-
tési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócso-
portok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekrõl;

– A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény;
– Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.

XII. A közlemény hatálya
E közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

További információk megtalálhatóak az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illet-
ve tájékoztatás kérhetõ az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen vagy személyesen, illetve telefonon az MVH köz-
pont és a regionális illetékességû megyei kirendeltségek ügyfélszolgálatán.

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az
esetben a jogszabályok az irányadóak.

Budapest, 2009. február 26.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
19/2009. (II. 27.) MVH

közleménye
az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 19/2009. (II. 27.) közleménye az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet), valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfi-
nanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl.

I. A kifizetés igénylésének feltételei

A támogatási rendelet 9. §-a, valamint a Vhr. 8. § a) pontja alapján az adott jogcím vonatkozásában az MVH által ki-
bocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – határozattal rendelkezõ ügyfelek 2009. március
1–31. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani.

Ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifize-
tési kérelem és a Vhr.-ben meghatározott megvalósítási idõszakon belül legfeljebb 4 kifizetési kérelem fogadható el.

Az utolsó kifizetési kérelmet legkésõbb a mûvelet megvalósulását követõ egy éven belül megnyíló kifizetési kére-
lem benyújtási idõszakban kell benyújtani. Amennyiben (szak)hatósági engedélyhez kötött beruházást valósít meg,
akkor az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyt, valamint az
építési (létesítési) engedélyköteles beruházások esetén a mûvelet befejezését igazoló hatósági (használatbavételi,
forgalomba-helyezési, üzemeltetési) engedélyt is.

A kifizetési kérelem benyújtásának további feltétele, hogy az ügyfél eleget tegyen a Vhr., a támogatási rendelet, vala-
mint a vonatkozó egyéb jogszabályok elõírásainak.

II. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei

Kifizetési kérelem az I. pontban meghatározott határidõn belül a támogatási rendelet 3. § (1) bekezdésének
a)–e) pontjában meghatározott támogatott célterületekre nyújtható be, helyt adó vagy részben helyt adó támoga-
tási határozat alapján. Ennek keretében a benyújtáskor hatályos támogatási rendelet 3–7. számú mellékleteiben
meghatározott támogatási egységekre vonatkozó kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható
kiadások mértékéig számolhatók el, a 9–13. számú mellékletekben meghatározott elvárt mûszaki tartalom
teljesítése mellett.

Kifizetési kérelem nyújtható be a benyújtáskor hatályos támogatási rendelet 3–7. számú mellékleteiben szerep-
lõ gépcsoportokba és gépkatalógus-kódok alá tartozó, a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ
napján hatályos gépkatalógusban szereplõ, elsõ üzembe helyezésû azon mezõgazdasági gépek és technológiai be-
rendezések (a továbbiakban együtt: gépek) beszerzésével kapcsolatos elszámolható kiadásokra, amelyek beletar-
toznak az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minõsített gépcsoportba és szerepelnek az MVH közlemény
mellékleteként közzétett listában (jogcímhez lezárt gépkatalógus),

– az elvárt mûszaki tartalomnak megfelelõen megvalósuló technológiai támogatási egységekkel kapcsolatos el-
számolható kiadásokra,

– telepi infrastruktúra-fejlesztési beruházásokkal kapcsolatos elszámolható kiadásokra, valamint
– a Vhr. 31. §-a szerinti egyéb elszámolható kiadásokra.

A támogatási rendelet 9. § (4) bekezdése alapján a beruházás megvalósítása során a közbensõ kifizetési kérelmekkel
csak annyi anyagköltség kerülhet elszámolásra, amennyi ténylegesen beépítésre került.

A Vhr. 29. § (9) bekezdése alapján, ha a támogatással összefüggésben lefolytatott közbeszerzésben nyertes árajánlat
szerint megvásárolni kívánt gép egyenértékû a gépkatalógusban szereplõ más géppel, és a nyertes ajánlat szerinti gépet a
kifizetési kérelem benyújtásáig a gépkatalógusba felveszik, akkor úgy kell eljárni, mintha az a kérelem benyújtására
nyitva álló idõszak elsõ napját megelõzõ munkanapon is szerepelt volna a gépkatalógusban.

Az egyéb elszámolható kiadások megnevezését és mértékét a Vhr. 31. § tartalmazza. Támogatás vehetõ igénybe a
Vhr. 3. számú mellékletét képezõ táblázat alapján, továbbá a beruházáshoz kapcsolódóan az engedélyezési eljárás díjára,

1372 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3. szám



valamint a szabadalmi jogok és licencek ellenértékére is, azonban az egyéb elszámolható kiadások összege nem lehet
több, mint a támogatási határozattal jóváhagyott egyéb elszámolható kiadások mértéke, továbbá telepenként/megvalósí-
tási helyenként nem haladhatja meg a beruházásnak az egyéb elszámolható kiadások nélkül számított jóváhagyott
kiadásainak 12%-át.

A támogatási határozatban szereplõ tételek nem módosíthatóak, ami a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, va-
lamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII.
törvény (a továbbiakban: MVH tv.) 42. § (1) bekezdése alapján különösen vonatkozik a támogatási kérelemben megha-
tározott támogatási alapra, összegre, valamint a megvalósítás helyére egyaránt. A beruházás megvalósításának helye a
támogatási kérelem benyújtási idõszakot követõen kizárólag az alábbi feltételek együttes fennállása esetén módosítható:

– bírósági vagy közigazgatási határozattal igazoltan, az ügyfélnek fel nem róható okból a beruházás a kérelemben
megjelölt helyen nem megvalósítható, vagy nem folytatható;

– az ügyfél az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkezik a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésé-
nek lehetõségét biztosító kizárólagos joggal;

– a beruházással érintett ingatlan a megvalósítási hely módosítására irányuló kérelem benyújtásakor per- és igény-
mentes;

– a beruházás új helyére megállapítható támogatás összege és mértéke megegyezik az eredeti támogatási kérelemben
foglaltakkal;

– a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály alapján adható pontszámok változatlanok.

A támogatási határozatban szereplõ tételek módosítási tilalma alól kivételt képez az az eset, amikor az ügyfél a gépbe-
szerzés tevékenység keretében a vonatkozó támogatási határozattól eltérõ, de azzal egyenértékû gépet vásárolt meg.
Egyenértékûnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely:

– szerepel a támogatási/kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos gépkatalógusban,
valamint a vonatkozó MVH közlemény mellékleteként közzétett listában (jogcímhez lezárt gépkatalógus) a támo-
gatási rendelet által célterületenként meghatározott támogatható gépcsoportok és gépkatalógus-kódok alatt,

– a támogatási kérelemben szereplõ géppel azonos gépváltozathoz tartozik (a gépkód elsõ négy számjegye megegye-
zik),

– korszerûségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási kérelemben szereplõ gép korszerûségi mutatója.

A támogatási határozattal támogatott gép tekintetében az ügyfél módosítást a kifizetési kérelem benyújtásával eszkö-
zölhet, ekkor a módosításra a Vhr. 29. §-ának elõírásai az irányadóak. Az elszámolható kiadás a módosítást követõen
sem haladhatja meg a megvásárolt gép gépkatalógusban szereplõ referenciaárát és a támogatási döntéssel az eredetileg
megvásárolni kívánt gépre, illetve az adott telepen megvalósuló gépbeszerzés tevékenységre vagy gépbeszerzés és
infrastruktúra fejlesztés tevékenységre együttesen jóváhagyott elszámolható kiadást.

A támogatás feltétele továbbá, hogy az ügyfélnek rendelkeznie kell a teljesítés idõpontjában kezdõdõ termékfelelõs-
ségi, jótállási és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal, valamint az, hogy a gépek gyártásától a
támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több idõ ne teljen el. Ez a feltétel a gépbeszerzés tevékenység keretében, vala-
mint az épített és beépített technológia részeként megvásárolt gépekre és technológiai berendezésekre egyaránt
vonatkozik.

Támogatás kizárólag a támogatási kérelemnek az MVH tv. 39. §-a szerinti befogadását követõen megkezdett, a tá-
mogatási döntés kézhezvételétõl számított 2 éven belül – közbeszerzési eljárás esetén 3 éven belül – megvalósított mû-
veletekhez nyújtható. A beruházás megkezdése tekintetében kivétel a gépbeszerzés (kizárólag a jogcím keretében meg-
valósuló önálló gépbeszerzési tevékenység vonatkozásában), amely az ügyfél saját kockázatára megvalósítható a támo-
gatási kérelem benyújtását követõen. Épített és beépített technológiai beruházás keretében – a technológiai támogatási
egység részeként – megvalósuló gépbeszerzés esetén a beruházás megkezdése nem elõzheti meg a befogadásról szóló
végzés kiállításának dátumát.

Gépbeszerzés esetén a mûvelet megkezdésének idõpontja a megrendelés (vételi szándék) írásban történõ bejelentésé-
nek vagy az adásvételi szerzõdés megkötésének vagy a számlán szereplõ teljesítés dátumai közül a legkorábbi idõpont.

Építési beruházás esetén a mûvelet megkezdésének idõpontja (a Vhr. 18. § (1) b) pontja) a kivitelezõi szerzõdés meg-
kötésének napja, ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történõ elsõ bejegyzés dátuma.
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Építési beruházás esetén:
– építési mûszaki ellenõr alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelezõ, ha a beruházás nem építési enge-

délyköteles.
– az elszámolni kívánt tételeknek szerepelniük kell az építési naplóban. Építéssel járó mûveletet érintõ kifizetési ké-

relem esetén az MVH felszólítására be kell nyújtani a kifizetési kérelemhez kapcsolódó építési napló(rész) és fel-
mérési napló(rész) másolatát. Az építési napló másolati példányában a napló bejegyzések mellett fel kell tüntetni az
elszámolni kívánt tételek ÉNGY szerinti MVH kódját. Ha a másolaton a kódok feltüntetésére nincs elegendõ hely,
akkor a naplóbejegyzéseket naponkénti megbontásban külön összesítõn kell feltüntetni az elszámolni kívánt téte-
lek ÉNGY szerinti MVH kódjával együtt.

– az elsõ, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell az építészeti-mûszaki tervdokumentációt, a
jogerõs építési engedély hiteles másolatát, vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység
nem építési engedélyköteles.

– az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyt, valamint az
építési (létesítési) engedélyköteles beruházások esetén a hatáskörrel rendelkezõ építési hatóságnak a mûvelet befe-
jezését igazoló (használatbavételi, forgalomba-helyezési, üzemeltetési) jogerõs engedélyét a létesítmény haszná-
latba vételéhez.

– a támogatási kérelem eredeti mûszaki tartalma a hatóság kötelezõ elõírásának teljesítése érdekében a kifizetési
kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napját megelõzõ harmincadik napig módosítható. A módosítás nem
érintheti a támogatott célterületet és nem növelheti a támogatás összegét. A módosító kérelemhez az ügyfélnek
mellékelnie kell a hatóság kötelezõ elõírását igazoló dokumentumot.

Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha:
– az ügyfél szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt,
– természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt.

Az ügyfél kötelezettségei:
– a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át kell teljesíteni (az ettõl

való elmaradás jogkövetkezményeit a Vhr. 35. § (1) bekezdése tartalmazza);
– az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elõtt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban:

ÚMVP) keretében szervezett kötelezõ képzésen részt venni (a kötelezettség nem teljesítésének jogkövetkezménye-
it a támogatási rendelet 10. § (1) bekezdése tartalmazza);

– az üzemeltetési kötelezettség megszûnéséig fenn kell tartani a támogatási kérelem értékelését befolyásoló, a pénz-
ügyi tervben vállalt mutató-értékeket. A mutatóktól való elmaradás a támogatási rendeletben foglalt jogkövetkez-
ményeket vonja maga után;

– az üzemeltetési kötelezettség megszûnéséig a támogatási kérelemben vállalt foglalkoztatotti létszámot meg kell tartani;
– a támogatott beruházást, eszközt, a támogatási döntés kézhezvételétõl számított legalább 5 évig rendeltetésének meg-

felelõen, a vonatkozó engedélyek és elõírások betartásával kell használni, üzemeltetni (üzemeltetési kötelezettség);
– az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt a beruházás tárgya – kivéve a kötelezettség jóváhagyott átvállalásá-

nak esetét – nem idegeníthetõ el és nem adható bérbe, de jótállás alapján történõ csere, amortizáció, lopás, mûkö-
désképtelenné, használhatatlanná válás esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon történõ bejelen-
tést követõen – a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélhetõ
– azonos rendeltetésû, azonos vagy magasabb mûszaki tartalommal rendelkezõ tárgyi eszközre, és
– gépberuházás esetén olyan gépre, technológiai berendezésre, mely szerepel a cserére irányuló kérelem benyújtá-

sakor hatályos gépkatalógusban, beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minõsített gép-
csoportba, a támogatási határozatban szereplõ géppel azonos gépváltozathoz tartozik, és korszerûségi mutatója
azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szereplõ gép korszerûségi mutatója.

– a támogatott mûvelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben bevételek vonatkozásában, elkülöní-
tett nyilvántartásokat kell vezetnie, és ellenõrzés esetén bemutatnia. A mûvelet megvalósítását szolgáló gazdasági
esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti bizonylatoknak (számlák, számviteli bizonylatok, pénzügyi teljesítést
igazoló bizonylatok, szerzõdések, megrendelések, szállító levelek, teljesítés igazolások, kifizetés igazolások, minõsé-
gi tanúsítványok, biztosítási kötvények, egyedi tárgyi eszköz nyilvántartási kartonok, építési napló) az ügyfél nyilván-
tartásában fizikailag elkülönítetten, ellenõrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk;

– az adott idõszakban elszámolni kívánt kiadásokat igazoló eredeti bizonylat(ok)on fel kell tüntetni a támogatási ha-
tározat számát (iratazonosítóját), a határozatban megállapított, vonatkozó kiadási tételazonosítót, a számlatétel SZJ
(Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát, az ügyfél-regisztrációs számot, valamint azt, hogy a bi-
zonylat „támogatás elszámolására benyújtásra került”. Felhívjuk a figyelmet, hogy a bizonylat nem kerül elfoga-
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dásra, amennyiben ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy arról bármely, az ügyfél kötelezettségeinél fel-
sorolt, a bizonylatokon kötelezõen feltüntetendõ elem hiányzik.

– Ugyancsak a bizonylat elutasítását és törvényben szabályozott jogkövetkezményeket vonja maga után, ha az
eredeti bizonylaton arra utaló jel van, hogy a bizonylatot más támogatáshoz is benyújtották, és a tényállás
tisztázása alapján az ügyfél kettõs finanszírozás iránti igénye bizonyítható.

– az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettõs könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tõketartalékba (lekö-
tött tartalékba) kell helyezniük, nem kettõs könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell
elszámolniuk saját könyvelésükben.

– a támogatással létrejött vagy megszerzett vagyontárgyra köteles legalább az üzemeltetési idõszak tartamára törés,
tûz és elemi csapás kockázatokra 25%-nál nem több önrészt tartalmazó vagyonbiztosítást kötni;

– a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházá-
son és eszközein az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1 valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, va-
lamint az ÚMVP logóját fel kell tüntetnie;

– Az ÚMVP Irányító Hatóságának 20/2007. (X. 26.) közleménye az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program ke-
retében támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeirõl
tartalmazza a szükséges vonatkozó információt. (az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu) a Támogatások/EMVA
menüpontban érhetõ el;

– az igénybevett támogatáshoz kapcsolódóan a monitoring rendszer mûködtetése céljából adatot kell szolgáltatni. Az
adatszolgáltatás módját, tartalmát a késõbbiekben megjelenõ FVM rendelet szabályozza.

A kifizetési kérelemhez csatolni kell:
– az elsõ, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez a jogerõs építési engedélyt – beleértve a hozzá tartozó építé-

szeti-mûszaki tervdokumentációt – hiteles másolatát, vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a
tevékenység nem építési engedélyköteles.

– az elsõ kifizetési kérelemhez az állat-egészségügyi hatóság igazolását a beruházással érintett, a tartási helyek, a tenyé-
szetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerérõl szóló 119/2007. (X. 18.) FVM ren-
delet alapján meghatározott tartási hely azonosítójáról az MVH által rendszeresített formanyomtatványon.

– az utolsó kifizetési kérelemhez a beruházási támogatással létrejött vagy megszerzett vagyontárgyra vonatkozóan –
gépbeszerzés esetén a beszerzést követõ elsõ kifizetési kérelemhez – a vagyonbiztosítás megkötésérõl a biztosító-
társaság által hitelesített kötvény másolatát, mely tartalmazza a vagyontárgy pontos megnevezését és azonosító
adatait. A biztosított gépnek/gépeknek a kifizetési kérelemmel egybevetve egyértelmûen beazonosíthatónak kell
lennie a kötvényen/biztosítási fedezet igazoláson/biztosító által érkeztetett ajánlaton (pl.: a kötvényen szerepelnie
kell a motorszámnak, vagy alvázszámnak, vagy más egyedi azonosítónak). Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a kifize-
tési kérelem benyújtásának idõpontjában a kiállított kötvény hiányában a biztosítás tényét az ügyfél biztosítási fe-
dezet igazolással, vagy a biztosító által érkeztetett ajánlattal és a díj befizetés igazolással igazolja, akkor köteles a
hitelesített kötvénymásolatot pótlólag – legkésõbb a fennálló biztosítási fedezet/ajánlat lejáratáig – benyújtani.

– Amennyiben az ügyfél e kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, az MVH az ügyfelet az MVH tv.
71. §-a szerinti mulasztási bírsággal sújtja.

– az utolsó kifizetési kérelemhez – az ÚMVP keretében szervezett kötelezõ képzésen való részvételrõl szóló igazo-
lást, kivéve, ha az utolsó kifizetési kérelem benyújtási idõszakot megelõzõ 2 hónapig bezárólag nem volt képzés.

– az utolsó kifizetési kérelemhez az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyt, valamint az építési (létesíté-
si) engedélyköteles beruházások esetén a mûvelet befejezését igazoló hatósági (használatbavételi, forgalomba-he-
lyezési, üzemeltetési) engedélyt is.

– ha a beruházás KAT-településen vagy NATURA 2000 területen valósul meg, a támogatási rendelet 9. § (2) bekez-
dése alapján az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a környezetvédelmi hatóság igazolását arról, hogy a
beruházás megfelel a környezetvédelmi követelményeknek, és egyben biztosítja a környezet fenntarthatóságát.

– az elsõ kifizetési kérelem benyújtásakor a nem természetes személy ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy a tá-
mogatási határozat szerinti mûvelet vonatkozásában a 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései
alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett-e, a D0077-02 Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lefolytatá-
sáról formanyomtatványon.
Amennyiben a mûvelet végrehajtása a Kbt. hatálya alá tartozik, a közbeszerzéssel érintett mûvelet1 kiadásainak
elsõ elszámolásakor – a közbeszerzéssel érintett tevékenységre vonatkozó elsõ kifizetési kérelem benyújtásakor
igazolni kell az eljárás lefolytatását:

1 A Tanács 1698/2005/EK rendelete (a továbbiakban R.) 2. cikkének e) pontja alapján a mûvelet: az érintett vidékfejlesztési program számára meghatározott
szempontok szerint kiválasztott és egy vagy több kedvezményezett által végrehajtott projekt, szerzõdés, megállapodás vagy egyéb cselekvés, amely lehetõvé
teszi a 4. cikkben meghatározott célkitûzések elérését.
A 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 3 §. 3. pontja alapján a tevékenység: az R. 2. cikkének e) pontja szerinti mûvelet önállóan megvalósuló részeleme;
A 27/2007. (IV.17.) FVM rendelet 2 §. 6. pontja alapján a támogatási egység: olyan tevékenység, amelyhez a rendelet elszámolható kiadás-felsõhatárt állapít meg.
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– a vonatkozó hirdetmény megjelölésével vagy
– az ajánlattételi felhívás másolatának, valamint az ajánlattételi felhívás átvételét igazoló irat (tértivevény, az át-

adás-átvételt igazoló dokumentum, stb.) másolatának csatolásával
és csatolni kell:

– a nyertes ajánlattevõ által tett ajánlat másolatát, és
– az ügyfél és a nyertes ajánlattevõ között létrejött szerzõdés másolatát.
– Ha a Kbt. az eljárásra elõírja az eredményrõl vagy az eredménytelenségrõl szóló hirdetmény közzétételét, ak-

kor meg kell adni az eredményrõl vagy az eredménytelenségrõl szóló hirdetmény adatait.
– Ha a Kbt. az eljárásra nem írja elõ az eredményrõl vagy eredménytelenségrõl szóló tájékoztató közzétételét,

akkor csatolni kell az írásbeli összegzés másolatát, valamint az írásbeli összegzés átvételét igazoló irat (tértive-
vény, az átadás-átvételt igazoló dokumentum. stb.) másolatát.

– amennyiben a technológiai támogatási egység részeként elszámolni kívánt tételek (gép, építési tétel) nem sorolha-
tóak be az építési normagyûjtemény, illetve gépkatalógus tételazonosítói szerint, a kifizetési kérelemhez tételen-
ként minimum két, azonos mûszaki tartalommal rendelkezõ, de különbözõ ajánlattevõktõl származó áraján-
latot kell bekérnie és az Árajánlatos tétel bejelentõ lapon ismertetnie. Ha valamelyik tétel tekintetében az ügyfél a
magasabb árajánlatot választotta, azt az említett formanyomtatványon meg kell indokolnia.

A támogatás mértéke

Az ügyfél által igényelt és az MVH által az adott támogatási határozathoz kapcsolódó kifizetési kérelem/kérelmek
alapján jóváhagyott és kifizetett támogatási összeg nem haladhatja meg az Európai Bizottság által az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programban jóváhagyott 2 757 000 euró/projekt (azaz telepre/megvalósítási helyre vonatkoztatott) ér-
téknek megfelelõ támogatási felsõ határt forintra átszámolva. Az átváltás – az 1913/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke
szerint – azon év január 1-jei árfolyamán történik, amikor a támogatás odaítélésére vonatkozó határozat meghozatalára
sor került. Az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által közzétett, 2008. január 1-jén érvényes árfolyam
253,73 Ft/euró.

Az egyes kifizetési kérelmekben igényelt támogatási összeg meghatározásakor az ügyfélnek ügyelnie kell arra, hogy a
támogatási rendelet 4. §-ában leírt támogatási mértékek és a költségtípusok közötti arányok betartásra kerüljenek, mely-
nek ellenõrzésére az utolsó kifizetési kérelem elbírálásakor kerül sor. Az utolsó kifizetési kérelem elbírálásakor a kifize-
tendõ támogatási összeg meghatározása attól függõen változik, hogy az állattartó telepenként/megvalósítási helyenként
a teljes projektre elszámolt kiadásokon belül az egyes tevékenységekre elszámolt kiadások aránya megfelel-e a támoga-
tási rendelet elõírásainak. Amennyiben az igényelt támogatás alapjául vett tevékenységek aránya meghaladja a támoga-
tási rendeletben elõírt mértéket, a Hivatal jogosult az utolsó kifizetési kérelemnél a támogatás összegét a túlfizetés mérté-
kével csökkenteni, illetve a túlfizetés összegét visszaigényelni az ügyféltõl, mivel a támogatási rendelet 10. § (10) bekez-
dése alapján ez az összeg jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül. Amennyiben a túlfizetés összegének
visszaigénylésére kerül sor, ennek jogkövetkezménye az MVH tv. 69. § (5) bekezdése alapján az, hogy a jogosulatlanul
igénybe vett támogatást a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékének megfelelõ kamattal növelten kell az
ügyfélnek visszafizetnie.

A kifizetési kérelemmel kapcsolatos további feltételek:

A kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás az építési normagyûjteményben, illetve gépkatalógusban szereplõ té-
telek azonosítója szerint történik. Az adott kiadási tételhez tartozóan megjelölt elszámolható kiadás nem haladhatja meg
a támogatási határozattal jóváhagyott, adott kiadási tételazonosítóhoz rendelt elszámolható kiadást, illetve az építési nor-
magyûjteményben, illetve gépkatalógusban szereplõ referenciaárat. Amennyiben a technológiai támogatási egység ré-
szeként elszámolni kívánt tételek nem sorolhatóak be az építési normagyûjteménybe, illetve gépkatalógusba azonosító
illetve gépazonosító alapján, a kifizetési kérelemben a tételenként minimum két, azonos mûszaki tartalommal ren-
delkezõ, de különbözõ ajánlattevõktõl származó árajánlat adatait fel kell tüntetni. Ha valamelyik tétel tekintetében
az ügyfél a magasabb árajánlatot választotta, azt az erre rendszeresített formanyomtatványon (Árajánlatos tétel bejelentõ
lap) meg kell indokolnia.

A technológiai beruházáson belüli gépbeszerzés esetén a tárgyévre vonatkozó teljes (nem a jogcímre lezárt) – a kifize-
tési kérelem benyújtási idõszak elsõ napját megelõzõ legkésõbbi dátumú (a márciusban benyújtásra kerülõ kifizetési ké-
relmek vonatkozásában a 0903 számú – 2009. február 27. lezárási dátumú – vagy ennek hiányában az aktuálisan hatályos
verzió) – gépkatalógus az irányadó.
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A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a mû-
velet végrehajtása érdekében felmerült kiadás. A sikerdíj nem a mûvelet végrehajtása érdekében közvetlenül felmerült
kiadás, ezért nem elszámolható költség.

A Vhr. 19. § (3) bekezdése alapján a kifizetési kérelemben az elszámolás alapját csak az ügyfélnél felmerült kiadások
képezhetik, melyeket a mûvelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményrõl az ügyfél nevére kiállított,
pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol.

A kifizetési kérelem benyújtásakor az abban foglalt kifizetés iránti igény elszámolásának alapját képezõ gazdasági
eseménynek teljesítettnek és a kiadásigazoló bizonylatnak pénzügyileg is rendezettnek kell lennie.

A kifizetési kérelemben elszámolni kívánt, a már teljesített gazdasági eseményhez kapcsolódó elõlegszámlák, csak a
hozzájuk kapcsolódó pénzügyileg is rendezett végszámlával együtt számolhatóak el.

Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemnél számolható el.

Amennyiben a bizonylat nem felel meg a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény vagy a számla az általános forgalmi
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény formai vagy tartalmi elõírásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el. A törvé-
nyi elõírásoknak nem megfelelõ bizonylat alapján igényelt támogatási összeg jogosulatlan igénylésnek minõsül, ami
szankciót von maga után.

Csak a készpénzzel és banki átutalással – a kifizetési kérelem benyújtásáig – kiegyenlített kiadások fogadhatók el a tá-
mogatás alapjaként, más fizetési mód (árucsere, lízing) nem. Tehát csereszerzõdéses – ún. „kompenzációs” – számlák,

illetve számlaösszegek (amikor az ügyfél a szállítóval szembeni kötelezettségét – akár részben, vagy egészében – fennál-
ló követelésének összevezetésével rendezi) és lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a támogatás
alapjául, az ilyen módon kiegyenlített összegek alapján támogatás nem állapítható meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bizottság 1975/2006/EK tanácsi rendeletének 31. cikkében foglaltak értelmében,
amennyiben a kifizetési kérelemben igényelt támogatási összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által, a kifizetési
kérelem jogosultságának vizsgálata alapján megállapított támogatási összeget, az MVH a megállapított támogatási
összeget csökkenti az igényelt és a megállapított támogatási összeg különbözetével.

III. A kifizetési kérelem benyújtása

A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon postai úton kell benyújtani.

A benyújtás helye:

a lakóhely/székhely szerinti regionális illetékességû MVH megyei kirendeltség.

A kifizetési kérelmet és a csatolt mellékleteket – amennyiben arra lehetõség van – szkennelésre alkalmas formá-
ban (különálló laponként) kell benyújtani, hogy lehetõvé tegye a különálló lapokként történõ kezelést, ezért mel-
lõzzék a lapok összefûzését, összekapcsolását.

Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidõben benyújtott kérelmeket bírálja el, a jogszabályban
rögzített benyújtási idõszakon kívül – azt megelõzõen vagy azt követõen – benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat
nélkül, végzéssel elutasítja.

Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha
– a kérelmet nem formanyomtatványon nyújtották be,
– a kérelmet nem postai úton nyújtották be,
– a kérelmet nem a megadott határidõben nyújtották be,
– a Kifizetési kérelem – Fõlap az arra jogosult által nincs aláírva,
– a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevõ ügyfél legkésõbb a kérelem benyújtásával egyidejû-

leg sem jelenti be bankszámlaszámát,
– a kérelem nem tartalmaz olyan adatot, illetve dokumentumot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidõ le-

teltét követõen nem pótolható.
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Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kifizetési kérelemcsomag valamely betétlapja nincs aláírva az ügyfél
által, továbbá a Számla- és bizonylatösszesítõ A – bizonylatösszesítõ a könyvvezetésért felelõs személy által, úgy az
aláírás nélküli betétlapon szereplõ kiadások nem kerülnek figyelembevételre a kifizetendõ támogatási összeg
megállapításánál.

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 30/A. §-ban foglaltak szerint, amennyiben a mezõgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szerv tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó vál-

tozás-bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig, valamint az
ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság megfizetéséig az ügyfél részére a mezõgazdasági és vidékfejlesztési
támogatási szerv a törvény hatálya alá tartozó intézkedések alapján, valamint a hatáskörrel rendelkezõ hatóság a kére-

lemre induló eljárásaiban jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, valamint az ügyfél által

benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A támogatási rendelet 9. §-a alapján a kifizetési kérelmet 2009. március 1-jétõl 2009. március 31-ig lehet benyújtani,
a kérelmet legkésõbb 2009. március 31-én adhatja postára. A benyújtás napja a borítékon szereplõ postai bélyegzõ dátu-
ma. Javasoljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kifizetési kérelem módosítására – így a kérelem részleges visszavonására is – kizáró-
lag a 2009. március 1-31. közötti benyújtási idõszakon belül van lehetõség. A benyújtási idõszakot követõen a kérelem
módosítása nem lehetséges, például nem lehet a kifizetési kérelmet új számlára vonatkozó támogatás igényléssel kiegé-
szíteni, nem lehet részben visszavonni (például, a kérelembõl egy-egy számlát visszavonni).

IV. A kifizetési kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok

A kifizetési kérelem összeállításához szükséges formanyomtatványok letölthetõk a www.mvh.gov.hu honlapról, va-
lamint beszerezhetõk az MVH megyei kirendeltségein.

Az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésére szolgáló kérelemcso-
mag:

Formanyomtatványai:
– Kifizetési kérelem – Fõlap Állattartó telepek korszerûsítése (D0202-02)
– Számla- és bizonylatösszesítõ A betétlap – bizonylatösszesítõ (D0034-02)
– Számla- és bizonylatösszesítõ B betétlap (D0035-03)
– Árajánlatos tétel bejelentõ lap (D0053-01)
– Kifizetési kérelem – Építési tételek (ÉNGY) betétlap (D0054-01)
– Tételrészletezõ betétlap (D0055-02)
– Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lebonyolításáról (D0077-02)
– Állategészségügyi hatósági igazolása a tartási helynek a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján meghatározott

azonosítójáról (D0203-01)

Kérjük, hogy a formanyomtatványok kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a kifizetési kérelem kitöltését segítõ Kitöl-
tési útmutatót.

További csatolandó dokumentumok:
– a vagyonbiztosítás megkötésérõl a biztosítótársaság által kiállított és hitelesített kötvény másolata;
– közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek esetén a közbeszerzéssel érintett megvalósítási helyre/állattartó te-

lepre vonatkozó elsõ kifizetési kérelemhez;
– az ajánlattételi felhívás másolata, valamint az ajánlattételi felhívás átvételét igazoló irat (tértivevény, az át-

adás-átvételt igazoló dokumentum, stb.) másolata, ha a Kbt. az eljárásra elõírja az eredményrõl vagy az ered-
ménytelenségrõl szóló hirdetmény közzétételét;

– illetve az írásbeli összegzés másolata, valamint az írásbeli összegzés átvételét igazoló irat (tértivevény, az át-
adás-átvételt igazoló dokumentum. stb.) másolata, ha a Kbt. az eljárásra nem írja elõ az eredményrõl vagy az
eredménytelenségrõl szóló tájékoztató közzétételét;

– a nyertes ajánlattevõ által tett ajánlat másolata, és
– az ügyfél és a nyertes ajánlattevõ között létrejött szerzõdés másolata;
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– a kötelezõ képzésen való részvételrõl szóló igazolás;
– Építéssel járó tevékenységek esetén:

– az elsõ kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerõs építési engedély – beleértve a hozzátartozó építésze-
ti-mûszaki tervdokumentációt – hiteles másolatát, vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a
tevékenység nem építési engedélyköteles;

– engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a hatáskörrel rendelkezõ
építési hatóság jogerõs engedélyét a létesítmény használatba vételéhez.

V. A kifizetési kérelmek elbírálása

Az MVH a Vhr.-ben meghirdetett szempontok alapján bírálja el a beérkezett kérelmeket, és dönt a kifizetési kérelmek
jóváhagyásáról, hiánypótlásáról illetve elutasításáról.

Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetõség, az errõl szóló felszólítás kézhezvé-
telétõl számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben az MVH által megadott határidõn belül. Az MVH a vonatkozó jog-
szabályokkal összhangban a kérelmek elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is
bekérhet.

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott
bármely feltételt nem teljesíti.

Amennyiben nem teljesül a kifizetési kérelem benyújtásának azon feltétele, hogy az ügyfél szervezet nem áll felszá-
molási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével
összefüggõ végrehajtási eljárás alatt, a kifizetési kérelmet az MVH elutasítja, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága
megszûnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.

A csõdeljárás alatt álló szervezet kifizetési kérelmének elbírálását a szervezet kérelmére legfeljebb hat hónapos idõ-
tartamra fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha az ügyfél a felfüggesztés idõtartama alatt nem igazolja, hogy a csõdel-
járást a bíróság a csõdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 21. § (3) bekezdésének megfele-
lõen befejezetté nyilvánította, a kifizetési kérelmet az MVH elutasítja, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága meg-
szûnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.

Az MVH a döntésérõl határozatban értesíti az ügyfelet.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy támogatási kérelemhez kapcsolódó több kifizetési kérelem esetén a késõbb be-
nyújtott kérelmek feldolgozása mindaddig felfüggesztésre kerül, amíg a korábbi(ak) feldolgozása határozattal le nem
zárult (pl. fellebbezés esetén).

VI. Kifizetés

Amennyiben a támogatási kérelem alapján hozott támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a döntés által rög-
zített egyes támogatható kiadási tételek összegét a kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási tételéhez tartozó
kifizethetõ összege nem haladhatja meg.

Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elõtt nem fizethetõ ki a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadá-
sok 80%-át meghaladó összeg. Ez a rendelkezés nem akadálya annak, hogy az ügyfél a kifizetési kérelemmel az említett
mértéket meghaladó kiadást számoljon el, amely az utolsó kifizetéssel válik esedékessé.

A forinttól eltérõ pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat
esetén, azt a bizonylaton szereplõ (gazdasági) teljesítés idõpontját megelõzõ hónap utolsó – a Magyar Nemzeti Bank (a
továbbiakban: MNB) által közzétett – hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB által nem jegyzett
pénznemben kifejezett összegeket a (gazdasági) teljesítés idõpontját megelõzõ hónap utolsó – az EKB által közzétett –
hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd az MNB hivatalos árfolyamán kell forintra átszámítani.

Az MVH a kérelmet annak hiánytalan beérkezését követõ hatvan napon belül bírálja el és közli döntését az ügyféllel.
A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára tör-

ténõ átutalással, forintban teljesíti a kifizetésrõl szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül.
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VII. Közlemény kapcsolódó mellékletei

– Kifizetési kérelem – Fõlap Állattartó telepek korszerûsítése (D0202-02) (1. melléklet)
– Számla- és bizonylatösszesítõ A betétlap – bizonylatösszesítõ (D0034-02) (2. melléklet)

– Számla- és bizonylatösszesítõ B betétlap (D0035-03) (3. melléklet)

– Árajánlatos tétel bejelentõ lap (D0053-01) (4. melléklet)

– Kifizetési kérelem – Építési tételek (ÉNGY) betétlap (D0054-01) (5. melléklet)

– Tételrészletezõ betétlap (D0055-02) (6. melléklet)

– Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lebonyolításáról (D0077-02) (7. melléklet)

– Állategészségügyi hatósági igazolása a tartási helynek a 119/2007. (X.18.) FVM rendelet alapján meghatározott
azonosítójáról (D0203-01) (8. melléklet)

– Kitöltési útmutató (9. melléklet)

– Állattartó telepek korszerûsítése jogcím keretében támogatható gépek listája 1. célterületre (Jogcímhez lezárt gép-
katalógus 1. célterületre) (10. melléklet)

– Állattartó telepek korszerûsítése jogcím keretében támogatható gépek listája 2. célterületre (Jogcímhez lezárt gép-
katalógus 2. célterületre) (11. melléklet)

– Állattartó telepek korszerûsítése jogcím keretében támogatható gépek listája 3. célterületre (Jogcímhez lezárt gép-
katalógus 3. célterületre) (12. melléklet)

– MVH Regionális illetékességû megyei kirendeltségeinek elérhetõsége, levelezési címe, valamint a hozzájuk tarto-
zó illetékességi területek (13. melléklet)

– Tájékoztató az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az állattartó te-
lepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatásokra benyújtott kérelmek folyamatba épített helyszíni szemle/helyszí-
ni ellenõrzés eljárásaihoz (14. melléklet)

VIII. Ellenõrzések

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a kifizetési kérelmeket adminisztratív úton teljes körûen ellenõrzi, és jo-
gosult helyszíni ellenõrzés keretében is vizsgálni.

IX. Kapcsolódó jogszabályok

– A Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;

– A Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási sza-
bályainak megállapításáról;

– A Bizottság 2006. december 7-i 1975/2006/EK rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó
ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi ren-
delet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

– A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
– Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény;
– A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény;
– Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
– A közbeszerzésrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény;
– A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsoló-

dó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;
– Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezõ-

gazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenõrzési rendszerek
kialakításáról, lebonyolításának rendjérõl szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet;

– Az építõipari kivitelezési tevékenységrõl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló
290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet;

– Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatá-
sok részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;

– Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételé-
nek általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
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X. A közlemény hatálya

Ez a közlemény a kihirdetése napján lép hatályba. Ezzel egyidejûleg az MVH 143/2008. (XI. 28.) számú közleménye
hatályát veszíti.

További információk megtalálhatóak az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illet-
ve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

Amennyiben a közlemény és a vonatkozó jogszabályok között ellentmondás vagy eltérés merül fel, abban az
esetben a jogszabályok az irányadóak.

Budapest, 2009. február 27.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
20/2009. (III. 3.) MVH

közleménye
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott

alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások
kifizetésének igénylésérõl

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2009. (III. 3.) közleménye az Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérsé-
gi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 9/2008. (I. 24.)
FVM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet), valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfi-
nanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl.

I. A kifizetés igénylésének feltételei

A támogatási rendelet 7. §-a, valamint a rendelet 8. §-a alapján az adott jogcím vonatkozásában az MVH által kibocsá-
tott – támogatási kérelemnek helyt adó határozattal rendelkezõ ügyfelek 2009. március 1. és április 30. között kifizetési
kérelmet jogosultak benyújtani.

A kifizetési kérelem benyújtásának további feltétele, hogy az ügyfél eleget tegyen a Vhr., a támogatási rendelet, vala-
mint a vonatkozó egyéb jogszabályok elõírásainak.

II. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei

Kifizetési kérelem az I. pontban meghatározott határidõn belül a támogatási rendelet 3. § (1) és (2) bekezdéseiben
meghatározott támogatott célterületekre nyújtható be, helyt adó támogatási határozat alapján. Ennek keretében a kifize-
tési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos, a gépkatalógus részét képezõ „Gépjármûkatalógus a
kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” címû katalógus és a hatályos támogatási rendelet 2. számú mellék-
letében és a 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott támogatási egységekre vonatkozó kiadások a támogatási hatá-
rozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el.

Kifizetési kérelem nyújtható be

– a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos gépkatalógus részét képezõ gép-
jármû-katalógusban szereplõ gépcsoportokba és gépkatalógus-kódok alá tartozó, elsõ üzembe helyezésû azon
gépjármûvek és a támogatási rendelet 2. számú mellékletében szereplõ kötelezõen beépítendõ vagy a kötelezõen
beépítendõ és az igény szerint beépítendõ kiegészítõ eszközök (a továbbiakban együtt: gépjármûvek) beszer-
zésével kapcsolatos elszámolható kiadásokra, (a beszerzett gépjármû beszerzési értéke, a beszerzett gépjármû át-
alakításának, akadálymentesítésének költsége, a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtõ kiegészítõ eszkö-
zök költsége, a gépjármû forgalomba helyezéséhez kapcsolódóan megfizetett regisztrációs adó);

– a beszerzett gépjármû forgalomba helyezési költségére legfeljebb 100 000 Ft-ig. A forgalomba helyezés költsé-
geivel kapcsolatban iránymutatást ad az ÚMVP Irányító hatóságának 29/2008 (IV. 24.) közleménye;

– valamint a Vhr. 31. § (1) bekezdés a) pontja szerinti költségekre.

Amennyiben a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlat olyan gépjármûre vonatkozik, amely a gépjármûkatalógusban
nem szerepel, de az abban szereplõ jármûvek bármelyikével egyenértékû, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha a
gépjármûkatalógusban szerepelt volna.

A támogatási határozatban szereplõ tételek a támogatási rendelet 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott ki-
adási tétellel bõvíthetõk kizárólag, a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg mértékén belül, a Vhr. 31. §
(3)-(5) bekezdései szerinti szabályok alapján.

A támogatási határozatban megjelölttõl eltérõ típus beszerzése esetén az ügyfél módosítást a kifizetési kérelem be-
nyújtásával eszközölhet, a módosításra a támogatási rendelet 5. § (9) bekezdése alapján a Vhr. 29. § (11) bekezdés
b) pontjában szereplõ elõírást e jogcím vonatkozásában nem kell alkalmazni. A módosításnak nem feltétele az, hogy
támogatási határozatban szereplõ géppel azonos gépváltozathoz tartozzon a beszerzett gépjármû, azonban a beszerzett
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gépjármû felszereltségi szintje nem lehet alacsonyabb, mint a támogatási határozatban jóváhagyott gépjármû felszerelt-
ségi szintje.

Az elszámolható kiadás a módosítást követõen sem haladhatja meg a megvásárolt gép gépkatalógusban szereplõ re-
ferenciaárát és a támogatási döntéssel az eredetileg megvásárolni kívánt gépjármûre jóváhagyott elszámolható kiadást.
Magasabb értékû gépjármû beszerzése esetén a MVH az elismert kiadást az elõbb említett értékekre csökkenti.

A támogatási határozatban szereplõ tételek a fenti eseteket kivéve, nem módosíthatóak, ami a 2007. évi XVII. törvény
42. § (1) bekezdése alapján különösen vonatkozik a támogatási kérelemben meghatározott támogatási alapra, összegre,
valamint a megvalósítás helyére egyaránt.

A támogatás feltétele továbbá, hogy az ügyfélnek rendelkeznie kell a teljesítés idõpontjában kezdõdõen CASCO és
kötelezõ felelõsségbiztosítással a beszerzendõ gépjármûre vonatkozóan, amelyet az üzemeltetési kötelezettségének idõ-
szaka alatt köteles fenntartani, és amely biztosítási kötvények másolatát az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell.

Támogatás kizárólag a támogatási kérelem benyújtását követõen megkezdett, a támogatási döntés kézhezvételétõl
számított 1 éven belül – közbeszerzési eljárás esetén másfél éven belül – megvalósított mûveletekhez nyújtható.

A mûvelet megkezdésének idõpontja a megrendelés (vételi szándék) írásban történõ bejelentésének vagy az adásvéte-
li szerzõdés megkötésének vagy a számlán szereplõ teljesítés dátumai közül a legkorábbi idõpont.

Kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha:
– szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll felszámolási, végelszámolási, eljárás, adósságrendezés alatt

A csõdeljárás alatt álló szervezet kifizetési kérelmének elbírálását a szervezet kérelmére legfeljebb hat hónapos idõ-
tartamra fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha az ügyfél a felfüggesztés idõtartama alatt nem igazolja, hogy a csõdel-
járást a bíróság a csõdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 21. § (3) bekezdésének megfele-
lõen befejezetté nyilvánította, a kifizetési kérelmet el kell utasítani, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszû-
nik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.

Az ügyfél kötelezettségei:
– a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át kell teljesíteni, kivételt ké-

pez ez alól a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás addig a mértékig, ameddig azt a közbeszerzés eredménye in-
dokolja; (az ettõl való elmaradás jogkövetkezményeit a Vhr. 35. § (1) bekezdése tartalmazza);

– a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott szakmai programban vállalt mutatóktól való elmaradása, az ott vál-
lalt kötelezettségek nem teljesítése esetén a támogatási rendelet 9. § (2) bekezdése alapján jogkövetkezmény nem
kerül alkalmazásra;

– a támogatott beruházást, eszközt, a támogatási döntés kézhezvételétõl számított legalább 5 évig a támogatás ren-
deltetésének megfelelõen, a vonatkozó engedélyek és elõírások betartásával kell használni, üzemeltetni (üze-
meltetési kötelezettség);

– az üzemeltetési kötelezettség idõtartama alatt a beruházás tárgya – a Vhr. 10. §-ában foglalt kivétellel – nem idege-
níthetõ el és nem adható bérbe, de jótállás alapján történõ csere, amortizáció, lopás, mûködésképtelenné, használ-
hatatlanná válás esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon történõ bejelentést követõen – a bejelen-
tés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve – saját forrásból lecserélhetõ:
– azonos rendeltetésû, azonos vagy magasabb mûszaki tartalommal rendelkezõ tárgyi eszközre, és
– olyan gépre, amely szerepel a cserére irányuló kérelem benyújtásakor hatályos gépkatalógusban, beletartozik az

adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minõsített gépcsoportba, a támogatási határozatban szereplõ gép-
pel azonos gépváltozathoz tartozik, és korszerûségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határo-
zatban szereplõ gép korszerûségi mutatója;

– a támogatott mûvelet kapcsán felmerült kiadások, illetve meghatározott esetben bevételek vonatkozásában elkülö-
nített nyilvántartásokat kell vezetnie, és ellenõrzés esetén bemutatnia. A mûvelet megvalósítását szolgáló gazda-
sági esemény megtörténtét hitelesen igazoló eredeti bizonylatoknak (számlák, számviteli bizonylatok, pénzügyi
teljesítést igazoló bizonylatok, szerzõdések, megrendelések, szállító levelek, teljesítés igazolások, kifizetés igazo-
lások, minõségi tanúsítványok, biztosítási kötvények, egyedi tárgyi eszköz nyilvántartási kartonok,) az ügyfél nyil-
vántartásában fizikailag elkülönítetten, ellenõrzésre alkalmas, rendezett formában rendelkezésre kell állniuk;

– az adott idõszakban elszámolni kívánt kiadásokat igazoló eredeti bizonylat(ok)on fel kell tüntetni a támogatási ha-
tározat számát (iratazonosítóját), a határozatban megállapított, vonatkozó kiadási tételazonosítót, a számlatétel SZJ
(Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát a gépjármû azonosítót, az ügyfél-regisztrációs számot,
valamint azt, hogy a bizonylat „támogatás elszámolására benyújtásra került”.
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– Felhívjuk a figyelmet, hogy a bizonylat nem kerül elfogadásra, amennyiben ellenõrzés során megállapítást nyer,
hogy arról bármely, az ügyfél kötelezettségeinél felsorolt, a bizonylatokon kötelezõen feltüntetendõ elem hiányzik.
Ugyancsak a bizonylat elutasítását és törvényben szabályozott jogkövetkezményeket vonja maga után, ha az erede-
ti bizonylaton arra utaló jel van, hogy a bizonylatot más támogatáshoz is benyújtották, és a tényállás tisztázása alap-
ján az ügyfél kettõs finanszírozás iránti igénye bizonyítható.

– a támogatott eszköz nem használható fel más támogatási jogviszonyból származó kötelezettség teljesítéséhez. A
Vhr. 19. § (3) bekezdése értelmében a kifizetési kérelemben az elszámolás alapját csak az ügyfélnél felmerült ki-
adások képezhetik, melyet/melyeket a mûvelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményrõl az ügy-
fél nevére kiállított, és pénzügyileg teljesen rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol.

– az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése jogcím és a Megyei Területfejleszté-
si Tanácsok, vagy más szervek céljellegû decentralizált elõirányzatai vagy egyéb támogatása terhére beszerzett fa-
lugondnoki jármû közti kettõs finanszírozás elkerülése érdekében amennyiben az ügyfél korábban sikeresen pá-
lyázott falugondnoki gépjármû vásárlásra és a támogatáshoz kapcsolódó szerzõdésben elõírt fenntartási kötelezett-
ség még nem járt le, a korábban beszerzett gépjármû megtartása mellett van csak lehetõség a kifizetési kérel-
met benyújtani.

– beszámítást tartalmazó bizonylat a kifizetéshez nem számolható el.

– a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvásárolt gépjármû-
vön az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1 valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját fel kell tüntetnie.
Az ÚMVP Irányító Hatóságának 9/2009. (II. 26.) közleménye a jogcím keretében támogatásban részesült ked-
vezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeirõl tartalmazza a szükséges vonatkozó
információt.

– Felhívjuk a figyelmét, hogy az igénybevett támogatáshoz kapcsolódóan a monitoring rendszer mûködtetése céljá-
ból adatot kell szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon a monitoring adatszolgáltatásra vonatkozó közle-
mény szerint.

A kifizetési kérelemhez csatolni kell:
– az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a CASCO és kötelezõ felelõsségbiztosítás megkötésérõl a biztosí-

tótársaság által hitelesített kötvény másolatát. Amennyiben az ügyfél e kötelezettségének felszólítás ellenére sem
tesz eleget, az MVH az ügyfelet a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 71. §-a szerinti mulasz-
tási bírsággal sújtja.

– az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az üzemeltetéshez szükséges forgalomba-helyezési engedély má-
solatát. (forgalmi engedély)

– az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell már mûködõ falu – és tanyagondnoki szolgáltatás esetén a mûködé-
si engedély hiteles másolatát, új falu- és tanyagondnoki szolgáltatás esetén a mûködési engedély jóváhagyásáról
szóló igazolást (jegyzõi igazolást az engedély kiállításának megtörténtérõl, vagy a már engedélyezett szolgáltatás
esetén az engedély hiteles másolatát.)

– az utolsó kifizetési kérelemhez csatolni kell a gépjármûre vonatkozó adásvételi szerzõdést vagy annak hiteles má-
solatát (közjegyzõ által hitelesített másolat)

– amennyiben a falu-és tanyagondnoki szolgáltatást nonprofit szervezet látja el, akkor az utolsó kifizetési kérelemhez
csatolni kell a feladat-ellátási szerzõdést vagy annak hiteles másolatát

– az elsõ kifizetési kérelem benyújtásakor a ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatási határozat szerinti
mûvelet vonatkozásában a 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) rendelkezései alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására
kötelezett-e, a D0077-02 Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lefolytatásáról formanyomtatványon.

– Amennyiben a mûvelet végrehajtása a Kbt. hatálya alá tartozik, az elsõ kifizetési kérelem benyújtásakor igazolni
kell az eljárás lefolytatását:
– a vonatkozó hirdetmény megjelölésével vagy
– az ajánlattételi felhívás másolatának, valamint az ajánlattételi felhívás átvételét igazoló irat (tértivevény, az át-

adás-átvételt igazoló dokumentum, stb.) másolatának csatolásával
és csatolni kell:
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– a nyertes ajánlattevõ által tett ajánlat másolatát, és
– az ügyfél és a nyertes ajánlattevõ között létrejött szerzõdés másolatát.
– Ha a Kbt. az eljárásra elõírja az eredményrõl vagy az eredménytelenségrõl szóló hirdetmény közzétételét, ak-

kor meg kell adni az eredményrõl vagy az eredménytelenségrõl szóló hirdetmény adatait;
– Ha a Kbt. az eljárásra nem írja elõ az eredményrõl vagy eredménytelenségrõl szóló tájékoztató közzétételét,

akkor csatolni kell az írásbeli összegzés másolatát, valamint az írásbeli összegzés átvételét igazoló irat (tértive-
vény, az átadás-átvételt igazoló dokumentum. stb.) másolatát.

– Amennyiben az elszámolni kívánt tétel nem sorolható be a gépjármû-katalógus azonosítói szerint, a kifizetési kére-
lemhez tételenként minimum két, azonos mûszaki tartalommal rendelkezõ, de különbözõ ajánlattevõktõl származó
árajánlatot kell bekérnie és az Árajánlatos tétel bejelentõ lapon ismertetnie. Ha valamelyik tétel tekintetében az
ügyfél a magasabb árajánlatot választotta, azt az említett formanyomtatványon meg kell indokolnia.

– A közbeszerzési eljárás keretében a gépkatalógusban nem szereplõ gépjármû beszerzése esetén az egyenértékûség
megállapításához a kifizetési kérelemhez csatolni kell a gépjármû forgalmi engedélyének hiteles másolatát, továb-
bá gépjármû gyártója vagy forgalmazója által kiállított igazolást arról, hogy a gépjármû hátul nyíló ajtóval rendel-
kezik.

A támogatás mértéke:

Az ügyfél által igényelt és az MVH által az adott támogatási határozathoz kapcsolódó kifizetési kérelem/kérelmek
alapján jóváhagyott és kifizetett támogatási összeg nem haladhatja meg az Európai Bizottság által az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Programban jóváhagyott 40.000,- euró/projekt értéknek megfelelõ támogatási felsõ határt forintra át-
számolva. Az átváltás – az 1913/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke szerint – azon év január 1-jei árfolyamán történik,
amikor a támogatás odaítélésére vonatkozó határozat meghozatalára sor került. Az EKB által közzétett, 2008. január
1-jén érvényes árfolyam 253,73 Ft/euró.

A kifizetési kérelemmel kapcsolatos további feltételek:

A kifizetési kérelemhez kapcsolódó elszámolás a gépkatalógus részét képezõ „Gépjármûkatalógus a kistérségi
közlekedési szolgáltatások fejlesztéséhez” címû katalógusban szereplõ tételek azonosítója szerint történik.

Az adott kiadási tételhez tartozóan megjelölt elszámolható kiadás nem haladhatja meg a gépkatalógusban szereplõ re-
ferenciaárat. Amennyiben az elszámolni kívánt tételek nem sorolhatóak be a gépkatalógusba azonosító illetve gép-
jármûazonosító alapján (forgalomba helyezés költségei), azokat a kifizetési kérelemben tételenként fel kell tüntetni.

A forgalomba helyezés költségeit az ügyfél 100.000 Ft-ig számolhatja el. A forgalomba helyezés költségeivel kapcso-
latban iránymutatást ad az ÚMVP Irányító hatóságának 29/2008 (IV. 24.) közleménye.

Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemnél számolható el.
Amennyiben a bizonylat nem felel meg a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény vagy a számla az általános forgalmi

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) formai vagy tartalmi elõírásainak, az elszámolás-
hoz nem fogadható el.

Csak a készpénzzel és banki átutalással – a kifizetési kérelem benyújtásáig – kiegyenlített kiadások fogadhatók el a tá-
mogatás alapjaként, más fizetési mód (árucsere (beleértve más gépjármûnek a vételárba történõ beszámítását is), lízing)
nem. Tehát csereszerzõdéses – ún. „kompenzációs” – számlák, beszámítással részben kiegyenlített, illetve számla-
összegek (amikor az ügyfél a szállítóval szembeni kötelezettségét – akár részben, vagy egészében – fennálló követelésé-
nek összevezetésével rendezi) és lízing konstrukcióval érintett számlák nem szolgálhatnak a támogatás alapjául, az
ilyen módon kiegyenlített összegek alapján támogatás nem állapítható meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Bizottság 1975/2006/EK tanácsi rendeletének 31. cikkében foglaltak értelmében,
amennyiben a kifizetési kérelemben igényelt támogatási összeg több mint 3%-kal meghaladja az MVH által, a kifizetési
kérelem jogosultságának vizsgálata alapján megállapított támogatási összeget, az MVH a megállapított támogatási
összeget csökkenti az igényelt és a megállapított támogatási összeg különbözetével.
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III. A kifizetési kérelem benyújtása

A kifizetési kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon postai úton kell benyújtani.

A benyújtás helye:

a székhely szerinti regionális illetékességû MVH megyei kirendeltség.

A kifizetési kérelmet és a csatolt mellékleteket – amennyiben arra lehetõség van – szkennelésre alkalmas formá-
ban (különálló laponként) kell benyújtani, hogy lehetõvé tegye a különálló lapokként történõ kezelést, ezért mel-
lõzzék a lapok összefûzését, összekapcsolását.

Az MVH kizárólag a kérelem benyújtására nyitva álló határidõben benyújtott kérelmeket bírálja el, a jogszabályban
rögzített benyújtási idõszakon kívül – azt megelõzõen vagy azt követõen – benyújtott kérelmeket érdemi vizsgálat
nélkül, végzéssel elutasítja.

Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha
– a kérelmet nem formanyomtatványon nyújtották be,
– a kérelmet nem postai úton nyújtották be,
– a kérelmet nem a megadott határidõben nyújtották be,
– a Kifizetési kérelem – Fõlap az arra jogosult által nincs aláírva,
– az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal, illetve a kérelemmel egyidejûleg sem nyújtott be intézkedésben

való részvételhez szükséges, regisztrációs szám megállapítására alkalmas kérelmet;,
– a pénzügyi következményekkel járó intézkedésben részt vevõ ügyfél legkésõbb a kérelem benyújtásával egyidejû-

leg sem jelenti be bankszámlaszámát,
– a kérelem nem tartalmaz olyan adatot, illetve dokumentumot, amely a kérelem benyújtására nyitva álló határidõ le-

teltét követõen nem pótolható.

Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a kifizetési kérelemcsomag valamely betétlapja nincs aláírva az ügyfél által,
továbbá a „Számla- és bizonylatösszesítõ A betétlap – bizonylatösszesítõ” a könyvvezetésért felelõs személy által, úgy az
aláírás nélküli betétlapon szereplõ kiadások nem kerülnek figyelembevételre a kifizetendõ támogatási összeg
megállapításánál.

A támogatási rendelet 8 §-a szerint a kifizetési kérelmet március 1.- április 30.-ig lehet benyújtani, a kérelmet az ügy-
fél legkésõbb 2008. április 30-án adhatja postára. A benyújtás napja a borítékon szereplõ postai bélyegzõ dátuma. Java-
soljuk, hogy a küldeményt tértivevénnyel adja fel.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a kifizetési kérelem módosítására is kizárólag a 2008. március 1. és április 30. közötti
benyújtási idõszakon belül van lehetõség.

IV. A kifizetési kérelemcsomag részeként benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok

A kifizetési kérelem összeállításához szükséges formanyomtatványok letölthetõek a www.mvh.gov.hu honlapról, va-
lamint beszerezhetõek az MVH megyei kirendeltségein.

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alap-
szolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatás kifizetésének
igénylésére szolgáló kérelemcsomag részei:

Formanyomtatványai:
– Kifizetési kérelem – Fõlap (D1402-01)
– Számla- és bizonylatösszesítõ A betétlap – bizonylatösszesítõ (D0034-02)
– Számla- és bizonylatösszesítõ B betétlap (D0035-03)
– Árajánlatos tétel bejelentõ lap (D0053-01)
– Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lebonyolításáról (D0077-02)
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Kérjük, hogy a formanyomtatványok kitöltése elõtt figyelmesen olvassa el a kifizetési kérelem kitöltését segítõ Kitöl-
tési útmutatót.

További csatolható, az utolsó kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumok:

– a CASCO és kötelezõ felelõsségbiztosítás megkötésérõl a biztosítótársaság által hitelesített kötvény másolata,
– közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén az elsõ kifizetési kérelemhez,

– az ajánlattételi felhívás másolata, valamint az ajánlattételi felhívás átvételét igazoló irat (tértivevény, az át-
adás-átvételt igazoló dokumentum, stb.) másolata, ha a Kbt. az eljárásra elõírja az eredményrõl vagy az ered-
ménytelenségrõl szóló hirdetmény közzétételét,

– illetve az írásbeli összegzés másolata, valamint az írásbeli összegzés átvételét igazoló irat (tértivevény, az át-
adás-átvételt igazoló dokumentum. stb.) másolata, ha a Kbt. az eljárásra nem írja elõ az eredményrõl vagy az
eredménytelenségrõl szóló tájékoztató közzétételét,

– a nyertes ajánlattevõ által tett ajánlat másolata, és
– az ügyfél és a nyertes ajánlattevõ között létrejött szerzõdés másolata,

– az üzemeltetéshez szükséges forgalomba-helyezési engedély másolata (forgalmi engedély),

– már mûködõ falu – és tanyagondnoki szolgáltatás esetén a mûködési engedély hiteles másolatát, új falu- és tanya-
gondnoki szolgáltatás esetén a mûködési engedély jóváhagyásáról szóló igazolás,

– a gépjármûre vonatkozó adásvételi szerzõdést vagy annak hiteles másolata

– a feladat-ellátási szerzõdést vagy annak hiteles másolata, amennyiben falu-és tanyagondnoki szolgáltatás esetében
nonprofit szervezet látja el a feladatot,

– Közbeszerzés keretében a gépjármûkatalógusban nem szereplõ gépjármû beszerzése esetén a gyártó vagy forgal-
mazó nyilatkozatát arról, hogy a gépjármû hátulnyíló ajtós.

V. A kifizetési kérelmek elbírálása

Az MVH a Vhr.-ben meghirdetett szempontok alapján bírálja el a beérkezett kérelmeket, és dönt a kifizetési kérelmek
jóváhagyásáról, hiánypótlásáról illetve elutasításáról.

Az eljárás során azonos tárgyra vonatkozóan hiánypótlásra egyszer van lehetõség, az errõl szóló felszólítás kézhezvé-
telétõl számított, a hiánypótlásra felszólító végzésben az MVH által megadott határidõn belül. Az MVH a vonatkozó jog-
szabályokkal összhangban a kérelmek elbírálásához a közleményben foglaltakon túl egyéb dokumentumokat is
bekérhet.

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha az ügyfél a vonatkozó közösségi, illetve nemzeti jogszabályokban meghatározott
bármely feltételt nem teljesíti.

Amennyiben nem teljesül a kifizetési kérelem benyújtásának azon feltétele, hogy az ügyfél szervezet nem áll felszá-
molási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, a kifizetési kérelmet az MVH elutasítja, az ügyfél támogatáshoz
való jogosultsága megszûnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.

A csõdeljárás alatt álló szervezet kifizetési kérelmének elbírálását a szervezet kérelmére legfeljebb hat hónapos idõ-
tartamra fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha az ügyfél a felfüggesztés idõtartama alatt nem igazolja, hogy a csõdel-
járást a bíróság a csõdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 21. § (3) bekezdésének megfele-
lõen befejezetté nyilvánította, a kifizetési kérelmet az MVH elutasítja, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága meg-
szûnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.

Az MVH a döntésérõl határozatban értesíti az ügyfelet.
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VI. Kifizetés

Amennyiben a támogatási kérelem alapján hozott támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a döntés által rög-
zített egyes támogatható kiadási tételek összegét a kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási tételéhez tartozó
kifizethetõ összege nem haladhatja meg.

Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elõtt nem fizethetõ ki a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadá-
sok 80%-át meghaladó összeg. Ez a rendelkezés nem akadálya annak, hogy az ügyfél a kifizetési kérelemmel az említett
mértéket meghaladó kiadást számoljon el, amely az utolsó kifizetéssel válik esedékessé.

A forinttól eltérõ pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat
esetén, azt a bizonylaton szereplõ (gazdasági) teljesítés idõpontját megelõzõ hónap utolsó – a Magyar Nemzeti Bank (a
továbbiakban: MNB) által közzétett – hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB által nem jegyzett
pénznemben kifejezett összegeket a (gazdasági) teljesítés idõpontját megelõzõ hónap utolsó – az Európai Központi Bank
(a továbbiakban: EKB) által közzétett – hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd az MNB hivatalos árfolyamán kell
forintra átszámítani.

Az MVH a kérelmet annak hiánytalan beérkezését követõ hatvan napon belül bírálja el és közli döntését az ügyféllel.
A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára tör-

ténõ átutalással, forintban teljesíti a kifizetésrõl szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül.

VII. Közlemény kapcsolódó mellékletei

– Kifizetési kérelem – Fõlap (D1402-01) (1. melléklet)

– Számla- és bizonylatösszesítõ A betétlap – bizonylatösszesítõ (D0034-02) (2. melléklet)

– Számla- és bizonylatösszesítõ B betétlap (D0035-03) (3. melléklet)

– Árajánlatos tétel bejelentõ lap (D0053-03) (4. melléklet)

– Nyilatkozat közbeszerzési eljárás lebonyolításáról (D0077-02) (5. melléklet)

– Kitöltési útmutató (6. melléklet)

– D0055-02 KK Tételrészletezõ (7. melléklet)

– A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgál-
tatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások jogcím keretében támogatható gépjármûvek listája (Jogcím-
hez lezárt gépjármûkatalógus) (8. melléklet)

– MVH Regionális illetékességû megyei kirendeltségeinek elérhetõsége, levelezési címe, valamint a hozzájuk tarto-
zó illetékességi területek (9. melléklet)

VIII. Ellenõrzések

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal a kifizetési kérelmeket adminisztratív úton teljes körûen ellenõrzi, és jo-
gosult helyszíni ellenõrzés keretében is vizsgálni.

IX. Kapcsolódó jogszabályok

– A Tanács 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról,

– A Bizottság 2006. december 15-i 1974/2006/EK rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási sza-
bályainak megállapításáról,

– A Bizottság 2006. december 7-i 1975/2006/EK rendelete a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó
ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi ren-
delet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról,

– A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
– Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
– A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény,
– Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,
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– A közbeszerzésrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény,
– A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsoló-

dó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény,
– Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezõ-

gazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések pénzügyi, számviteli és ellenõrzési rendszerek
kialakításáról, lebonyolításának rendjérõl szóló 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet,

– Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások rész-
letes feltételeirõl szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet

– Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások rész-
letes feltételeirõl szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet módosításáról szóló 1/2009. (I. 9.) FVM rendelet,

– Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételé-
nek általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet.

X. A közlemény hatálya

Ez a közlemény a kihirdetése napján lép hatályba.

További információk megtalálhatóak az FVM (www.fvm.hu), valamint az MVH honlapján (www.mvh.gov.hu), illet-
ve tájékoztatás az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

Budapest, 2009. március 3.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
21/2009. (III. 4.) MVH

közleménye
az AVOP pénzügyi zárását követõen keletkezõ kötelezettségek rendezésérõl

A Nemzeti fejlesztési Ügynökség (NFÜ) állásfoglalása alapján az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív program kere-
tében szerzõdött projektek zárását követõen a fennmaradó kötelezettségeket a kötelezettség összegétõl függetlenül ki
kell utalni a kedvezményezettek részére.

Fentiek alapján a Hivatal 2009 februárjában megkezdte az eddig lezárt projektek maradványösszegeinek kiutalását.
A maradványösszegek utalványozása a program lezárásáig folyamatosan történik.

Figyelembe véve az NFÜ elnökének a 23/2008. (XII. 18.) számú utasítását a XIX. Uniós fejezetek költségvetési fejezet
fejezeti kezelésû elõirányzatainak Számvitelei Politikájára vonatkozó és ahhoz kapcsolódó szabályzatokról, a kedvez-
ményezettek az utalásról – annak csekély összegére való tekintettel – külön tájékoztató levelet nem kapnak.

Budapest, 2009. március 4.

Margittai Miklós s. k.,
elnök

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
22/2009. (III. 5.) MVH

közleménye
a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek támogatással történõ lepárlásának
feltételeirõl szóló 13/2009. (II. 27.) FVM rendelet szerinti nyomtatványokról és a kifizethetõ támogatási

keretösszegrõl

I. A borászati melléktermékek támogatással történõ lepárlása

A szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek támogatással történõ lepárlásának feltételeirõl
szóló 13/2009. (II. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében: „Borászati mellékter-
mékek lepárlás útján történõ megsemmisítése esetében a borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK tanácsi rende-
letnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat el-
lenõrzése tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i
555/2008/EK bizottsági rendelet 25. cikkének (1) bekezdésében meghatározott mértékû támogatás igényelhetõ.”

II. A borászati melléktermékek támogatással történõ lepárlására kifizethetõ támogatási keretösszeg

A Rendelet 3. § (3) bekezdésének rendelkezése értelmében: „A borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK
rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet II. címének I. fejezete szerint
elkészített és az Európai Bizottság részére benyújtott és elfogadott Nemzeti Támogatási Program 1. számú mellékletében
foglaltaknak megfelelõen az aktuális borpiaci évre vonatkozóan az e rendelet alapján kifizethetõ támogatási keret-
összegrõl az agrárpolitikáért felelõs miniszter az adott borpiaci év augusztus 1-jéig tájékoztatja a Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatalt, amely a keretösszegrõl közleményt tesz közzé.”

A 2008/2009. borpiaci évben a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek támogatással törté-
nõ lepárlására kifizethetõ támogatási keretösszeg 2,5 millió euró.
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III. A támogatási kérelem benyújtása

A Rendelet 6. § (1) bekezdése szerint: „A támogatási kérelmeket az MVH által közleményben közzétett formanyomtat-
ványokon, postai úton vagy személyesen kell benyújtani az MVH részére.”

A benyújtás helye és módja:

Postai úton:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága

1385 Budapest, 62. Pf.: 867

Személyesen:

Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, 1095 Budapest, Soroksári út 22-24.
Ügyfélszolgálat – ügyfélfogadási rend:

hétfõ, kedd, csütörtök 9.00–12.00 és 13.00–16.00 óra
szerda, péntek 9.00–12.00 óra

A kérelmet – annak mellékleteivel együtt – az e közlemény 1–2. számú mellékletei szerinti (B0214 és B0215 számú)
formanyomtatványokon kell benyújtani.

A kérelemhez csatolandó mellékletek közül a „lepárlási összesítõ és beszállítási költségtérítés elszámolása”, valamint
az „ipari célú nyers alkohol elõállítására vonatkozó, naprakészen vezetett tételes kimutatás” elnevezésû mellékleteket az
e közlemény 3-6. számú mellékletei szerinti nyomtatványokon kell benyújtani.

IV. A közlemény hatálya

Jelen közlemény a kihirdetésének napján lép hatályba.

V. Kapcsolódó jogszabályok

– A Tanács 2008. április 29-i 479/2008/EK rendelete a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az
1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet ha-
tályon kívül helyezésérõl;

– A Bizottság 2008. június 27-i 555/2008/EK rendelete a borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK tanácsi
rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és bor-
ágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

– a Bizottság 2006. december 20-i 1913/2006/EK rendelete az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a me-
zõgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosítá-
sáról;

– 2007. évi XVII. törvény a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb in-
tézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl;

– 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
– 2004. évi XVIII. törvény a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról;
– 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól;
– 1991. évi XLV. törvény a mérésügyrõl;
– 8/2004. (III. 10.) PM rendelet a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló

2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról;
– 43/1997. (XII. 30.) PM rendelet a jövedéki termékek veszteségnormáiról;
– 52/2001. (VIII. 2.) FVM-PM együttes rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és el-

számolási rendjérõl;
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– 13/2009. (II. 27.) FVM rendelet a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek támogatással
történõ lepárlásának feltételeirõl;

– 139/2008. (XI. 18.) MVH közlemény a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek támoga-
tott lepárlásában részt vevõ jóváhagyott lepárlóüzemekrõl és begyûjtõhelyekrõl;

– 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivonására
vonatkozó kötelezettségrõl;

– 113/2008. (X. 3.) MVH közlemény az Arany Kapu Borászati Melléktermék Feldolgozó Zrt. által a 2008/2009. bor-
piaci évben a borászati melléktermékek leadására kötelezettnek fizetendõ beszállítási költségtérítésrõl;

– 107/2008. (IX. 22.) MVH közlemény a szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivoná-
sára vonatkozó kötelezettségrõl szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet szerinti lepárlóüzemek jóváhagyása és a
támogatott lepárláshoz kapcsolódó adatszolgáltatás nyomtatványairól.

További információ az bmtleparlas@mvh.gov.hu e-mail címen kérhetõ.

Budapest, 2009. március 5.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
23/2009 (III. 9.) MVH

közleménye
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések monitoring

adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 23/2009. (III. 9.) közleménye az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesz-
tési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról az FVM
18/2009. (III. 6.) FVM rendelete (továbbiakban: Rendelet) alapján.

I. Rendszeres monitoring adatszolgáltatási rend

(1) Az Európai Vidékfejlesztési Alap támogatásában részesülõ ügyfél rendszeres monitoring adatszolgáltatásra köte-
lezett. Az ügyfélnek az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 11. §-ában meghatározott adatszolgálta-
tási kötelezettségének, a Rendeletben foglaltak szerint kell eleget tennie.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed minden, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (Program) alap-
ján meghirdetett jogcím keretében támogatott mûveletre, amelyre vonatkozóan támogatási határozat meghozatalra, vagy
szerzõdés megkötésre került sor.

(3) Az ügyfél adatszolgáltatása akkor tekinthetõ teljes körûnek, ha minden olyan jogcím esetében eleget tett a Rende-
let szerinti monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének, amelyre vonatkozóan a támogatási határozat meghozatalra
vagy a szerzõdés megkötésre került.

(4) Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége a támogatási határozat meghozatalát vagy a szerzõdés megkötését köve-
tõ évtõl kezdõdõen áll fenn, a határozat meghozatalát vagy a szerzõdés megkötését követõ nappal kezdõdõ idõszakra vo-
natkozóan.

(5) Az ügyfél által monitoring célú felhasználásra szolgáltatandó indikátor adatok körét meghirdetett jogcímenként e
Közlemény és a Rendelet melléklete tartalmazza.

(6) A mellékletben felsorolt egyes indikátor adatok forrását egyrészt a támogatási és kifizetési kérelem, másrészt az
ügyfél által kitöltött elektronikus ûrlap képezi.

Az ügyfélnek a Rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton kell teljesítenie a 2007. évi XVII.
törvény (a továbbiakban: Tv.) 12. § (6) bekezdése alapján.

(7) Az ügyfél az adatszolgáltatási kötelezettségének meghatalmazott útján is eleget tehet, ebben az esetben a megha-
talmazást a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített formanyomtatvá-
nyon kell bejelenteni, melyet e Közlemény melléklete tartalmazza.

(8) Az MVH a monitoring adatszolgáltatás teljesítéséhez Útmutatót készít, melyet e Közlemény melléklete tartalmazza.

(9) Az ügyfél a saját, illetve a mûvelet helyzetének megfelelõ, valós adatokat köteles szolgáltatni.

(10) Az ügyfél a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének az alábbi rendszerességgel köteles eleget tenni:
az ügyfél köteles
a) a támogatási határozat meghozatalát vagy a szerzõdés megkötését követõ év február 1. és március 1. közötti idõsza-

kában az általános gazdálkodási bázisadatokra, illetve a mûvelet megvalósításának végére a támogatásnak köszönhetõen
elérni kívánt eredmények adataira, valamint

b) a mûvelet megvalósításának idõszakában, minden év február 1. és március 1. között a mûvelet megvalósításának
hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményekre, illetve azok változására vonatkozó éves adatokra; továbbá

c) a mûvelet befejezését követõen az utolsó kifizetési döntés meghozatalát követõ év február 1. és március 1. közötti
idõszakában a mûvelet keretében igénybe vett támogatásnak köszönhetõen ténylegesen elért eredményekre vonatkozó
záró adatokra; illetve

d) jogszabályban elõírt fenntartási illetõleg mûködtetési kötelezettség ideje alatt, minden év február 1. és március 1.
közötti idõszakában fenntartási adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.
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a Rendelet hatályba lépését megelõzõ évben meghozott támogatási határozatok vagy megkötött szerzõdések te-
kintetében az ügyfél köteles:

a) a Rendelet hatályba lépését követõ 30 napon belül az általános gazdálkodási bázis adatokra, illetve a mûvelet meg-
valósításának végére a támogatásnak köszönhetõen elérni kívánt eredmények adatait (tervadat), valamint

b) a mûvelet megvalósításának idõszakában, a Rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül a mûvelet megvalósí-
tásának hatására, annak egyes fázisaiban elért eredményekre, illetve azok változására vonatkozó éves adatokat,

továbbá
c) a mûvelet befejezését követõen, a Rendelet hatálybalépését követõ 30 napon belül a mûvelet keretében igénybe

vett támogatásnak köszönhetõen ténylegesen elért eredményekre vonatkozó záró adatokat,
illetve
d) jogszabályban elõírt fenntartási illetõleg mûködtetési kötelezettség ideje alatt, a Rendelet hatályba lépését követõ

30 napon belül fenntartási adatokat szolgáltatni.

II. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének feltételei

(1) Az ügyfél minden évben csak az adatszolgáltatás évét megelõzõ évre vonatkozóan köteles adatot szolgáltatni.

(2) A számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény szerinti beszámolóban szereplõ adatokat az adatszolgáltatás idõpontjá-
ban már elérhetõ beszámolóból kell szolgáltatni.

(3) Az ügyfél adatszolgáltatása, akkor tekinthetõ teljeskörûnek, ha minden olyan jogcím esetében eleget tett a Rende-
let szerinti monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének, amelyre vonatkozóan a támogatási határozat meghozatalra
vagy a szerzõdés megkötésre került.

(4) Az MVH a monitoring adatokra vonatkozóan a Rendelet 3. §-ában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítését ellenõrzi, valamint jogosult helyszíni ellenõrzés keretében is az adatszolgáltatás pontosságát vizsgálni.

III. A monitoring adatszolgáltatás elmulasztásának jogkövetkezményei

(1) Amennyiben az ügyfél teljeskörû – minden támogatási határozattal vagy szerzõdéssel rendelkezõ mûveletre vo-
natkozó – adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy azt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalom-
mal, hiányosan, vagy nem az elõírt módon teljesíti, a Tv. 71. §-a alapján mulasztási bírsággal sújtható.

IV. Kapcsolódó jogszabályok

– 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések mo-
nitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról

– 2007. évi XVII. törvény a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb in-
tézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl

– A Tanács 1698/2005/EK rendelete (2005. szeptember 20.) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról

– A Bizottság 1974/2006/EK rendelete (2006. december 15.) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási sza-
bályainak megállapításáról

– A Bizottság 1320/2006/EK rendelete (2006. szeptember 5.) az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben elõírt vidékfej-
lesztési támogatásra történõ átmenet részletes szabályainak megállapításáról

Budapest, 2009. március 9.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
24/2009. (III. 12.) MVH

közleménye
az intervenciós vaj tárolásában való részvételrõl

I. Az intervenciós vaj tárolása

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej-, és tejtermékpiaci rendtartás szabályai értelmében
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) intervenció keretében felvásárolja a számára fel-
ajánlott, és a Bizottság 2008. február 5-i, az 1255/1999/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak a vajpiaci
intervenció tekintetében történõ megállapításáról szóló 105/2008/EK rendeletében meghatározott követelményeknek
megfelelõ vajat.

A felvásárolt áru elhelyezését az MVH a jelen közlemény alapján a Raktározóval kötött Tárolási szerzõdésnek megfe-
lelõen részére rendelkezésre bocsátott raktárakban biztosítja. A tárolásra csak olyan raktár üzemeltetõje (a továbbiakban:
Raktározó) nyújthat be felajánlást, amely a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: MVH
törvény) elõírtak szerinti regisztrációs számmal rendelkezik, vagy legkésõbb a felajánlás benyújtásáig regisztráltatja
magát.

II. A felajánlás benyújtásának feltételei

1. Felajánlást nyújthat be az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
aki/amely rendelkezik:

a) az MVH törvény szerinti regisztrációs számmal, vagy legkésõbb a felajánlás benyújtásáig regisztráltatja magát;
b) az illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás által kiadott érvényes mûködési engedéllyel, amely

érvényes a tej alapú termékek tárolására is;
c) a tej alapú termékek tárolására vonatkozó érvényes állatorvosi EU-ellenõrzési számmal;
d) olyan tárolóhelyiségekkel, amelyekben garantálható, hogy nyolc napon belül a betárolt vaj teljes mennyiségének

hõmérséklete eléri a -10°C-ot, vagy ennél alacsonyabb hõmérsékletet.

2. A tárolásban való részvételre vonatkozó felajánlásokat telephelyenként külön kell benyújtani.

3. A felajánlásnak tartalmaznia kell a biztosított betárolási-, tárolási- és kitárolási kapacitásokat.

A szerzõdött kapacitás két részbõl tevõdik össze:

a) kötelezõen biztosított kapacitás: 50 tonna tárolókapacitás, amelyet a Raktározó az MVH részére minden körülmé-
nyek között biztosítani köteles;

b) feltételesen biztosított kapacitás: a kötelezõen biztosított tárolókapacitás mellett az a tárolókapacitás, amelyet a
Raktározó csak abban az esetben köteles az MVH kérésére rendelkezésre bocsátani, amennyiben rendelkezik az MVH
számára szükséges szabad kapacitással, és az MVH faxon küldött tárolókapacitás lefoglalását visszaigazolja.

III. Az intervenciós tárolás technikai követelményei

1. Intervenciós tárolásra felajánlás olyan raktár esetében nyújtható be, amely:

a) száraz, gondosan karbantartott és kártevõmentes;
b) idegen szagoktól mentes;
c) legalább 1000 tonna befogadóképességgel rendelkezik;
d) alkalmas a raktározott mennyiség legalább 3 százalékának napi kitárolására, legalább napi 100 tonnás ütemben;
e) tárolóhelyiségeiben biztosított a maximálisan -18°C, vagy ennél alacsonyabb tárolási hõmérséklet.

2. A vajat a raktárban raklapokra helyezve kell tárolni úgy, hogy az egyes tételek könnyen azonosíthatóak, valamint
azonnal hozzáférhetõek legyenek.
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3. A Raktározónak biztosítania kell a betárolt áru mennyiségének megõrzését és minõségének szinten tartását a kitáro-
lás befejezéséig.

4. A Raktározónak számítógépes készletnyilvántartással kell rendelkeznie.

5. A vaj kezelése során hitelesített mérõmûszerek, illetve olyan pontos mérlegek használata szükséges, amelyek képe-
sek elvégezni az áruk dobozonkénti és raklaponkénti tömegének ellenõrzését. Szükséges továbbá a belsõ hõmérséklet
mérésére alkalmas hitelesített hõmérõk tárolóhelyiségekben történõ elhelyezése.

IV. Az intervenciós tárolással kapcsolatos nyilvántartások, jelentések

1. A Raktározó a tárolási szerzõdés hatálybalépését követõen – az MVH külön kérésére – kéthetente szabadkapaci-
tás-jelentést küld faxon az MVH által felhasználható szerzõdött kapacitásról. Amennyiben az MVH által felhasználható
szabadkapacitás 150 tonna alá csökken, jelen közlemény 3. számú melléklete szerinti jelentést hetente kell beküldeni. A
jelentés beküldésének határideje a tárgyidõszakot követõ hétfõ de. 10.00 óra. Amennyiben a szabadkapacitás-jelentés
benyújtásának határideje munkaszüneti napra esik, a határidõ az ezt követõ elsõ munkanap.

2. A Raktározó a tárolási szerzõdés hatálybalépését követõen az alábbi készletjelentéseket küldi faxon az MVH Köz-
ponti Hivatal részére:

a) havi készletjelentés: a Raktározónak a tárgyhónapot követõ hónap 10. napjáig jelen közlemény 4. számú mel-
léklete szerinti készletjelentést kell küldenie az MVH Központi Hivatalának;

b) éves készletjelentés: a Raktározónak legkésõbb a számviteli év vége utáni október 15-ig jelen közlemény 5. szá-

mú melléklete szerinti készletjelentést kell küldenie az MVH Központi Hivatalának.
Amennyiben a készletjelentés benyújtásának határideje munkaszüneti napra esik, a határidõ az azt követõ elsõ

munkanap.

3. Az intervenciós készletek kezelésére vonatkozó naprakész nyilvántartásokat és beszámolókat a Raktározó köteles a
telephelyen tárolni és tevékenysége végzésének ideje alatt az MVH ellenõreinek felszólítására bemutatni.

V. Ellenõrzések

A felajánlások benyújtását követõen az MVH a területi elhelyezkedés alapján rangsorolja a felajánlásokat, figyelembe
véve a biztosított tárolási hõmérsékletet is. Ezt követõen helyszíni ellenõrzést végez.

A helyszíni ellenõrzés magában foglalja a raktár építészeti, mûszaki és technológiai paramétereinek, a raktár mûködé-
sének, jogi és személyi feltételeinek és a szükséges engedélyek meglétének vizsgálatát. Az ellenõrzés kiterjed a raktár-
ban található készletnyilvántartó rendszerre is.

a) Az intervenciós áruk be-, és kitárolása csak az MVH helyszíni ellenõrének jelenlétében történhet.
b) Az MVH évente egyszer elõre bejelentett helyszíni ellenõrzést tart, vizsgálva a raktár építészeti, mûszaki és techno-

lógiai paramétereit, a raktár mûködésének jogi és személyi feltételeit, a szükséges engedélyek meglétét, az intervenciós
nyilvántartásokat, és a raktárban jelenlévõ összes intervenciós vaj tételt.

c) Az MVH további, elõre be nem jelentett helyszíni ellenõrzést végezhet.

VI. A szerzõdõ felek jogai és kötelezettségei

1. A követelményeknek megfelelõ raktárak üzemeltetõivel az MVH intervenciós tárolási szerzõdést köt. A tárolási
szerzõdések telephelyenként külön kerülnek megkötésre. A szerzõdésmintát jelen közlemény 2. számú melléklete
tartalmazza.

2. A felvásárláshoz kapcsolódó betárolások lehetõség szerint a felajánlott áru tárolási helyéhez legközelebb lévõ rak-
tárba történnek. A Raktározó köteles megmérni és feljegyezni betárolás elõtt a felajánlott áru hõmérsékletét.
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3. Az MVH a tárolási díjakat a készletmozgások jegyzõkönyvei alapján vezetett központi nyilvántartás alapján szá-
mítja ki. Az MVH a tárolási szerzõdés keretében az alábbi díjakat fizeti:

Betárolási díj: 9,53 euró/tonna

Betárolási díj árumozgatás nélkül: 5,17 euró/tonna

Tárolási díj: 8,06 euró/tonna/hónap

Kitárolási díj: 2,80 euró/tonna

Kitárolási díj árumozgatás nélkül: 2,05 euró/tonna

A megadott tárolási díjak az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák.

Az összeg forintra történõ átszámításához a Bizottság az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõgaz-
daságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló
1913/2006/EK rendelet 11. cikk b) pontjának megfelelõen az Európai Központi Bank által megállapított, az MVH szám-
viteli nyilvántartásában rögzített, az adott mûvelet számviteli éve elõtti utolsó átváltási árfolyam szerint jegyzett fo-
rint/euró átváltási árfolyamot kell figyelembe venni, amely 242,83 ft/euró.

A számviteli év az 1290/2005/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak a közraktározás formájában megvaló-
suló intervenciós intézkedések Európai Mezõgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagállamok kifi-
zetõ ügynökségei által végrehajtott közraktározási mûveletek könyvelése tekintetében történõ megállapításáról szóló
884/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján minden év október 1-jétõl a következõ év
szeptember 30-ig tart.

4. Raktározási díjakat az MVH csak a ténylegesen felhasznált kapacitások után – nettó tonnánként és havonta egy
összegben – fizet.

5. Az MVH a tárgyhónapra vonatkozó raktározási díjról Teljesítés Igazolási Bizonylatot állít ki a Raktározó által be-
küldött havi készletjelentés alapján, melynek alapjául a helyszíni ellenõrzések során kiállított jegyzõkönyvek szolgál-
nak. A raktározási díjat, a Teljesítés Igazolási Bizonylat alapján kitöltött és az MVH részére beküldött számla alapján, az
MVH a teljesítési idõszakot követõ második hónap 15. napjáig utalja át a Raktározó részére.

6. A raktározás idõtartalma alatt bekövetkezõ károkért a felelõsséget a Raktározó viseli, továbbá a nem megfelelõ tá-
rolásból adódó, a raktározott áruban keletkezett értékcsökkenést a folyó számviteli év elsõ napján érvényes intervenciós
ár – amennyiben az értékcsökkenés megállapítása napján a magyarországi piaci átlagár az intervenciós alapár 105 %-át
meghaladja, a piaci átlagár – 105 %-a alapján az MVH részére megtéríti.

7. A Raktározó köteles a kötelezõen biztosított betárolási-, tárolási-, és kitárolási kapacitásokat minden esetben az
MVH részére rendelkezésre bocsátani.

8. Az MVH az intervenciós készletek betárolásakor elõször a kötelezõen biztosított kapacitást használja fel.

9. A Raktározó a be-, és kitárolásnál mindenkor köteles elõnyben részesíteni az intervenciós árut.

10. A raktározási idõszak hosszát az MVH határozza meg az EU Bizottsága döntésének megfelelõen.

11. A szerzõdött, de fel nem használt kapacitásra vonatkozóan a szerzõdés 2009. október 15-én hatályát veszti.

12. A Raktározó vállalja a közleményben foglaltak teljesítését.
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VII. A felajánlás benyújtása

A felajánlást az MVH Központi Hivatalához faxon kell benyújtani az alábbi faxszámra jelen közlemény 1. sz. mellék-
lete (I0038 és I0039) szerinti, magyar nyelven kitöltött formanyomtatványon.

Faxszám:

(06-1) 577-1310

Hiányosan benyújtott kérelem esetén az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a felszólítás kéz-
hezvételétõl számított 5 munkanapon belül kell benyújtani a megadott faxszámra.

VIII. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 2007. október 22-i, a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõ-
gazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló 1234/2007/EK rendelete („az egységes közös piac-
szervezésrõl szóló rendelet”);

– az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i, az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelete;
– az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i, az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályai-

nak megállapításáról szóló 853/2004/EK rendelete;
– a Bizottság 2006. június 21-i, az 1290/2005/EK rendelet részleges szabályainak a közraktározás formájában meg-

valósuló intervenciós intézkedések Európai Mezõgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagál-
lamok kifizetõ ügynökségei által végrehajtott közraktározási mûveletek könyvelése tekintetében történõ megálla-
pításáról szóló 884/2006/EK rendelete;

– a Bizottság 2006. december 20-i, az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõgazdaságban való al-
kalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló
1913/2006/EK rendelete;

– a Bizottság 2008. február 5-i az 1255/1999/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak a vajpiaci inter-
venció tekintetében történõ megállapításáról szóló 105/2008/EK rendelete;

– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;

– a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény;
– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról szóló 102/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet;
– a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról szóló 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet;
– az élelmiszer-elõállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeirõl és az élelmiszerek hatósági

ellenõrzésérõl szóló 68/2007. (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet.

IX. További információ:

a tejintervencio@mvh.gov.hu e-mail címen, valamint a 06-1-219-8967, 06-1-219-6213 telefonszámokon kérhetõ.

Budapest, 2009. március 12.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZÕDÉS

amely létrejött

egyrészrõl a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22–24.) (képviseletében eljár:
…………………………………………………), – a továbbiakban MVH

Bankszámlaszám: ............................................................................

Adóazonosító szám: ........................................................................

Telefon: ...........................................................................................

Telefax: ............................................................................................

E-mail cím: ......................................................................................

Kapcsolattartó: ............................................................................... ,

másrészrõl

……………………………………………….…...…… (név, cím) – a továbbiakban Raktározó

Cégjegyzékszám: .............................................................................

Számlavezetõ bank: .........................................................................

Bankszámlaszám: ............................................................................

Adóigazgatási szám: ........................................................................

Kapcsolattartó: ................................................................................

Telefon: ...........................................................................................

Telefax: ............................................................................................

E-mail cím: ......................................................................................

– a továbbiakban együttesen Szerzõdõ Felek

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
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1. Elõzmények

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej-, és tejtermékpiaci rendtartás szabályai értelmében
az MVH, mint a Közös Agrárpolitika magyarországi végrehajtásáért felelõs intézmény– a késõbbiekben meghatározan-
dó feltételek mellett – intervenció keretében felvásárolja a számára felajánlott, és a Bizottság 2008. február 5-i, az
1255/1999/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak a vajpiaci intervenció tekintetében történõ megállapí-
tásáról szóló 105/2008/EK rendeletében meghatározott követelményeknek megfelelõ vajat.

A mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról szó1ó 102/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet alapján az
MVH, „az intervenciós vaj tárolásában való részvételrõl” szóló 24/2009. (III. 12.) számú Közleményében (a továbbiak-
ban Közlemény) közzé tette az intervenciós vaj tárolására vonatkozó feltételeket. A Közlemény alapján a Raktározó ér-
vényes felajánlást nyújtott be. Raktározó igazolta, hogy rendelkezik mindazon jogosultságokkal, amelyek alapján a jelen
szerzõdés tekintetében raktározóként teljes jogkörrel eljárhat.

2. A szerzõdés tárgya

Jelen szerzõdés keretében a Raktározó a 4.1 pontban megállapított mértékû térítés ellenében az MVH rendelkezésére
bocsátja

…………… tonna

intervenciós vaj (továbbiakban: intervenciós áru) tárolására alkalmas,

..............................................................................................…………… telephelyen található

raktárát, a jelen szerzõdés 3.1 a) pontja szerint. A Raktározó az MVH utasítása alapján biztosítja az intervenciós áru
tárolását, és teljesíti a szerzõdésben meghatározott szolgáltatásokat. Jelen szerzõdés keretében intervenciós árunak mi-
nõsül minden olyan, az intervenciós felvásárlási folyamat keretében felajánlott vaj, amelyet az MVH megvásárolt, illet-
ve a szerzõdött raktárba való beszállításra kijelölt.

3. Raktározás feltételei

3.1 A raktárak rendelkezésre bocsátása és állapota

a) A teljes szerzõdött kapacitás két részbõl tevõdik össze:

– kötelezõen biztosított kapacitás: az az 50 tonna kapacitás, amelyet a Raktározó az MVH részére minden körülmé-
nyek között biztosítani köteles;

– feltételesen biztosított kapacitás: a kötelezõen biztosított tárolókapacitás mellett az a tárolókapacitás, amelyet a
Raktározó csak abban az esetben köteles az MVH kérésére rendelkezésre bocsátani, amennyiben rendelkezik az
MVH számára szükséges szabad kapacitással, és az MVH faxon küldött tárolókapacitás lefoglalását visszaigazolja.

b) Az MVH által igénybevett raktáraknak olyan építményeknek kell lenniük, amelyek lehetõvé teszik az intervenciós
áru biztonságos és szabályszerû raktározását, és megfelelnek azoknak a mûszaki feltételeknek, amelyek az intervenciós
áru egészséges állapotának megõrzéséhez szükségesek. A raktáraknak mindenek elõtt száraznak kell lenniük, és megfe-
lelõ védettséggel kell rendelkezniük az árvízzel, az esõzéssel és a talajvízzel szemben.

c) A Raktározó köteles a raktárhelységeket megfelelõ helyeken hõmérõvel felszerelni. Az MVH a körülményektõl
függõen elrendelheti a páratartalom folyamatos mérését és nyilvántartását is.

d) A Raktározó köteles a be- és kitároláshoz, valamint az intervenciós áruk bármilyen kezeléséhez és ellenõrzéséhez
szükséges mûszaki berendezéseket és eszközöket rendeltetésszerû használatra alkalmas állapotban tartani, illetve az el-
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lenõrzések során az MVH rendelkezésére bocsátani a megfelelõ kezelõszemélyzettel együtt, továbbá köteles az MVH ál-
tal elõírt – az ellenõrzésekhez és a szükséges árumozgatáshoz kapcsolódó – tevékenységet elvégezni. A Raktározó köte-
les az említett eszközök mûszaki hibáit haladéktalanul megszüntetni. A mûszaki hibák megszüntetésének elmulasztása
miatt bekövetkezett károkért a Raktározó felelõsséggel tartozik az MVH felé. Az intervenciós áru kezelése során hitele-
sített mérõmûszerek, illetve olyan pontos mérlegek használata szükséges, amelyek képesek elvégezni az áruk dobozon-
kénti és raklaponkénti tömegének ellenõrzését.

e) A Raktározó köteles a tárolóterekhez vezetõ közlekedési utakat és a telepi térbetont úgy kialakítani, hogy minden
tárolótér elérhetõ legyen tehergépjármûvel.

f) A Raktározó munkaidõn kívül is köteles gondoskodni a raktár megfelelõ felügyeletérõl és lezárásáról.

g) Jelen szerzõdés teljesítésére kizárólag a 2. pontban megjelölt telephely vehetõ igénybe.

h) A Raktározónak a tárolóterek vagy azok berendezéseinek változásait haladéktalanul be kell jelentenie az MVH
Központi Hivatal Intervenciós Intézkedések Igazgatóságának.

i) A Raktározó minden betárolást megelõzõen köteles a raktár rendeltetésszerû használatra való alkalmasságát újra
megvizsgálni és a raktározás idõtartama alatt az áru minõségének megõrzésére alkalmas állapotban tartani.

j) Amennyiben a Raktározó nem biztosítja a tárolótereket jelen szerzõdésben részletezetteknek megfelelõ állapotban,
úgy az szerzõdésszegésnek minõsül.

k) A Raktározó kijelenti, hogy vállalja a Közleményben elõírt feltételek betartását és megfelel az abban szereplõ elõ-
írásoknak.

3.2 Betárolás

a) Az intervenciós áruk betárolására kijelölt raktárat és idõszakot az MVH határozza meg az adott intervenciós tételt
felajánló ügyfél és a Raktározó egyidejû értesítése mellett. A beszállítás elrendelése elõtt az MVH az érintett raktár szá-
mára a beszállításhoz szükséges kapacitás lefoglalásáról szóló dokumentumot küld. Amennyiben a raktár rendelkezik a
szükséges szabadkapacitással, a Raktározónak a dokumentumot cégszerû aláírással ellátva, a kézhezvételt követõ két
órán belül faxon vissza kell küldenie az MVH számára. Amennyiben a dokumentum nem érkezik meg a kijelölt határ-
idõn belül, az MVH másik raktárat választ. A szállítás ütemezésérõl a Raktározó és a felajánló egyeztet úgy, hogy a betá-
rolás befejezõdjön az MVH által kijelölt idõszakon belül. Amennyiben a Raktározó saját hibájából nem képes az inter-
venciós áru határidõn belül történõ betárolására, abban az esetben köteles az áru elhelyezésérõl más, szerzõdött interven-
ciós raktárban gondoskodni. Amennyiben az áru más raktárban kerül elhelyezésre, a Raktározó köteles megtéríteni a fel-
merült szállítási többletköltséget, valamint a kapacitás lefoglalásáról szóló dokumentumban meghatározott mennyiségû
intervenciós áru tekintetében a fizetendõ tárolási költséget. Amennyiben a késõbbiek során a saját raktárában lehetõvé
válik az említett áru elhelyezése, a Raktározó az MVH engedélyével a saját költségén az érintett tételeket átszállíthatja a
saját raktárába.

b) Amennyiben az egyeztetett betárolási idõ akár a felajánló, akár a Raktározó számára bármely okból nem megfelelõ,
a felajánló a Raktározóval történt egyeztetést követõen egy alkalommal kérheti a betárolás dátumának, illetve idõpontjá-
nak módosítását. A módosítási kérelmet az MVH területileg illetékes Megyei Kirendeltségéhez faxon kell benyújtani
legkésõbb a szállítás eredetileg megjelölt idõpontja elõtt két munkanappal.

c) Az áru mennyiségének megállapítását és mintavételezését beszállítási egységenként az MVH ellenõrei, illetve
megbízottai végzik a Raktározó képviselõjével közösen.

d) A Raktározó vállalja az intervenciós áru az MVH által megbízott laboratórium által kiállított minõségtanúsítványon
szereplõ minõségi paramétereinek, valamint a csomagolás és a csomagoláson feltüntetett információk betároláskori álla-
potának megõrzését.
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e) Amennyiben a betárolásnál az MVH ellenõre bármilyen okból nincs jelen, a betárolás csak az MVH faxon továbbí-
tott írásos engedélyével történhet. Ebben az esetben a Raktározónak a beszállított áru mennyiségérõl és a beszállítás idõ-
pontjáról jegyzõkönyvet kell készítenie A beszállításra került intervenciós áru ellenõrzését az MVH egy késõbbi idõ-
pontban végzi el.

f) A Raktározó köteles a be- és kitárolásra elõírt feltételeket biztosítani, különös tekintettel a következõkre:

– a betárolandó áru kifogástalan higiéniai állapotának, sértetlen csomagolásának, a csomagoláson feltüntetett – tétel-
re vonatkozó – adatok, jelzések olvashatóságának ellenõrzése szemrevételezéssel;

– az áru mérlegelése és annak rendeltetésszerû betárolása a jármûrõl a szerzõdött raktárhelységbe, illetve a raktár-
helységbõl a jármûre;

– az intervenciós áru hõmérséklet mérése betároláskor.

3.3 Raktározás

a) Amennyiben a raktár szabad kapacitása lehetõvé teszi, az egy tételhez tartozó árumennyiséget egy helyen kell
tárolni.

b) A Raktározó az intervenciós áru áttárolását csak az MVH írásbeli utasítása alapján végezheti el. Áttárolásra csak
rendkívül indokolt esetben, illetve a különbözõ helyen tárolt tételek a raktár azonos részébe történõ áthelyezése, vagy
adott tételhez tartozó, különbözõ helyen tárolt raklapok a raktár azonos részébe történõ áthelyezése érdekében kerülhet
sor.

c) Az intervenciós áru veszélyeztetettsége esetén a Raktározó köteles haladéktalanul megtenni a szükséges intézkedé-
seket az áru megóvása érdekében. A megtett intézkedésekrõl az MVH Központi Hivatalának Intervenciós Intézkedések
Igazgatóságát haladéktalanul értesítenie kell telefonon, majd ezt 2 munkanapon belül írásban, faxon meg kell erõsítenie.

d) Az intervenciós árut bármiféle más árura kicserélni, azt más áruval helyettesíteni tilos.

e) A raktározás során a Raktározó az alábbi feltételeket köteles biztosítani:

– a raktározott tételek rendszeres ellenõrzése, a hõmérséklet folyamatos nyomon követése méréssel és az adatok elõ-
írásszerû rögzítése a hõmérséklettáblázatban.

– az MVH ellenõrei részére az ellenõrzés lefolytatásához minden szükséges intézkedés megtétele, közremûködés az
ellenõrzésben és ennek során minden, az intervenciós készletet érintõ nyilvántartás bemutatása.

3.4 Raktárellenõrzés

a) A Raktározó köteles a készlet és a raktár állapotára vonatkozó, a jelen szerzõdésben és a Közleményben meghatáro-
zott ellenõrzéseket elvégezni, illetve azokban részt venni. Minden, az intervenciós áru állapotának károsodására vagy hi-
ányos mennyiségekre utaló – önálló ellenõrzés során észlelt – megállapítást az MVH Központi Hivatalának Intervenciós
Intézkedések Igazgatósága részére telefonon haladéktalanul be kell jelentenie és azt 2 munkanapon belül írásban, faxon
meg kell erõsítenie.

b) A Raktározó köteles elkülöníteni a károsodott intervenciós árut és úgy raktározni, illetve kezelni, hogy más raktáro-
zott áruk romlása és károsodása elkerülhetõ legyen.

c) Az MVH értesítésének elmulasztásából, vagy késedelmes értesítésébõl eredõ károkért a Raktározó felel. Ellenõrzé-
si kötelezettségeinek elmulasztása vagy megsértése esetén a Raktározó nem hivatkozhat az MVH által végrehajtott el-
lenõrzésekre.
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3.5 Készletnyilvántartás

A Raktározó számítógépes nyilvántartást vezet az intervenciós készletekrõl, azok tárolótéren belüli elhelyezkedésé-
rõl, be- és kitárolásáról, áttárolásáról, valamint a készletek mennyiségi változásairól. A Raktározó köteles folyamatos
leltárt vezetni, és ezt az MVH ellenõrei, illetve megbízottai számára is hozzáférhetõvé tenni.

3.6 Készletjelentések

a) A Raktározó a Közlemény IV. pontjában szereplõ készlet-, és szabadkapacitás jelentéseket a megadott határidõk fi-
gyelembe vételével faxon köteles eljuttatni az MVH Központi Hivatalának Intervenciós Intézkedések Igazgatóságához.
Minden jelentésben a Raktározónak az MVH által megadott tételazonosítókat kell használnia.

b) Eltérõ rendelkezés hiányában a Raktározónak minden, az intervenciós tároláshoz kapcsolódó dokumentumot a rak-
tározott áru kitárolását követõ öt naptári évig meg kell õriznie.

3.7 Kitárolás

a) A Raktározó az MVH utasítására köteles az árut kitárolni. Kitárolás csak az MVH helyszíni ellenõrének jelenlété-
ben történhet. Az intervenciós áruk kitárolására kijelölt idõszakot az MVH határozza meg az adott intervenciós tétel Ve-
võje és a Raktározó egyidejû értesítése mellett. A szállítás ütemezésérõl a Raktározó és a Vevõ egyeztet úgy, hogy a kitá-
rolás befejezõdjön az MVH által kijelölt idõszakon belül. Amennyiben a kitárolás a Raktározó saját hibájából nem való-
sul meg határidõre, a határidõt követõen a Raktározó tárolási költség felszámítására nem jogosult.

b) Amennyiben az egyeztetett kitárolási idõ akár a Vevõ, akár a Raktározó számára bármely okból nem megfelelõ, a
Vevõ a Raktározóval történt egyeztetést követõen egy alkalommal kérheti a kitárolás dátumának, illetve idõpontjának
módosítását. A módosítási kérelmet az MVH területileg illetékes Megyei Kirendeltségéhez faxon kell benyújtani legké-
sõbb a szállítás megkezdése elõtt két munkanappal.

c) Az elszállítandó áru mennyiségének megállapítását elszállítási egységenként az MVH ellenõrei, illetve megbízottai
végzik a Raktározó képviselõjével közösen.

4. Díjazás

4.1 Raktározási és árumozgatási díjak

a) Tárolási díjakat az MVH csak a ténylegesen felhasznált kapacitások után – nettó tonnánként és havonta egy összeg-
ben – fizet. Az alábbiakban megadott tárolási díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

b) Az MVH a tárgyhónapra vonatkozó raktározási díjról Teljesítés Igazolási Bizonylatot állít ki a Raktározó által be-
küldött havi készletjelentés alapján. A raktározási díjat, a Teljesítés Igazolási Bizonylat alapján kitöltött és az MVH ré-
szére beküldött számla alapján, az MVH a teljesítési idõszakot követõ második hónap 15. napjáig utalja át a Raktározó
részére.

c) A tárolási díj magában foglalja a be- és kitárolás egyszeri díját, valamint a raktárban lévõ készletek utáni tárolási dí-
jat. A tárolási díj napi, illetve havi nyitókészletek, és napi árumozgások alapján kerül kiszámításra.

d) A Raktározó azon áruk esetében, amelyeket már a szállítási megrendelõ kiállítása elõtt betároltak egy szerzõdött tá-
rolóhelységbe, „betárolás árumozgatás nélkül” díjtétel felszámítására jogosult. Amennyiben az értékesített intervenciós
árut a Vevõ hivatalosan átveszi, de az továbbra is a szerzõdött tárolóhelységben marad, a Raktározó „kitárolás árumoz-
gatás nélkül” díjtétel felszámítására jogosult.

e) A Raktározót a rendelkezésre bocsátott, de az MVH által igénybe nem vett tárolási kapacitás után rendelkezésre ál-
lási díj nem illeti meg.
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f) A Raktározót az intervenciós áru mozgatásával és raktározásával kapcsolatban az alábbiak szerinti díjazás illeti
meg:

Betárolási díj: 9,53 euró /tonna

Betárolási díj árumozgatás nélkül: 5,17 euró /tonna

Tárolási díj: 8,06 euró /tonna/hónap

Kitárolási díj: 2,80 euró /tonna

Kitárolási díj árumozgatás nélkül: 2,05 euró /tonna

Az összeg forintra történõ átszámításához a Bizottság az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõgaz-
daságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló
1913/2006/EK rendelet 11. cikk b) pontjának megfelelõen az Európai Központi Bank által megállapított, az MVH szám-
viteli nyilvántartásában rögzített, az adott mûvelet számviteli éve elõtti utolsó átváltási árfolyam szerint jegyzett fo-
rint/euró átváltási árfolyamot kell figyelembe venni, amely 242,83 ft/euró.

A számviteli év az 1290/2005/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak a közraktározás formájában megvaló-
suló intervenciós intézkedések Európai Mezõgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagállamok kifi-
zetõ ügynökségei által végrehajtott közraktározási mûveletek könyvelése tekintetében történõ megállapításáról szóló
884/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján minden év október 1-jétõl a következõ év
szeptember 30-ig tart.

g) A betárolási díj az alábbiakat tartalmazza:

Az áru megszámlálása, a raklapok/raktározási helyek megjelölése, az áru bevitele a raktárépületbe. Az áru súlyának
meghatározása az MVH ellenõrének jelenlétében. Az ehhez szükséges berendezéseket és személyzetet a raktár üzemel-
tetõjének kell rendelkezésre bocsátani.

h) A kitárolási díj az alábbiakat tartalmazza:

Az áru a tárolóhelyiségbõl történõ kiszállítása, megszámlálása, az áru súlyának meghatározása az MVH ellenõrének
jelenlétében és a raktár rámpájánál gépjármûbe történõ berakodása. A kitárolás során felmerülõ egyéb költségeket a Rak-
tározó a Vevõvel szemben érvényesítheti.

i) A tárolási díjak számításának alapját az MVH – a készletmozgások jegyzõkönyvei alapján vezetett – központi kész-
letnyilvántartása jelenti, amely szerint:

– napi nyitókészlet a tárgynapon a raktártelepen 7.00 órakor tárolt intervenciós készlet mennyisége;
– havi nyitókészlet a tárgyhónap elsõ napján 7.00 órakor a raktártelepen tárolt intervenciós készlet mennyisége.

j) A be- és kitárolási díjak a tárgyhónap során a be- és kitárolásokról készült jegyzõkönyvekben, és a központi készlet-
nyilvántartásban szereplõ árumozgatások alapján kerülnek kifizetésre.

k) A tárolási díj a készletmozgást nem tartalmazó hónapok esetében a központi készletnyilvántartásban szereplõ havi
nyitókészletben meghatározott mennyiség alapján kerül kifizetésre.

l) A készletmozgásokat tartalmazó hónapok esetében a tárolási díj:

– a központi nyilvántartásban szereplõ napi nyitókészletben meghatározott mennyiség,
– a 4.1/f) pont szerinti be-, illetve kitárolási díj,
– a tárgyhóban az adott napi nyitókészletre vonatkozó tárolási díj és tárolási napok számának szorzata osztva a tárgy-

hó naptári napjainak számával.

Amennyiben a Raktározó a saját hibájából az intervenciós árut az MVH által meghatározott idõpontot követõen tárol-
ja ki, az MVH a kitárolásért fizetett díjat 50 %-kal csökkenti, továbbá az adott dátumot követõ tárolásért tárolási díjra
nem jogosult.
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Amennyiben a Vevõ a rendelkezésére álló határidõ alatt nem tárolja ki az árut, az ezt követõ idõszakra a Raktározó az
MVH-tól raktározási díjra nem jogosult, az áru határidõn túl történõ tárolásával kapcsolatban felmerülõ költségeit a Ve-
võvel szemben érvényesítheti.

4.2 Fizetési feltételek

a) Az MVH a tárgyhónapra vonatkozó raktározási díjról Teljesítés Igazolási Bizonylatot állít ki a Raktározó által kiál-
lított havi készletjelentés alapján, melynek alapjául a helyszíni ellenõrzések során kiállított jegyzõkönyvek szolgálnak.
Az MVH a Teljesítés Igazolási Bizonylatot a tárgyhót követõ hónap 15-éig megküldi a Raktározó részére. A teljesítés
igazolására az MVH részérõl az Intervenciós Intézkedések Igazgatóságának vezetõje jogosult.

b) A számlát az MVH Központi Hivatalához, az Intervenciós Intézkedések Igazgatóságának címezve kell benyújtani
(1095 Budapest, Soroksári út 22–24.). A raktározási díjat, a Teljesítés Igazolási Bizonylat alapján kitöltött és az MVH
részére beküldött számla alapján, az MVH a teljesítési idõszakot követõ második hónap 15. napjáig utalja át a Raktározó
részére.

5. Biztosítás

a) A raktározás idõtartalma alatt bekövetkezõ károkért a felelõsséget a Raktározó viseli, továbbá a nem megfelelõ tá-
rolásból adódó, a raktározott áruban keletkezett értékcsökkenést, amelyet a folyó számviteli év elsõ napján érvényes in-
tervenciós ár – amennyiben az értékcsökkenés megállapítása napján a magyarországi piaci átlagár az intervenciós alapár
105%-át meghaladja, a piaci átlagár – 105%-a alapján kell kiszámítani, az MVH részére megtéríti.

b) Raktározó vállalja, hogy az általa mindenkor betárolt intervenciós árumennyiségre szóló, teljes körû, határozatlan
idõtartamú, 100.000,-Ft-nál nem nagyobb önrészû, érvényes, saját költségére az MVH-t kedvezményezettként feltüntetõ
vagyonbiztosítási szerzõdést köt, vagy a már megkötött vagyonbiztosítási szerzõdést saját költségére kiterjeszti, amely
kielégítõ fedezetet nyújt az MVH-nak a Raktározó által okozott dologi és vagyoni károkat jelentõ, valamint a Raktározó
tevékenységi körében keletkezett káreseményekre, és ezt a biztosítást a raktározási szerzõdés megszûnésének idõpontjá-
ig fenntartja. Raktározó vállalja, hogy az általa az intervenciós árura kötött vagyonbiztosítás elkülönül az esetlegesen
idegen árura kötött vagyonbiztosítástól.

c) A vagyonbiztosításnak ki kell terjednie az elemi kár (tûz, valamint a betöréses lopás és rablás) biztosítási eseménye-
ire is.

d) A vagyonbiztosítás mértékének meghatározásánál az intervenciós áru betárolásakor érvényes intervenciós áru árát
elérõ és a betárolt áru mennyiségét kell irányadónak tekinteni. Amennyiben több intervenciós áru kerül betárolásra, a
Raktározó köteles a befizetendõ biztosítási összeget a készletváltozás függvényében fizetni a biztosítóval történt megál-
lapodása szerint.

e) A Magyar Biztosítók Szövetsége által elismert, illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyével
rendelkezõ biztosítónál megkötött vagyonbiztosítás megkötését igazoló biztosítási szerzõdést és kötvényt a vagyonbiz-
tosítás engedményezésérõl szóló megállapodással együtt, a Raktározó köteles tértivevényes küldeményként megkülde-
ni, vagy átadás-átvétel igazolása mellett személyesen átadni az MVH-nak. A biztosítás engedményezését a Raktározó és
biztosító társaság cégszerûen aláírva igazolja az MVH felé, hogy az intervenciós áruban történt káresemény következté-
ben a biztosító társaság által megtérített kártérítési összeg Kedvezményezettje a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal, továbbá a biztosítási összeg kifizetése a Kedvezményezett számlájára történik.

f) Raktározó köteles az intervenciós áru vagyonbiztosításával kapcsolatos befizetési igazolását (számlakivonatot, pos-
tai befizetési bizonylatot stb.) a havi készletjelentéssel együtt az MVH-nak megküldeni aszerint, hogy a biztosítóval kö-
tött szerzõdése értelmében a biztosító felé történõ fizetési kötelezettsége milyen gyakorisággal (havonta, negyed évente)
történik.

g) Szerzõdõ felek megállapodnak abban, hogy a b)-g) pontokban megjelöltek hiánya, illetõleg határidõre történõ iga-
zolásának elmaradása a raktározási szerzõdés bontó feltétele. A Raktározó elfogadja továbbá, hogy a biztosítási díj nem
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fizetése, illetve a befizetés igazolásának, valamint a biztosítás engedményezésérõl szóló megállapodás el nem küldése,
illetve át nem adása esetén az MVH jogosult a tárolási díjak kifizetésének azonnali felfüggesztésére mindaddig, amíg a
biztosítás befizetése nem rendezõdik, illetve az MVH jogosult az áru elszállítására a Raktározó költségére.

h) A készletet érintõ káreseményt a Raktározó köteles 3 órán belül, illetve a hivatali munkaidõn túl a káreseményt kö-
vetõ munkanap reggel 9.00 óráig az MVH Intervenciós Intézkedések Igazgatóságának telefonon bejelenteni, és ezt fax-
on 2 munkanapon belül megerõsíteni, illetve a kárrendezés befejezésekor köteles az MVH részére írásbeli beszámolót
küldeni.

i) A káresemény idõpontjától kezdõdõen a Raktározó az érintett mennyiség után díjazásra nem jogosult.

j) A hiányzó készlet értéke a folyó számviteli év elsõ napján érvényes intervenciós áron – amennyiben a hiány megál-
lapítása napján a magyarországi piaci átlagár az intervenciós alapár 105 %-át meghaladja, a piaci átlagáron – kerül meg-
határozásra. Bármilyen okból fellépõ készlethiány esetén a Raktározó köteles ezen érték 105%-ával egyenlõ összeget
megtéríteni. A készlet értékének bármilyen okból fellépõ csökkenése esetén a Raktározó köteles a készlet értékkülönbö-
zetének 105%-át megtéríteni.

k) Amennyiben az értékcsökkenés oka az áru minõségének intervenciós minimum szint alá csökkenése az áru nem te-
kinthetõ intervenciós készletnek. Ebben az esetben a Raktározó köteles a folyó számviteli év elsõ napján érvényes inter-
venciós ár – amennyiben az értékcsökkenés megállapítása napján a magyarországi piaci átlagár az intervenciós alapár
105 %-át meghaladja, a piaci átlagár – 105%-ával egyenlõ összeget kifizetni az MVH részére. Ezt követõen az áru a Rak-
tározó tulajdonába kerül. Az euróban meghatározott összeg a kiszámlázás napját megelõzõ napon az Európai Központi
Bank által jegyzett árfolyamon forintban kerül kifizetésre.

6. Szerzõdésszegés, kötbér

A kötelezettségek teljesítését az MVH ellenõrzi. A helyszíni ellenõrzés eredményérõl jegyzõkönyv készül, és az ab-
ban rögzített hiányosságokat és hibákat a Raktározó a jegyzõkönyvben meghatározott határidõn belül köteles pótolni, il-
letve kijavítani. A kötelezettségek elmulasztása szerzõdésszegésnek minõsül.

a) A Raktározó köteles a teljesítés tekintetében meghatározott határidõk betartására. A Raktározó késedelmes vagy
egyéb nem szerzõdésszerû teljesítése esetén, ha a késedelem vagy a nem szerzõdésszerû teljesítés a Raktározónak felró-
ható, az MVH – a szerzõdésszegésbõl adódó egyéb kárigényén túl – kötbérre jogosult. Az MVH a kötbér iránti igényét
akkor is jogosult érvényesíteni, amennyiben a késedelembõl vagy nem szerzõdésszerû teljesítésbõl kára nem keletkezett.
A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti a Raktározót a teljesítési kötelezettség alól.

b) A késedelmi kötbér mértéke:

– a szolgáltatásért járó díjösszeg 2%-kal történõ csökkentése 3 határidõn túl benyújtott jelentés esetén, vagy ha kész-
letnyilvántartás-vezetési hiba 2 alkalommal fordul elõ a tárolás során;

– a szolgáltatásért járó díjösszeg 5%-kal történõ csökkentése 5 határidõn túl benyújtott jelentés esetén, vagy ha az el-
várható ellenõrzéseket/kezeléseket 1 alkalommal elmulasztotta, vagy készletnyilvántartás vezetési hiba 3 alkalom-
mal fordul elõ a tárolás során;

– a szolgáltatásért járó díjösszeg 15%-kal történõ csökkentése 8 határidõn túl benyújtott jelentés esetén, vagy ha az
elvárható ellenõrzéseket/kezeléseket 2 alkalommal elmulasztotta, vagy készletnyilvántartás vezetési hiba 4 alka-
lommal fordul elõ a tárolás során.

A tárolási összegek fent megjelölt százalékokkal történõ csökkentését az MVH attól a hónaptól kezdõdõen érvényesí-
ti, amely hónapban a Raktározó ezen mulasztásokat elkövette.

A készletnyilvántartás-vezetési hibák körébe nem tartoznak bele a nyilvánvalóan tévedésbõl vagy elírásból keletke-
zett hibák. A téves adatot tartalmazó készletjelentését a Raktározónak a hiba észrevételét követõen haladéktalanul korri-
gálnia kell.

Az MVH jogosult az esedékessé vált kötbért a fizetendõ díjból visszatartani.
Az MVH kötbérigényét írásban köteles közölni Raktározóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.
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Az MVH a kötbért meghaladó kárt is érvényesítheti a Raktározóval szemben.

Amennyiben a tárolási díj csökkentésétõl kezdõdõ 4 hónapos idõszakon keresztül a Raktározó a szerzõdésnek megfe-
lelõen teljesít, az 5. hónapban ismét a szerzõdés szerinti teljes raktározási díj kerül kifizetésre.

c) Bármelyik fél súlyos szerzõdésszegés esetén a szerzõdést azonnali hatállyal felmondhatja a teljesítési határidõ letel-
te elõtt. Az azonnali felmondást az ok megjelölésével írásban kell közölni a másik féllel. Súlyos szerzõdésszegésnek mi-
nõsül különösen, ha a Raktározó jelen szerzõdésbõl fakadó kötelezettségeinek teljesítése során 9 jelentést határidõn túl
nyújtott be, vagy ha az elvárható ellenõrzéseket, illetve intézkedéseket 3 vagy több alkalommal elmulasztotta. Ugyan-
csak a Raktározó súlyos szerzõdésszegésének minõsül, ha a raktárnyilvántartás-vezetési hiba 5 vagy több alkalommal
fordul elõ, illetve Raktározó rosszhiszemû magatartása esetén.

d) Amennyiben a szerzõdést azonnali hatállyal az MVH a Raktározó súlyos szerzõdésszegése miatt mondja fel, a Rak-
tározó köteles az MVH-t ért kárt teljes körûen – így különösen a kiesõ raktárkapacitásra vonatkozó új bérleti szerzõdés
megkötéséhez kapcsolódó költségeket, továbbá az intervenciós áru kitárolásával, átszállításával és újbóli betárolásával
kapcsolatban felmerülõ költségeket – megtéríteni. Ebben az esetben az MVH a felmerült költségeit a még ki nem fizetett
díjból visszatarthatja, illetve egyéb úton érvényesítheti a Raktározóval szemben.

7. A szerzõdés hatálya

Jelen szerzõdés az aláírás napján lép hatályba. Raktározó a tárolókapacitást a szerzõdés aláírásával egyidejûleg köte-
les az MVH rendelkezésére bocsátani.

A Felek a szerzõdést az MVH által fel nem használt kapacitás vonatkozásában 2009. október 15-éig, a felhasznált ka-
pacitások vonatkozásában az áru kitárolásáig kötik azzal, hogy ezen idõpontot, illetve eseményt megelõzõen a szerzõ-
dést csak azonnali hatályú felmondási ok esetében szüntethetik meg.

8. Egyéb rendelkezések

a) A Raktározó kijelenti, hogy a jelen szerzõdés, valamint a vonatkozó MVH közlemények rendelkezéseit megismer-
te, tudomásul vette és az azokban szereplõ rendelkezéseket magára nézve kötelezõnek ismeri el.

b) A Raktározó kijelenti, hogy harmadik személynek a raktárral kapcsolatban nincsen olyan joga, amely a jelen szer-
zõdésben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését kizárná, vagy korlátozná.

c) Harmadik személyek kizárólag az MVH engedélyével tekinthetik meg az árut, illetve az áruból kizárólag az MVH
engedélyével vehetnek mintát. Ez érvényes a harmadik személyeknek az árura vonatkozóan nyújtott felvilágosításra is.

d) A szerzõdés módosítása

da) Szerzõdõ Felek megállapodnak abban, hogy az intervenciós áru raktározásával kapcsolatos szolgáltatás szem-
pontjából jelentõs új tény felmerülése, továbbá a szerzõdéskötéskor fennálló körülmények lényeges megváltozása esetén
a szerzõdés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti.

db) A Raktározónak a szerzõdés-módosításra vonatkozó kezdeményezést megfelelõ indoklással ellátva kell az MVH
Intervenciós Intézkedések Igazgatósága részére elõterjesztenie.

dc) A MVH a beérkezett szerzõdés-módosításra vonatkozó kezdeményezést a kezdeményezés MVH általi kézhezvé-
telétõl számított 15 munkanapon belül elbírálja.

dd) Amennyiben a módosítás szükségessége a Raktározónak felróható, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a
MVH jogosult választani a szerzõdésmódosítás vagy szerzõdésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

de) Amennyiben a szerzõdés-módosítást a MVH kezdeményezi, a szerzõdéstervezetet megküldi a Raktározónak, ame-
lyet a Raktározó, ha egyetért, 15 napon belül visszaküld az MVH részére. Amennyiben a szerzõdés-módosításra az intéz-
ményrendszer, jogszabály megváltozása miatt kerül sor, a Raktározó köteles a szerzõdésmódosítást jóváhagyólag aláírni.

df) A Raktározó szerzõdés-módosításra vonatkozó kezdeményezése nem jelent az MVH számára kötelezettséget a
szerzõdés módosítására.
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e) Szerzõdõ felek rögzítik, hogy a Raktározó a jelen szerzõdésben elõírt mindennemû bejelentési, értesítési, illetve
adatszolgáltatási kötelezettségét az MVH Központi Hivatalának Intervenciós Intézkedések Igazgatóság felé köteles tel-
jesíteni, továbbá a bejelentési, értesítési, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget az alábbiak szerint kell közöltnek tekin-
teni:

– kézbe és átvételi elismervény ellenében történõ átadás esetén az átadás idõpontjában;
– tértivevényes küldeményként történõ kézbesítés esetén a kézbesítés idõpontjában;
– telefaxon történõ továbbítás esetén a telefax berendezés által megjelölt sikeres elküldés idõpontjában.
Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkezõ változásokról.

Az értesítés elmulasztásából eredõ kárért a mulasztó fél a felelõs.

f) Felek az együttmûködés során az adatkezelés és adatszolgáltatás teljesítésénél a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesz-
tési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény, továbbá a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény rendelkezései szerint járnak el. Felek az együttmûködés során kötelesek biztosítani az adatkezelés biztonságát.

g) A raktár üzemeltetõjének a törvény által biztosított zálog-, és visszatartási jogainak érvényesítését a felek kizárják.

h) Jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben különösen az alábbi közösségi és hazai jogszabályok rendelke-
zéseit kell alkalmazni:

– a Tanács 2007. október 22-i 1234/2007/EK rendelete a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról,
valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezés-
rõl szóló rendelet”);

– a Bizottság 2006. június 21-i, az 1290/2005/EK rendelet részleges szabályainak a közraktározás formájában meg-
valósuló intervenciós intézkedések Európai Mezõgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagál-
lamok kifizetõ ügynökségei által végrehajtott közraktározási mûveletek könyvelése tekintetében történõ megálla-
pításáról szóló 884/2006/EK rendelet;

– az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i, az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelete;
– az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i, az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályai-

nak megállapításáról szóló 853/2004/EK rendelete;
– a Bizottság 2006. december 20-i, az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõgazdaságban való al-

kalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló
1913/2006/EK rendelete;

– a Bizottság 2008. február 5-i az 1255/1999/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak a vajpiaci inter-
venció tekintetében történõ megállapításáról szóló 105/2008/EK rendelete;

– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;

– a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény;
– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról szóló 102/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet;
– az élelmiszer-elõállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeirõl és az élelmiszerek hatósági

ellenõrzésérõl szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet;
– a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról szóló 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet.

Jelen szerzõdés öt eredeti példányban készült, amelybõl egy példány a Raktározót, három példány az MVH Központi
Hivatalát, egy példány az MVH területileg illetékes Megyei Kirendeltségét illeti meg. A jelen szerzõdést cégszerû alá-
írással kell ellátni, és az MVH Központi Hivatalához visszaküldeni.

Budapest, … év … hó … nap

Raktározó
(aláírásra jogosult személy cégszerû aláírása, bélyegzõ)

MVH

Ellenjegyezte: ………………………………………..
MVH Pénzügyi Igazgatóság
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A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
25/2009. (III. 12.) MVH

közleménye
az intervenciós sovány tejpor tárolásában való részvételrõl

I. Az intervenciós sovány tejpor tárolása

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej-, és tejtermékpiaci rendtartás szabályai értelmében
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) intervenció keretében felvásárolja a számára fel-
ajánlott, és a Bizottság 2001. január 12-i, a sovány tejpor piacán történõ intervenció tekintetében az 1255/1999/EK taná-
csi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 214/2001/EK rendeletében
meghatározott követelményeknek megfelelõ sovány tejport.

A felvásárolt áru elhelyezését az MVH a jelen közlemény alapján a Raktározóval kötött tárolási szerzõdésnek megfe-
lelõen részére rendelkezésre bocsátott raktárakban biztosítja. A tárolásra csak olyan raktár üzemeltetõje (a továbbiakban:
Raktározó) nyújthat be felajánlást, amely a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: MVH
törvény) elõírtak szerinti regisztrációs számmal rendelkezik, vagy legkésõbb a felajánlás benyújtásáig regisztráltatja
magát.

II. A felajánlás feltételei

1. Felajánlást nyújthat be az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
aki/amely rendelkezik:

a) az MVH törvény szerinti MVH regisztrációs számmal, vagy legkésõbb a felajánlás benyújtásáig regisztráltatja ma-
gát;

b) az illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás által kiadott érvényes mûködési engedéllyel, amely
érvényes a tej alapú termékek tárolására is;

c) a tej alapú termékek tárolására vonatkozó érvényes állatorvosi EU-ellenõrzési számmal.

2. A tárolásban való részvételre vonatkozó felajánlásokat telephelyenként külön kell benyújtani.
3. A felajánlásnak tartalmaznia kell a biztosított betárolási-, tárolási- és kitárolási kapacitásokat.
4. A szerzõdött kapacitás két részbõl tevõdik össze:

a) kötelezõen biztosított kapacitás: 50 tonna tárolókapacitás, amelyet a Raktározó az MVH részére minden körülmé-
nyek között biztosítani köteles;

b) feltételesen biztosított kapacitás: a kötelezõen biztosított tárolókapacitás mellett az a tárolókapacitás, amelyet a
Raktározó csak abban az esetben köteles az MVH kérésére rendelkezésre bocsátani, amennyiben rendelkezik az MVH
számára szükséges szabad kapacitással, és az MVH faxon küldött tárolókapacitás lefoglalását visszaigazolja.

III. Az intervenciós tárolás technikai követelményei

1. Intervenciós tárolásra felajánlás olyan raktár esetében nyújtható be, amely:
a) száraz, gondosan karbantartott és kártevõmentes;
b) idegen szagoktól mentes és jól szellõztethetõ;
c) legalább 1000 tonna befogadóképességgel rendelkezik;
d) alkalmas a raktározott mennyiség legalább 3 százalékának napi kitárolására, legalább napi 100 tonnás ütemben.

2. A sovány tejport a raktárban raklapokra helyezve kell tárolni, és az egyes tételeknek könnyen azonosíthatónak, va-
lamint könnyen megközelíthetõnek kell lenniük.

3. A Raktározónak biztosítania kell a betárolt áru mennyiségének megõrzését és minõségének szinten tartását a kitáro-
lás befejezéséig.

4. A Raktározónak számítógépes készletnyilvántartással kell rendelkeznie.
5. A sovány tejpor kezelése során hitelesített mérõmûszerek, illetve olyan pontos mérlegek használata szükséges,

amelyek képesek elvégezni az áruk zsákonkénti és raklaponkénti tömegének ellenõrzését.
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IV. Az intervenciós tárolással kapcsolatos nyilvántartások, jelentések

1. A Raktározó a tárolási szerzõdés hatálybalépését követõen – az MVH külön kérésére – kéthetente szabadkapaci-
tás-jelentést küld faxon az MVH által felhasználható szerzõdött kapacitásról. Amennyiben az MVH által felhasználható
szabadkapacitás 150 tonna alá csökken, jelen közlemény 3. számú melléklete szerinti jelentést hetente kell beküldeni. A
jelentés beküldésének határideje a tárgyidõszakot követõ hétfõ de. 10.00 óra. Amennyiben a szabadkapacitás-jelentés
benyújtásának határideje munkaszüneti napra esik, a határidõ az ezt követõ elsõ munkanap.

2. A Raktározó a tárolási szerzõdés hatálybalépését követõen az alábbi készletjelentéseket küldi faxon az MVH Köz-
ponti Hivatal részére:

a) havi készletjelentés: a Raktározónak a tárgyhónapot követõ hónap 10. napjáig jelen közlemény 4. számú mel-
léklete szerinti készletjelentést kell küldenie az MVH Központi Hivatalának;

b) éves készletjelentés: a Raktározónak legkésõbb a számviteli év vége utáni október 15-ig jelen közlemény 5. szá-
mú melléklete szerinti készletjelentést kell küldenie az MVH Központi Hivatalának.

Amennyiben a készletjelentés benyújtásának határideje munkaszüneti napra esik, a határidõ az azt követõ elsõ
munkanap.

3. Az intervenciós készletek kezelésére vonatkozó naprakész nyilvántartásokat és beszámolókat a Raktározó köteles a
telephelyen tárolni és tevékenysége végzésének ideje alatt az MVH ellenõreinek felszólítására bemutatni.

V. Ellenõrzések

A felajánlások benyújtását követõen az MVH adminisztratív, majd helyszíni ellenõrzést végez.

A helyszíni ellenõrzés magában foglalja a raktár építészeti, mûszaki és technológiai paramétereinek, a raktár mûködé-
sének, jogi és személyi feltételeinek és a szükséges engedélyek meglétének vizsgálatát. Az ellenõrzés kiterjed a raktár-
ban található készletnyilvántartó rendszerre is.

a) Az intervenciós áruk be-, és kitárolása csak az MVH helyszíni ellenõrének jelenlétében történhet.
b) Az MVH évente egyszer elõre bejelentett helyszíni ellenõrzést tart, vizsgálva a raktár építészeti, mûszaki és techno-

lógiai paramétereit, a raktár mûködésének jogi és személyi feltételeit, a szükséges engedélyek meglétét, az intervenciós
nyilvántartásokat, és a raktárban jelenlévõ összes intervenciós sovány tejpor tételt, illetve azok minõségét.

c) Az MVH további, elõre be nem jelentett helyszíni ellenõrzést is végezhet.

VI. A szerzõdõ felek jogai és kötelezettségei

1. A követelményeknek megfelelõ raktárak üzemeltetõivel az MVH intervenciós tárolási szerzõdést köt. A tárolási
szerzõdések telephelyenként külön kerülnek megkötésre. A szerzõdésmintát jelen közlemény 2. számú melléklete
tartalmazza.

2. A felvásárláshoz kapcsolódó betárolások a felajánlott áru tárolási helyéhez legközelebb lévõ raktárba történnek.

3. Az MVH a tárolási díjakat a készletmozgások jegyzõkönyvei alapján vezetett központi nyilvántartás alapján szá-
mítja ki. Az MVH a tárolási szerzõdés keretében az alábbi díjakat fizeti:

Betárolási díj: 5,96 euró /tonna

Betárolási díj árumozgatás nélkül: 4,21 euró /tonna

Tárolási díj: 4,84 euró /tonna/hónap

Kitárolási díj: 3,04 euró /tonna

Kitárolási díj árumozgatás nélkül: 1,29 euró /tonna

A megadott tárolási díjak az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazzák.
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Az összeg forintra történõ átszámításához a Bizottság az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõgaz-
daságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló
1913/2006/EK rendelet 11. cikk b) pontjának megfelelõen az Európai Központi Bank által megállapított, az MVH szám-
viteli nyilvántartásában rögzített, az adott mûvelet számviteli éve elõtti utolsó átváltási árfolyam szerint jegyzett fo-
rint/euró átváltási árfolyamot kell figyelembe venni, amely 242,83 ft/euró.

A számviteli év az 1290/2005/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak a közraktározás formájában megvaló-
suló intervenciós intézkedések Európai Mezõgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagállamok kifi-
zetõ ügynökségei által végrehajtott közraktározási mûveletek könyvelése tekintetében történõ megállapításáról szóló
884/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján minden év október 1-jétõl a következõ év
szeptember 30-ig tart.

4. Raktározási díjakat az MVH csak a ténylegesen felhasznált kapacitások után – nettó tonnánként és havonta egy
összegben – fizet.

5. Az MVH a tárgyhónapra vonatkozó raktározási díjról Teljesítés Igazolási Bizonylatot állít ki a Raktározó által kiál-
lított havi készletjelentés beérkezését követõen. A Teljesítés Igazolási Bizonylat alapjául a helyszíni ellenõrzések során
kiállított jegyzõkönyvek szolgálnak. A raktározási díjat, a Teljesítés Igazolási Bizonylat alapján kitöltött és az MVH ré-
szére beküldött számla alapján, az MVH a teljesítési idõszakot követõ második hónap 15. napjáig utalja át a Raktározó
részére.

6. A raktározás idõtartalma alatt bekövetkezõ károkért a felelõsséget a Raktározó viseli, továbbá a nem megfelelõ tá-
rolásból adódó, a raktározott áruban keletkezett értékcsökkenést a folyó számviteli év elsõ napján érvényes intervenciós
ár – amennyiben az értékcsökkenés megállapítása napján a magyarországi piaci átlagár az intervenciós alapár 105%-át
meghaladja, a piaci átlagár – 105%-a alapján az MVH részére megtéríti.

7. A Raktározó köteles a kötelezõen biztosított betárolási-, tárolási-, és kitárolási kapacitásokat minden esetben az
MVH részére rendelkezésre bocsátani.

8. Az MVH az intervenciós készletek betárolásakor elõször a kötelezõen biztosított kapacitást használja fel.

9. A Raktározó a be-, és kitárolásnál mindenkor köteles elõnyben részesíteni az intervenciós árut.

10. A raktározási idõszak hosszát az MVH határozza meg az EU Bizottsága döntésének megfelelõen.

11. A szerzõdött, de fel nem használt kapacitásra vonatkozóan a szerzõdés 2009. október 15-én hatályát veszti.

12. A Raktározó vállalja a közleményben foglaltak teljesítését.

VII. A felajánlás benyújtása

A felajánlást az MVH Központi Hivatalához faxon kell benyújtani az alábbi faxszámra jelen közlemény 1. sz. mellék-
lete (I0036 és I0037) szerinti, magyar nyelven kitöltött formanyomtatványon.

(06-1) 577-1310

Hiányosan benyújtott kérelem esetén az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a felszólítás kéz-
hezvételétõl számított 5 munkanapon belül kell benyújtani a megadott faxszámra.
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VIII. Kapcsolódó jogszabályok

– a Tanács 2007. október 22-i, a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõ-
gazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló 1234/2007/EK rendelete („az egységes közös piac-
szervezésrõl szóló rendelet”);

– a Bizottság 2001. január 12-i 214/2001/EK rendelete a sovány tejpor piacán történõ intervenció tekintetében az
1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

– az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i, az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelete;
– az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i, az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályai-

nak megállapításáról szóló 853/2004/EK rendelete;
– a Bizottság 2006. június 21-i, az 1290/2005/EK rendelet részleges szabályainak a közraktározás formájában meg-

valósuló intervenciós intézkedések Európai Mezõgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagál-
lamok kifizetõ ügynökségei által végrehajtott közraktározási mûveletek könyvelése tekintetében történõ megálla-
pításáról szóló 884/2006/EK rendelet;

– a Bizottság 2006. december 20-i, az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõgazdaságban való al-
kalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló
1913/2006/EK rendelete;

– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;

– a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény;
– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról szóló 102/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet;
– a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról szóló 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet.

IX. További információ:

a tejintervencio@mvh.gov.hu e-mail címen, valamint a 06-1-219-8967, 06-1-219-6213 telefonszámokon kérhetõ.

Budapest, 2009. március 12.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZÕDÉS

amely létrejött

egyrészrõl a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22–24.) (képviseletében eljár:
…………………………………………………), – a továbbiakban MVH

Bankszámlaszám: ............................................................................

Adóazonosító szám: ........................................................................

Telefon: ...........................................................................................

Telefax: ............................................................................................

E-mail cím: ......................................................................................

Kapcsolattartó: ............................................................................... ,

másrészrõl

……………………………………………….…...…… (név, cím) – a továbbiakban Raktározó

Cégjegyzékszám: .............................................................................

Számlavezetõ bank: .........................................................................

Bankszámlaszám: ............................................................................

Adóigazgatási szám: ........................................................................

Kapcsolattartó: ................................................................................

Telefon: ...........................................................................................

Telefax: ............................................................................................

E-mail cím: ......................................................................................

– a továbbiakban együttesen Szerzõdõ Felek

között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:
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1. Elõzmények

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej-, és tejtermékpiaci rendtartás szabályai értelmében
az MVH, mint a Közös Agrárpolitika magyarországi végrehajtásáért felelõs intézmény – a késõbbiekben meghatározan-
dó feltételek mellett – intervenció keretében felvásárolja a számára felajánlott, és a Bizottság 2008. február 5-i, az
1255/1999/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak a vajpiaci intervenció tekintetében történõ megállapí-
tásáról szóló 105/2008/EK rendeletében meghatározott követelményeknek megfelelõ vajat.

A mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról szó1ó 102/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet alapján az
MVH, „az intervenciós vaj tárolásában való részvételrõl” szóló 24/2009. (III. 12.) számú Közleményében (a továbbiak-
ban Közlemény) közzé tette az intervenciós vaj tárolására vonatkozó feltételeket. A Közlemény alapján a Raktározó ér-
vényes felajánlást nyújtott be. Raktározó igazolta, hogy rendelkezik mindazon jogosultságokkal, amelyek alapján a jelen
szerzõdés tekintetében raktározóként teljes jogkörrel eljárhat.

2. A szerzõdés tárgya

Jelen szerzõdés keretében a Raktározó a 4.1 pontban megállapított mértékû térítés ellenében az MVH rendelkezésére
bocsátja

…………… tonna

intervenciós vaj (továbbiakban: intervenciós áru) tárolására alkalmas,

..............................................................................................…………… telephelyen található

raktárát, a jelen szerzõdés 3.1 a) pontja szerint. A Raktározó az MVH utasítása alapján biztosítja az intervenciós áru
tárolását, és teljesíti a szerzõdésben meghatározott szolgáltatásokat. Jelen szerzõdés keretében intervenciós árunak mi-
nõsül minden olyan, az intervenciós felvásárlási folyamat keretében felajánlott vaj, amelyet az MVH megvásárolt, illet-
ve a szerzõdött raktárba való beszállításra kijelölt.

3. Raktározás feltételei

3.1 A raktárak rendelkezésre bocsátása és állapota

a) A teljes szerzõdött kapacitás két részbõl tevõdik össze:

– kötelezõen biztosított kapacitás: az az 50 tonna kapacitás, amelyet a Raktározó az MVH részére minden körülmé-
nyek között biztosítani köteles;

– feltételesen biztosított kapacitás: a kötelezõen biztosított tárolókapacitás mellett az a tárolókapacitás, amelyet a
Raktározó csak abban az esetben köteles az MVH kérésére rendelkezésre bocsátani, amennyiben rendelkezik az
MVH számára szükséges szabad kapacitással, és az MVH faxon küldött tárolókapacitás lefoglalását visszaigazolja.

b) Az MVH által igénybevett raktáraknak olyan építményeknek kell lenniük, amelyek lehetõvé teszik az intervenciós
áru biztonságos és szabályszerû raktározását, és megfelelnek azoknak a mûszaki feltételeknek, amelyek az intervenciós
áru egészséges állapotának megõrzéséhez szükségesek. A raktáraknak mindenek elõtt száraznak kell lenniük, és megfe-
lelõ védettséggel kell rendelkezniük az árvízzel, az esõzéssel és a talajvízzel szemben.

c) A Raktározó köteles a raktárhelységeket megfelelõ helyeken hõmérõvel felszerelni. Az MVH a körülményektõl
függõen elrendelheti a páratartalom folyamatos mérését és nyilvántartását is.

d) A Raktározó köteles a be- és kitároláshoz, valamint az intervenciós áruk bármilyen kezeléséhez és ellenõrzéséhez
szükséges mûszaki berendezéseket és eszközöket rendeltetésszerû használatra alkalmas állapotban tartani, illetve az el-
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lenõrzések során az MVH rendelkezésére bocsátani a megfelelõ kezelõszemélyzettel együtt, továbbá köteles az MVH ál-
tal elõírt – az ellenõrzésekhez és a szükséges árumozgatáshoz kapcsolódó – tevékenységet elvégezni. A Raktározó köte-
les az említett eszközök mûszaki hibáit haladéktalanul megszüntetni. A mûszaki hibák megszüntetésének elmulasztása
miatt bekövetkezett károkért a Raktározó felelõsséggel tartozik az MVH felé. Az intervenciós áru kezelése során hitele-
sített mérõmûszerek, illetve olyan pontos mérlegek használata szükséges, amelyek képesek elvégezni az áruk dobozon-
kénti és raklaponkénti tömegének ellenõrzését.

e) A Raktározó köteles a tárolóterekhez vezetõ közlekedési utakat és a telepi térbetont úgy kialakítani, hogy minden
tárolótér elérhetõ legyen tehergépjármûvel.

f) A Raktározó munkaidõn kívül is köteles gondoskodni a raktár megfelelõ felügyeletérõl és lezárásáról.

g) Jelen szerzõdés teljesítésére kizárólag a 2. pontban megjelölt telephely vehetõ igénybe.

h) A Raktározónak a tárolóterek vagy azok berendezéseinek változásait haladéktalanul be kell jelentenie az MVH
Központi Hivatal Intervenciós Intézkedések Igazgatóságának.

i) A Raktározó minden betárolást megelõzõen köteles a raktár rendeltetésszerû használatra való alkalmasságát újra
megvizsgálni és a raktározás idõtartama alatt az áru minõségének megõrzésére alkalmas állapotban tartani.

j) Amennyiben a Raktározó nem biztosítja a tárolótereket jelen szerzõdésben részletezetteknek megfelelõ állapotban,
úgy az szerzõdésszegésnek minõsül.

k) A Raktározó kijelenti, hogy vállalja a Közleményben elõírt feltételek betartását és megfelel az abban szereplõ elõ-
írásoknak.

3.2 Betárolás

a) Az intervenciós áruk betárolására kijelölt raktárat és idõszakot az MVH határozza meg az adott intervenciós tételt
felajánló ügyfél és a Raktározó egyidejû értesítése mellett. A beszállítás elrendelése elõtt az MVH az érintett raktár szá-
mára a beszállításhoz szükséges kapacitás lefoglalásáról szóló dokumentumot küld. Amennyiben a raktár rendelkezik a
szükséges szabadkapacitással, a Raktározónak a dokumentumot cégszerû aláírással ellátva, a kézhezvételt követõ két
órán belül faxon vissza kell küldenie az MVH számára. Amennyiben a dokumentum nem érkezik meg a kijelölt határ-
idõn belül, az MVH másik raktárat választ. A szállítás ütemezésérõl a Raktározó és a felajánló egyeztet úgy, hogy a betá-
rolás befejezõdjön az MVH által kijelölt idõszakon belül. Amennyiben a Raktározó saját hibájából nem képes az inter-
venciós áru határidõn belül történõ betárolására, abban az esetben köteles az áru elhelyezésérõl más, szerzõdött interven-
ciós raktárban gondoskodni. Amennyiben az áru más raktárban kerül elhelyezésre, a Raktározó köteles megtéríteni a fel-
merült szállítási többletköltséget, valamint a kapacitás lefoglalásáról szóló dokumentumban meghatározott mennyiségû
intervenciós áru tekintetében a fizetendõ tárolási költséget. Amennyiben a késõbbiek során a saját raktárában lehetõvé
válik az említett áru elhelyezése, a Raktározó az MVH engedélyével a saját költségén az érintett tételeket átszállíthatja a
saját raktárába.

b) Amennyiben az egyeztetett betárolási idõ akár a felajánló, akár a Raktározó számára bármely okból nem megfelelõ,
a felajánló a Raktározóval történt egyeztetést követõen egy alkalommal kérheti a betárolás dátumának, illetve idõpontjá-
nak módosítását. A módosítási kérelmet az MVH területileg illetékes Megyei Kirendeltségéhez faxon kell benyújtani
legkésõbb a szállítás eredetileg megjelölt idõpontja elõtt két munkanappal.

c) Az áru mennyiségének megállapítását és mintavételezését beszállítási egységenként az MVH ellenõrei, illetve
megbízottai végzik a Raktározó képviselõjével közösen.

d) A Raktározó vállalja az intervenciós áru az MVH által megbízott laboratórium által kiállított minõségtanúsítványon
szereplõ minõségi paramétereinek, valamint a csomagolás és a csomagoláson feltüntetett információk betároláskori álla-
potának megõrzését.
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e) Amennyiben a betárolásnál az MVH ellenõre bármilyen okból nincs jelen, a betárolás csak az MVH faxon továbbí-
tott írásos engedélyével történhet. Ebben az esetben a Raktározónak a beszállított áru mennyiségérõl és a beszállítás idõ-
pontjáról jegyzõkönyvet kell készítenie A beszállításra került intervenciós áru ellenõrzését az MVH egy késõbbi idõ-
pontban végzi el.

f) A Raktározó köteles a be- és kitárolásra elõírt feltételeket biztosítani, különös tekintettel a következõkre:

– a betárolandó áru kifogástalan higiéniai állapotának, sértetlen csomagolásának, a csomagoláson feltüntetett – tétel-
re vonatkozó – adatok, jelzések olvashatóságának ellenõrzése szemrevételezéssel;

– az áru mérlegelése és annak rendeltetésszerû betárolása a jármûrõl a szerzõdött raktárhelységbe, illetve a raktár-
helységbõl a jármûre;

– az intervenciós áru hõmérséklet mérése betároláskor.

3.3 Raktározás

a) Amennyiben a raktár szabad kapacitása lehetõvé teszi, az egy tételhez tartozó árumennyiséget egy helyen kell
tárolni.

b) A Raktározó az intervenciós áru áttárolását csak az MVH írásbeli utasítása alapján végezheti el. Áttárolásra csak
rendkívül indokolt esetben, illetve a különbözõ helyen tárolt tételek a raktár azonos részébe történõ áthelyezése, vagy
adott tételhez tartozó, különbözõ helyen tárolt raklapok a raktár azonos részébe történõ áthelyezése érdekében kerülhet
sor.

c) Az intervenciós áru veszélyeztetettsége esetén a Raktározó köteles haladéktalanul megtenni a szükséges intézkedé-
seket az áru megóvása érdekében. A megtett intézkedésekrõl az MVH Központi Hivatalának Intervenciós Intézkedések
Igazgatóságát haladéktalanul értesítenie kell telefonon, majd ezt 2 munkanapon belül írásban, faxon meg kell erõsítenie.

d) Az intervenciós árut bármiféle más árura kicserélni, azt más áruval helyettesíteni tilos.

e) A raktározás során a Raktározó az alábbi feltételeket köteles biztosítani:

– a raktározott tételek rendszeres ellenõrzése, a hõmérséklet folyamatos nyomon követése méréssel és az adatok elõ-
írásszerû rögzítése a hõmérséklettáblázatban.

– az MVH ellenõrei részére az ellenõrzés lefolytatásához minden szükséges intézkedés megtétele, közremûködés az
ellenõrzésben és ennek során minden, az intervenciós készletet érintõ nyilvántartás bemutatása.

3.4 Raktárellenõrzés

a) A Raktározó köteles a készlet és a raktár állapotára vonatkozó, a jelen szerzõdésben és a Közleményben meghatáro-
zott ellenõrzéseket elvégezni, illetve azokban részt venni. Minden, az intervenciós áru állapotának károsodására vagy hi-
ányos mennyiségekre utaló – önálló ellenõrzés során észlelt – megállapítást az MVH Központi Hivatalának Intervenciós
Intézkedések Igazgatósága részére telefonon haladéktalanul be kell jelentenie és azt 2 munkanapon belül írásban, faxon
meg kell erõsítenie.

b) A Raktározó köteles elkülöníteni a károsodott intervenciós árut és úgy raktározni, illetve kezelni, hogy más raktáro-
zott áruk romlása és károsodása elkerülhetõ legyen.

c) Az MVH értesítésének elmulasztásából, vagy késedelmes értesítésébõl eredõ károkért a Raktározó felel. Ellenõrzé-
si kötelezettségeinek elmulasztása vagy megsértése esetén a Raktározó nem hivatkozhat az MVH által végrehajtott el-
lenõrzésekre.
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3.5 Készletnyilvántartás

A Raktározó számítógépes nyilvántartást vezet az intervenciós készletekrõl, azok tárolótéren belüli elhelyezkedésé-
rõl, be- és kitárolásáról, áttárolásáról, valamint a készletek mennyiségi változásairól. A Raktározó köteles folyamatos
leltárt vezetni, és ezt az MVH ellenõrei, illetve megbízottai számára is hozzáférhetõvé tenni.

3.6 Készletjelentések

a) A Raktározó a Közlemény IV. pontjában szereplõ készlet-, és szabadkapacitás jelentéseket a megadott határidõk fi-
gyelembe vételével faxon köteles eljuttatni az MVH Központi Hivatalának Intervenciós Intézkedések Igazgatóságához.
Minden jelentésben a Raktározónak az MVH által megadott tételazonosítókat kell használnia.

b) Eltérõ rendelkezés hiányában a Raktározónak minden, az intervenciós tároláshoz kapcsolódó dokumentumot a rak-
tározott áru kitárolását követõ öt naptári évig meg kell õriznie.

3.7 Kitárolás

a) A Raktározó az MVH utasítására köteles az árut kitárolni. Kitárolás csak az MVH helyszíni ellenõrének jelenlété-
ben történhet. Az intervenciós áruk kitárolására kijelölt idõszakot az MVH határozza meg az adott intervenciós tétel Ve-
võje és a Raktározó egyidejû értesítése mellett. A szállítás ütemezésérõl a Raktározó és a Vevõ egyeztet úgy, hogy a kitá-
rolás befejezõdjön az MVH által kijelölt idõszakon belül. Amennyiben a kitárolás a Raktározó saját hibájából nem való-
sul meg határidõre, a határidõt követõen a Raktározó tárolási költség felszámítására nem jogosult.

b) Amennyiben az egyeztetett kitárolási idõ akár a Vevõ, akár a Raktározó számára bármely okból nem megfelelõ, a
Vevõ a Raktározóval történt egyeztetést követõen egy alkalommal kérheti a kitárolás dátumának, illetve idõpontjának
módosítását. A módosítási kérelmet az MVH területileg illetékes Megyei Kirendeltségéhez faxon kell benyújtani legké-
sõbb a szállítás megkezdése elõtt két munkanappal.

c) Az elszállítandó áru mennyiségének megállapítását elszállítási egységenként az MVH ellenõrei, illetve megbízottai
végzik a Raktározó képviselõjével közösen.

4. Díjazás

4.1 Raktározási és árumozgatási díjak

a) Tárolási díjakat az MVH csak a ténylegesen felhasznált kapacitások után – nettó tonnánként és havonta egy összeg-
ben – fizet. Az alábbiakban megadott tárolási díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

b) Az MVH a tárgyhónapra vonatkozó raktározási díjról Teljesítés Igazolási Bizonylatot állít ki a Raktározó által be-
küldött havi készletjelentés alapján. A raktározási díjat, a Teljesítés Igazolási Bizonylat alapján kitöltött és az MVH ré-
szére beküldött számla alapján, az MVH a teljesítési idõszakot követõ második hónap 15. napjáig utalja át a Raktározó
részére.

c) A tárolási díj magában foglalja a be- és kitárolás egyszeri díját, valamint a raktárban lévõ készletek utáni tárolási dí-
jat. A tárolási díj napi, illetve havi nyitókészletek, és napi árumozgások alapján kerül kiszámításra.

d) A Raktározó azon áruk esetében, amelyeket már a szállítási megrendelõ kiállítása elõtt betároltak egy szerzõdött tá-
rolóhelységbe, „betárolás árumozgatás nélkül” díjtétel felszámítására jogosult. Amennyiben az értékesített intervenciós
árut a Vevõ hivatalosan átveszi, de az továbbra is a szerzõdött tárolóhelységben marad, a Raktározó „kitárolás árumoz-
gatás nélkül” díjtétel felszámítására jogosult.

e) A Raktározót a rendelkezésre bocsátott, de az MVH által igénybe nem vett tárolási kapacitás után rendelkezésre ál-
lási díj nem illeti meg.
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f) A Raktározót az intervenciós áru mozgatásával és raktározásával kapcsolatban az alábbiak szerinti díjazás illeti
meg:

Betárolási díj: 5,96 euró /tonna

Betárolási díj árumozgatás nélkül: 4,21 euró /tonna

Tárolási díj: 4,84 euró /tonna/hónap

Kitárolási díj: 3,04 euró /tonna

Kitárolási díj árumozgatás nélkül: 1,29 euró /tonna

Az összeg forintra történõ átszámításához a Bizottság az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõgaz-
daságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló
1913/2006/EK rendelet 11. cikk b) pontjának megfelelõen az Európai Központi Bank által megállapított, az MVH szám-
viteli nyilvántartásában rögzített, az adott mûvelet számviteli éve elõtti utolsó átváltási árfolyam szerint jegyzett fo-
rint/euró átváltási árfolyamot kell figyelembe venni, amely 242,83 ft/euró.

A számviteli év az 1290/2005/EK rendelet részletes alkalmazási szabályainak a közraktározás formájában megvaló-
suló intervenciós intézkedések Európai Mezõgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagállamok kifi-
zetõ ügynökségei által végrehajtott közraktározási mûveletek könyvelése tekintetében történõ megállapításáról szóló
884/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikk (3) bekezdésének a) pontja alapján minden év október 1-jétõl a következõ év
szeptember 30-ig tart.

g) A betárolási díj az alábbiakat tartalmazza:

Az áru megszámlálása, a raklapok/raktározási helyek megjelölése, az áru bevitele a raktárépületbe. Az áru súlyának
meghatározása az MVH ellenõrének jelenlétében. Az ehhez szükséges berendezéseket és személyzetet a raktár üzemel-
tetõjének kell rendelkezésre bocsátani.

h) A kitárolási díj az alábbiakat tartalmazza:

Az áru a tárolóhelyiségbõl történõ kiszállítása, megszámlálása, az áru súlyának meghatározása az MVH ellenõrének
jelenlétében és a raktár rámpájánál gépjármûbe történõ berakodása. A kitárolás során felmerülõ egyéb költségeket a Rak-
tározó a Vevõvel szemben érvényesítheti.

i) A tárolási díjak számításának alapját az MVH – a készletmozgások jegyzõkönyvei alapján vezetett – központi kész-
letnyilvántartása jelenti, amely szerint:

– napi nyitókészlet a tárgynapon a raktártelepen 7.00 órakor tárolt intervenciós készlet mennyisége;
– havi nyitókészlet a tárgyhónap elsõ napján 7.00 órakor a raktártelepen tárolt intervenciós készlet mennyisége.

j) A be- és kitárolási díjak a tárgyhónap során a be- és kitárolásokról készült jegyzõkönyvekben, és a központi készlet-
nyilvántartásban szereplõ árumozgatások alapján kerülnek kifizetésre.

k) A tárolási díj a készletmozgást nem tartalmazó hónapok esetében a központi készletnyilvántartásban szereplõ havi
nyitókészletben meghatározott mennyiség alapján kerül kifizetésre.

l) A készletmozgásokat tartalmazó hónapok esetében a tárolási díj:

– a központi nyilvántartásban szereplõ napi nyitókészletben meghatározott mennyiség,
– a 4.1/f) pont szerinti be-, illetve kitárolási díj,
– a tárgyhóban az adott napi nyitókészletre vonatkozó tárolási díj és tárolási napok számának szorzata osztva a tárgy-

hó naptári napjainak számával.

Amennyiben a Raktározó a saját hibájából az intervenciós árut az MVH által meghatározott idõpontot követõen tárol-
ja ki, az MVH a kitárolásért fizetett díjat 50%-kal csökkenti, továbbá az adott dátumot követõ tárolásért tárolási díjra
nem jogosult.
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Amennyiben a Vevõ a rendelkezésére álló határidõ alatt nem tárolja ki az árut, az ezt követõ idõszakra a Raktározó az
MVH-tól raktározási díjra nem jogosult, az áru határidõn túl történõ tárolásával kapcsolatban felmerülõ költségeit a Ve-
võvel szemben érvényesítheti.

4.2 Fizetési feltételek

a) Az MVH a tárgyhónapra vonatkozó raktározási díjról Teljesítés Igazolási Bizonylatot állít ki a Raktározó által kiál-
lított havi készletjelentés alapján, melynek alapjául a helyszíni ellenõrzések során kiállított jegyzõkönyvek szolgálnak.
Az MVH a Teljesítés Igazolási Bizonylatot a tárgyhót követõ hónap 15-éig megküldi a Raktározó részére. A teljesítés
igazolására az MVH részérõl az Intervenciós Intézkedések Igazgatóságának vezetõje jogosult.

b) A számlát az MVH Központi Hivatalához, az Intervenciós Intézkedések Igazgatóságának címezve kell benyújtani
(1095 Budapest, Soroksári út 22–24.). A raktározási díjat, a Teljesítés Igazolási Bizonylat alapján kitöltött és az MVH
részére beküldött számla alapján, az MVH a teljesítési idõszakot követõ második hónap 15. napjáig utalja át a Raktározó
részére.

5. Biztosítás

a) A raktározás idõtartalma alatt bekövetkezõ károkért a felelõsséget a Raktározó viseli, továbbá a nem megfelelõ tá-
rolásból adódó, a raktározott áruban keletkezett értékcsökkenést, amelyet a folyó számviteli év elsõ napján érvényes in-
tervenciós ár – amennyiben az értékcsökkenés megállapítása napján a magyarországi piaci átlagár az intervenciós alapár
105 %-át meghaladja, a piaci átlagár – 105%-a alapján kell kiszámítani, az MVH részére megtéríti.

b) Raktározó vállalja, hogy az általa mindenkor betárolt intervenciós árumennyiségre szóló, teljes körû, határozatlan
idõtartamú, 100.000,-Ft-nál nem nagyobb önrészû, érvényes, saját költségére az MVH-t kedvezményezettként feltüntetõ
vagyonbiztosítási szerzõdést köt, vagy a már megkötött vagyonbiztosítási szerzõdést saját költségére kiterjeszti, amely
kielégítõ fedezetet nyújt az MVH-nak a Raktározó által okozott dologi és vagyoni károkat jelentõ, valamint a Raktározó
tevékenységi körében keletkezett káreseményekre, és ezt a biztosítást a raktározási szerzõdés megszûnésének idõpontjá-
ig fenntartja. Raktározó vállalja, hogy az általa az intervenciós árura kötött vagyonbiztosítás elkülönül az esetlegesen
idegen árura kötött vagyonbiztosítástól.

c) A vagyonbiztosításnak ki kell terjednie az elemi kár (tûz, valamint a betöréses lopás és rablás) biztosítási eseménye-
ire is.

d) A vagyonbiztosítás mértékének meghatározásánál az intervenciós áru betárolásakor érvényes intervenciós áru árát
elérõ és a betárolt áru mennyiségét kell irányadónak tekinteni. Amennyiben több intervenciós áru kerül betárolásra, a
Raktározó köteles a befizetendõ biztosítási összeget a készletváltozás függvényében fizetni a biztosítóval történt megál-
lapodása szerint.

e) A Magyar Biztosítók Szövetsége által elismert, illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyével
rendelkezõ biztosítónál megkötött vagyonbiztosítás megkötését igazoló biztosítási szerzõdést és kötvényt a vagyonbiz-
tosítás engedményezésérõl szóló megállapodással együtt, a Raktározó köteles tértivevényes küldeményként megkülde-
ni, vagy átadás-átvétel igazolása mellett személyesen átadni az MVH-nak. A biztosítás engedményezését a Raktározó és
biztosító társaság cégszerûen aláírva igazolja az MVH felé, hogy az intervenciós áruban történt káresemény következté-
ben a biztosító társaság által megtérített kártérítési összeg Kedvezményezettje a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal, továbbá a biztosítási összeg kifizetése a Kedvezményezett számlájára történik.

f) Raktározó köteles az intervenciós áru vagyonbiztosításával kapcsolatos befizetési igazolását (számlakivonatot, pos-
tai befizetési bizonylatot stb.) a havi készletjelentéssel együtt az MVH-nak megküldeni aszerint, hogy a biztosítóval kö-
tött szerzõdése értelmében a biztosító felé történõ fizetési kötelezettsége milyen gyakorisággal (havonta, negyed évente)
történik.

g) Szerzõdõ felek megállapodnak abban, hogy a b)-g) pontokban megjelöltek hiánya, illetõleg határidõre történõ iga-
zolásának elmaradása a raktározási szerzõdés bontó feltétele. A Raktározó elfogadja továbbá, hogy a biztosítási díj nem
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fizetése, illetve a befizetés igazolásának, valamint a biztosítás engedményezésérõl szóló megállapodás el nem küldése,
illetve át nem adása esetén az MVH jogosult a tárolási díjak kifizetésének azonnali felfüggesztésére mindaddig, amíg a
biztosítás befizetése nem rendezõdik, illetve az MVH jogosult az áru elszállítására a Raktározó költségére.

h) A készletet érintõ káreseményt a Raktározó köteles 3 órán belül, illetve a hivatali munkaidõn túl a káreseményt kö-
vetõ munkanap reggel 9.00 óráig az MVH Intervenciós Intézkedések Igazgatóságának telefonon bejelenteni, és ezt fax-
on 2 munkanapon belül megerõsíteni, illetve a kárrendezés befejezésekor köteles az MVH részére írásbeli beszámolót
küldeni.

i) A káresemény idõpontjától kezdõdõen a Raktározó az érintett mennyiség után díjazásra nem jogosult.

j) A hiányzó készlet értéke a folyó számviteli év elsõ napján érvényes intervenciós áron – amennyiben a hiány megál-
lapítása napján a magyarországi piaci átlagár az intervenciós alapár 105 %-át meghaladja, a piaci átlagáron – kerül meg-
határozásra. Bármilyen okból fellépõ készlethiány esetén a Raktározó köteles ezen érték 105%-ával egyenlõ összeget
megtéríteni. A készlet értékének bármilyen okból fellépõ csökkenése esetén a Raktározó köteles a készlet értékkülönbö-
zetének 105%-át megtéríteni.

k) Amennyiben az értékcsökkenés oka az áru minõségének intervenciós minimum szint alá csökkenése az áru nem te-
kinthetõ intervenciós készletnek. Ebben az esetben a Raktározó köteles a folyó számviteli év elsõ napján érvényes inter-
venciós ár – amennyiben az értékcsökkenés megállapítása napján a magyarországi piaci átlagár az intervenciós alapár
105 %-át meghaladja, a piaci átlagár – 105%-ával egyenlõ összeget kifizetni az MVH részére. Ezt követõen az áru a Rak-
tározó tulajdonába kerül. Az euróban meghatározott összeg a kiszámlázás napját megelõzõ napon az Európai Központi
Bank által jegyzett árfolyamon forintban kerül kifizetésre.

6. Szerzõdésszegés, kötbér

A kötelezettségek teljesítését az MVH ellenõrzi. A helyszíni ellenõrzés eredményérõl jegyzõkönyv készül, és az ab-
ban rögzített hiányosságokat és hibákat a Raktározó a jegyzõkönyvben meghatározott határidõn belül köteles pótolni, il-
letve kijavítani. A kötelezettségek elmulasztása szerzõdésszegésnek minõsül.

a) A Raktározó köteles a teljesítés tekintetében meghatározott határidõk betartására. A Raktározó késedelmes vagy
egyéb nem szerzõdésszerû teljesítése esetén, ha a késedelem vagy a nem szerzõdésszerû teljesítés a Raktározónak felró-
ható, az MVH – a szerzõdésszegésbõl adódó egyéb kárigényén túl – kötbérre jogosult. Az MVH a kötbér iránti igényét
akkor is jogosult érvényesíteni, amennyiben a késedelembõl vagy nem szerzõdésszerû teljesítésbõl kára nem keletkezett.
A késedelmi kötbér érvényesítése nem mentesíti a Raktározót a teljesítési kötelezettség alól.

b) A késedelmi kötbér mértéke:

– a szolgáltatásért járó díjösszeg 2%-kal történõ csökkentése 3 határidõn túl benyújtott jelentés esetén, vagy ha kész-
letnyilvántartás-vezetési hiba 2 alkalommal fordul elõ a tárolás során;

– a szolgáltatásért járó díjösszeg 5%-kal történõ csökkentése 5 határidõn túl benyújtott jelentés esetén, vagy ha az el-
várható ellenõrzéseket/kezeléseket 1 alkalommal elmulasztotta, vagy készletnyilvántartás vezetési hiba 3 alkalom-
mal fordul elõ a tárolás során;

– a szolgáltatásért járó díjösszeg 15%-kal történõ csökkentése 8 határidõn túl benyújtott jelentés esetén, vagy ha az
elvárható ellenõrzéseket/kezeléseket 2 alkalommal elmulasztotta, vagy készletnyilvántartás vezetési hiba 4 alka-
lommal fordul elõ a tárolás során.

A tárolási összegek fent megjelölt százalékokkal történõ csökkentését az MVH attól a hónaptól kezdõdõen érvényesí-
ti, amely hónapban a Raktározó ezen mulasztásokat elkövette.

A készletnyilvántartás-vezetési hibák körébe nem tartoznak bele a nyilvánvalóan tévedésbõl vagy elírásból keletke-
zett hibák. A téves adatot tartalmazó készletjelentését a Raktározónak a hiba észrevételét követõen haladéktalanul korri-
gálnia kell.

Az MVH jogosult az esedékessé vált kötbért a fizetendõ díjból visszatartani.
Az MVH kötbérigényét írásban köteles közölni Raktározóval, külön megjelölve annak jogalapját és összegét.
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Az MVH a kötbért meghaladó kárt is érvényesítheti a Raktározóval szemben.

Amennyiben a tárolási díj csökkentésétõl kezdõdõ 4 hónapos idõszakon keresztül a Raktározó a szerzõdésnek megfe-
lelõen teljesít, az 5. hónapban ismét a szerzõdés szerinti teljes raktározási díj kerül kifizetésre.

c) Bármelyik fél súlyos szerzõdésszegés esetén a szerzõdést azonnali hatállyal felmondhatja a teljesítési határidõ letel-
te elõtt. Az azonnali felmondást az ok megjelölésével írásban kell közölni a másik féllel. Súlyos szerzõdésszegésnek mi-
nõsül különösen, ha a Raktározó jelen szerzõdésbõl fakadó kötelezettségeinek teljesítése során 9 jelentést határidõn túl
nyújtott be, vagy ha az elvárható ellenõrzéseket, illetve intézkedéseket 3 vagy több alkalommal elmulasztotta. Ugyan-
csak a Raktározó súlyos szerzõdésszegésének minõsül, ha a raktárnyilvántartás-vezetési hiba 5 vagy több alkalommal
fordul elõ, illetve Raktározó rosszhiszemû magatartása esetén.

d) Amennyiben a szerzõdést azonnali hatállyal az MVH a Raktározó súlyos szerzõdésszegése miatt mondja fel, a Rak-
tározó köteles az MVH-t ért kárt teljes körûen – így különösen a kiesõ raktárkapacitásra vonatkozó új bérleti szerzõdés
megkötéséhez kapcsolódó költségeket, továbbá az intervenciós áru kitárolásával, átszállításával és újbóli betárolásával
kapcsolatban felmerülõ költségeket – megtéríteni. Ebben az esetben az MVH a felmerült költségeit a még ki nem fizetett
díjból visszatarthatja, illetve egyéb úton érvényesítheti a Raktározóval szemben.

7. A szerzõdés hatálya

Jelen szerzõdés az aláírás napján lép hatályba. Raktározó a tárolókapacitást a szerzõdés aláírásával egyidejûleg köte-
les az MVH rendelkezésére bocsátani.

A Felek a szerzõdést az MVH által fel nem használt kapacitás vonatkozásában 2009. október 15-éig, a felhasznált ka-
pacitások vonatkozásában az áru kitárolásáig kötik azzal, hogy ezen idõpontot, illetve eseményt megelõzõen a szerzõ-
dést csak azonnali hatályú felmondási ok esetében szüntethetik meg.

8. Egyéb rendelkezések

a) A Raktározó kijelenti, hogy a jelen szerzõdés, valamint a vonatkozó MVH közlemények rendelkezéseit megismer-
te, tudomásul vette és az azokban szereplõ rendelkezéseket magára nézve kötelezõnek ismeri el.

b) A Raktározó kijelenti, hogy harmadik személynek a raktárral kapcsolatban nincsen olyan joga, amely a jelen szer-
zõdésben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését kizárná, vagy korlátozná.

c) Harmadik személyek kizárólag az MVH engedélyével tekinthetik meg az árut, illetve az áruból kizárólag az MVH
engedélyével vehetnek mintát. Ez érvényes a harmadik személyeknek az árura vonatkozóan nyújtott felvilágosításra is.

d) A szerzõdés módosítása

da) Szerzõdõ Felek megállapodnak abban, hogy az intervenciós áru raktározásával kapcsolatos szolgáltatás szem-
pontjából jelentõs új tény felmerülése, továbbá a szerzõdéskötéskor fennálló körülmények lényeges megváltozása esetén
a szerzõdés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti.

db) A Raktározónak a szerzõdés-módosításra vonatkozó kezdeményezést megfelelõ indoklással ellátva kell az MVH
Intervenciós Intézkedések Igazgatósága részére elõterjesztenie.

dc) A MVH a beérkezett szerzõdés-módosításra vonatkozó kezdeményezést a kezdeményezés MVH általi kézhezvé-
telétõl számított 15 munkanapon belül elbírálja.

dd) Amennyiben a módosítás szükségessége a Raktározónak felróható, úgy az eset összes körülményeit mérlegelve a
MVH jogosult választani a szerzõdésmódosítás vagy szerzõdésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

de) Amennyiben a szerzõdés-módosítást a MVH kezdeményezi, a szerzõdéstervezetet megküldi a Raktározónak, ame-
lyet a Raktározó, ha egyetért, 15 napon belül visszaküld az MVH részére. Amennyiben a szerzõdés-módosításra az intéz-
ményrendszer, jogszabály megváltozása miatt kerül sor, a Raktározó köteles a szerzõdésmódosítást jóváhagyólag aláírni.

df) A Raktározó szerzõdés-módosításra vonatkozó kezdeményezése nem jelent az MVH számára kötelezettséget a
szerzõdés módosítására.
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e) Szerzõdõ felek rögzítik, hogy a Raktározó a jelen szerzõdésben elõírt mindennemû bejelentési, értesítési, illetve
adatszolgáltatási kötelezettségét az MVH Központi Hivatalának Intervenciós Intézkedések Igazgatóság felé köteles tel-
jesíteni, továbbá a bejelentési, értesítési, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget az alábbiak szerint kell közöltnek tekin-
teni:

– kézbe és átvételi elismervény ellenében történõ átadás esetén az átadás idõpontjában;
– tértivevényes küldeményként történõ kézbesítés esetén a kézbesítés idõpontjában;
– telefaxon történõ továbbítás esetén a telefax berendezés által megjelölt sikeres elküldés idõpontjában.
Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkezõ változásokról.

Az értesítés elmulasztásából eredõ kárért a mulasztó fél a felelõs.

f) Felek az együttmûködés során az adatkezelés és adatszolgáltatás teljesítésénél a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesz-
tési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény, továbbá a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.
törvény rendelkezései szerint járnak el. Felek az együttmûködés során kötelesek biztosítani az adatkezelés biztonságát.

g) A raktár üzemeltetõjének a törvény által biztosított zálog-, és visszatartási jogainak érvényesítését a felek kizárják.

h) Jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben különösen az alábbi közösségi és hazai jogszabályok rendelke-
zéseit kell alkalmazni:

– a Tanács 2007. október 22-i, a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõ-
gazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló 1234/2007/EK rendelete („az egységes közös piac-
szervezésrõl szóló rendelet”);

– a Bizottság 2001. január 12-i, a sovány tejpor piacán történõ intervencióról szóló 1255/1999/EK tanácsi rendelet al-
kalmazásának részletes szabályozásáról szóló 214/2001/EK rendelete;

– az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i, az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelete;
– az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-i, az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályai-

nak megállapításáról szóló 853/2004/EK rendelete;
– a Bizottság 2006. június 21-i, az 1290/2005/EK rendelet részleges szabályainak a közraktározás formájában meg-

valósuló intervenciós intézkedések Európai Mezõgazdasági Garanciaalap (EMGA) általi finanszírozása és a tagál-
lamok kifizetõ ügynökségei által végrehajtott közraktározási mûveletek könyvelése tekintetében történõ megálla-
pításáról szóló 884/2006/EK rendelet;

– a Bizottság 2006. december 20-i, az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõgazdaságban való al-
kalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló
1913/2006/EK rendelete;

– - a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsoló-
dó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény;

– a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény;
– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékek intervenciójáról szóló 102/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet;
– a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról szóló 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet.

Jelen szerzõdés öt eredeti példányban készült, amelybõl egy példány a Raktározót, három példány az MVH Központi
Hivatalát, egy példány az MVH területileg illetékes Megyei Kirendeltségét illeti meg. A jelen szerzõdést cégszerû alá-
írással kell ellátni, és az MVH Központi Hivatalához visszaküldeni.

Budapest, … év … hó … nap

Raktározó
(aláírásra jogosult személy cégszerû aláírása, bélyegzõ)

MVH

Ellenjegyezte: ………………………………………..
MVH Pénzügyi Igazgatóság

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 1463



A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
26/2009. (III. 12.) MVH

közleménye
a sovány tejpor rögzített áron történõ felvásárlásáról

I. A sovány tejpor rögzített áron történõ felvásárlása

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó tej- és tejtermékpiaci rendtartás szabályai értelmében a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), a Bizottság 2001. január 12-i, a sovány tejpor pia-
cán történõ intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 214/2001/EK rendelete, valamint a jelen közlemény feltételei alapján, rögzített áron vásárolja fel
azt a követelményeknek megfelelõ, porlasztva szárításos eljárással, a Közösség területén levõ jóváhagyott vállalkozás
által közvetlenül és kizárólag fölözött tejbõl elõállított kiváló minõségû sovány tejport, amelyet a március 1-jétõl
augusztus 31-ig tartó idõszak alatt számára felajánlanak.

Felvásárlási kérelem (a továbbiakban: kérelem) benyújtására jogosult bármely természetes, illetve jogi személy, jogi
személyiség nélküli egyéb szervezet, aki a jelen közleményben elõírt követelményeknek megfelelõ termékkel
rendelkezik.

II. A kérelem benyújtásának feltételei

1. Az intervenciós felvásárlásra szánt áru gyártója köteles a gyártás megkezdése elõtt legalább 5 munkanappal koráb-
ban tájékoztatni az MVH-t az intervenciós célú termelési szándékáról az 1. számú melléklet (Értesítés Intervenciós ter-
melési szándékról – I0043) szerinti formanyomtatvány kitöltésével és annak az MVH Központi Hivatalához faxon
történõ eljuttatásával.

2. Kérelmet benyújtani a 2. számú melléklet (Sovány tejpor felvásárlás rögzített áron – Felvásárlási kérelem – I0009
és Sovány tejpor felvásárlás rögzített áron – Felvásárlási kérelem betétlap – I0010) szerinti formanyomtatvány kitölté-
sével és annak az MVH Központi Hivatalához faxon történõ eljuttatásával lehet. A kérelem benyújtásának feltétele,
hogy a kérelmezõ a mezõgazdasági, agrár- vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedések-
hez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tv. (a továbbiakban: MVH tv.) szerint regisztrált ügyfele
legyen az MVH-nak, vagy legkésõbb a kérelem benyújtásával egyidejûleg regisztráltassa magát.

3. A kérelem csak az Európai Unió területérõl származó közvetlenül és kizárólag fölözött tejbõl porlasztva szárításos
eljárással az Európai Unió területén lévõ olyan vállalkozás által elõállított sovány tejporra vonatkozhat, amely vállalko-
zást az adott tagállam illetékes kifizetõ ügynöksége elõzetesen jóváhagyott. Magyarországon a tejtermék elõállító üze-
mek intervenciós jóváhagyásának feltételeit az intervenciós felvásárlásra és magántárolási támogatásra szánt tejtermé-
kek gyártóinak jóváhagyásáról szóló MVH Közlemény tartalmazza.

4. Kérelmet benyújtani adott év március 1. és augusztus 31. napja között lehet.

A sovány tejpornak a kérelem MVH-hoz történt beérkezését megelõzõ 30 napos idõszakban, silós tárolás esetén a ké-
relem beérkezésének hetét megelõzõ 4 hetes idõszakban kellett készülnie.

A szombaton, vasárnap, illetve munkaszüneti napokon benyújtott kérelmeket az MVH úgy tekinti, hogy azok a be-
nyújtás napját követõ elsõ munkanapon érkeztek be. A 2009. április 6. és 13. közötti idõszakban benyújtott kérelmeket
az MVH úgy tekinti, hogy azok 2009. április 14-én érkeztek be.

A kérelem az MVH általi kézhezvételét követõen nem vonható vissza.

5. A felajánlható legkisebb mennyiség 20 tonna. A felajánlott sovány tejpor mennyisége csak egész tonna lehet.

6. A sovány tejport zsákokba kell csomagolni. A csomagolásnak az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

– a sovány tejport új, tiszta, száraz és ép zsákokba kell csomagolni nettó 25 kilogrammonként;
– a zsákoknak legalább három rétegûnek kell lenniük, amelyek együttesen legalább 420 J/m2 átlagos TEA-nak (szakí-

tószilárdság) felelnek meg.
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– a második réteget legalább 15 g/m2 erõsségû polietilén réteggel kell borítani;
– a papírrétegeken belül egy legalább 0,08 mm vastag polietilén zsákot kell a zsák aljához rögzíteni.
– a zsákoknak meg kell felelniük az EN 770 szabvány elõírásainak;
– töltéskor a port megfelelõen kell tömöríteni. Laza por semmilyen körülmények között nem kerülhet a különbözõ ré-

tegek közé.

7. A zsákokon az alábbi információkat kell feltüntetni:

a) engedélyszám, amely azonosítja a gyárat és a gyártó tagállamot;
b) a gyártás idõpontja és ahol szükséges, a gyártás hete;
c) a gyártási tételszám;
d) a „porlasztásos sovány tejpor” felirat.

Az információk a d) pont kivételével kód formájában is feltüntethetõk.

8. A sovány tejport hosszabb ideig tartó tárolásra alkalmas raklapokon kell szállítani.

– Amennyiben a kijelölt intervenciós raktárba történõ beszállítást egyszer használatos raklapokon végzik, a sovány
tejpor felvásárlási ára fedezi a raklapok megvásárlását is.

– Amennyiben a beszállítás EUR raklapokon vagy ehhez hasonló minõségû raklapokon történik, azokat az MVH leg-
késõbb kitároláskor a felajánló részére visszaadja, vagy azokat az MVH velük egyenértékû más raklapokra cseréli
ki.

9. Amennyiben a felajánlott sovány tejport nem Magyarországon állították elõ, a kérelmezõ köteles a kérelem beérke-
zését követõen legkésõbb 45 napon belül benyújtani a gyártó tagállam kifizetõ ügynöksége által kiállított igazolást az
MVH Központi Hivatalához. Az igazoláson fel kell tüntetni a jelen közlemény II. 7. a), b) és c) pontjában hivatkozott in-
formációkat, valamint annak megerõsítését, hogy a gyártó tagállam jóváhagyással rendelkezõ üzleti vállalkozása a szó-
ban forgó sovány tejport közvetlenül és kizárólag fölözött tejbõl gyártotta.

Amennyiben a gyártó tagállam illetékes hatósága elvégezte a sovány tejpor minõségének ellenõrzését, az igazolásnak
tartalmaznia kell ezen ellenõrzések eredményét is, valamint annak megerõsítését, hogy a felajánlott termék az
1234/2007/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdése f) pontja értelmében vett sovány tejpor, amely megfelel az alábbi
feltételeknek:

– fehérjetartalma a zsírmentes szárazanyagban legalább 34,0 tömegszázalék,
– megfelel a meghatározott tartósításra vonatkozó követelményeknek;
– megfelel a legkisebb mennyiségre és a csomagolásra vonatkozóan meghatározott feltételeknek.

Amennyiben a gyártó tagállam illetékes hatósága elvégezte a sovány tejpor minõségének ellenõrzését, a sovány tej-
port tartalmazó zsákokat a gyártó ország illetékes hatósága által kiadott számozott címkével kell lezárni. A címke számát
fel kell tüntetni a jelen pontban szereplõ igazoláson.

10. A kérelmek csak akkor érvényesek, ha a kérelmezõ letétbe helyezett 100 kilogrammonként 5 eurónak megfelelõ
biztosítékot forintban olyan módon, hogy az az MVH biztosítékszámláján legkésõbb a kérelem beérkezésének napján
megjelent. A biztosítékok esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az 1913/2006/EK rendelet a 10. cikke alapján
a biztosíték nyújtásának a napja. Az 1913/2006/EK rendelet 11. cikke alapján az alkalmazandó átváltási árfolyam az Eu-
rópai Központi Bank (EKB) által legutoljára rögzített árfolyam azon hónap elsõ napját megelõzõen, amelyben az ügyleti
tény bekövetkezik (azaz a hónap elsõ napján érvényes árfolyam). A biztosítékrendszerrel kapcsolatos feltételeket az
alábbi dokumentumok tartalmazzák:

– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004.
(II. 13.) Korm. rendelet [módosította az 57/2005. (III. 30.) Korm. rendelet];

– a mezõgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól szóló 17/2004.
(II. 13.) Korm. rendelet alapján az MVH által kezelt biztosíték számláról szóló 9/2004. (IV. 28.) MVH közlemény.

11. A sovány tejpornak az alábbi táblázat szerinti minõségi követelményeknek kell megfelelnie:
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Összetételi követelmények, minõségi jellemzõk

Paraméterek Követelmény
Fehérjetartalom Minimum 34,0% a zsírmentes szárazanyag tartalomban

Zsírtartalom Maximum 1,00%

Víztartalom Maximum 3,5%

Titrálható savasság tizednormál nátriumhidroxid-oldat
milliméterében megadva

Maximum 19,5 ml

Laktáttartalom Maximum 150 mg/100 g

Adalékanyagok Nincs

Foszfatázvizsgálat Negatív, vagyis a foszfátos aktivitás literenként legfel-
jebb 350mU a tejporból készített tejben

Oldhatósági index Maximum 0,5 ml (24 °C)

Égettszemcse-index Maximum 15,0 mg, azaz B korong legalább

Csíraszám Maximum 40.000 /g

Kólibaktériumok kimutatása 0,1 g-ban negatív

Író kimutatása Negatív

Oltós savó kimutatása Nincs

Savanyú savó kimutatása Nincs

faautoÍz és szag Tiszta

Külsõ megjelenés Fehér vagy sárgás szín, szennyezõdésektõl és elszínezõ-
dött részecskéktõl mentes

Antimikrobiális anyagok Negatív

A sovány tejpor – a fehérjetartalom-beállításhoz használt engedélyezett nyersanyagok kivételével – nem tartalmazhat
semmilyen egyéb terméket, különösen írót vagy savót. A fehérjetartalom-beállítás csak folyékony fázisban történhet. A
2001/114/EK tanácsi irányelv I. melléklete 4. pontjának b) alpontja alapján engedélyezett nyersanyagok:

– retentátum (tejkoncentrátum): a tej, a részben fölözött vagy fölözött tej ultraszûrésével a tejfehérje koncentrálásá-
val nyert termék;

– tejpermeátum: tejfehérje és a tejzsír ultraszûréssel való eltávolításával tejbõl, részben fölözött vagy fölözött tejbõl
nyert termék;

– tejcukor: a tej természetes alkotórésze, amelyet rendszerint savóból állítanak elõ, amelynek a szárazanyagra vonat-
koztatott vízmentes tejcukortartalma nem kevesebb, mint 99,0% m/m. Ez lehet vízmentes vagy tartalmazhat egy
molekula kristályvizet, illetve lehet a két forma keveréke.

III. A felvásárlás menete

1. Amennyiben a felvásárlásra vonatkozóan egyedi intézkedések nem léptek hatályba, a kérelem beérkezését követõ 5
munkanapon belül az MVH egy szállítási megrendelõt ad ki.

2. Egyedi intézkedés léphet hatályba abban az esetben, ha az Európai Unió területén felajánlott tejpor mennyisége
megközelíti a 80 000 tonnát. Az említett egyedi intézkedés lehet:

– a rögzített áron történõ intervenciós felvásárlás lezárása;
– %-os csökkentési mérték megállapítása a már beérkezett kérelmekre vonatkozóan;
– azon kérelmek elutasítása, amelyekre az MVH még nem adott ki szállítási megrendelõt.

Amennyiben csökkentési mérték kerül megállapításra, a kérelem a csökkentés mértékét megállapító rendelet közzété-
telétõl számított 5 munkanapon belül visszavonható.
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3. Az MVH által kiadott szállítási megrendelõ az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a szállítandó sovány tejpor mennyisége;
b) a szállítás végsõ dátuma;
c) a raktár helye, ahová a szállítást teljesíteni kell.

A sovány tejport a kérelem beérkezését követõ 28 napon belül le kell szállítani. A szállítást több tételben is lehet
teljesíteni.

4. Amennyiben a kérelmezõ az adott tételt határidõre beszállítja a kijelölt raktárba, és a jelen közlemény II. 4. pont má-
sodik bekezdésében, a II. 5., II. 6., II. 7. és II. 8. pontokban foglalt követelmények teljesülnek, valamint a sovány tejpor
minõsége a II. 11. pont szerinti követelményeknek megfelel, az MVH a vonatkozó biztosítékot felszabadítja.

Amennyiben – a vis major eseteit kivéve – az elõzõ bekezdésben szereplõ követelmények nem teljesülnek, az MVH a
vonatkozó biztosítékot felhasználja, az a kérelmezõ számára elvész, továbbá a be nem szállított mennyiség vonatkozásá-
ban az MVH a kérelmet elutasítja.

5. Amennyiben a helyszíni ellenõrzés, illetve a minõségi vizsgálat során bebizonyosodik, hogy a sovány tejpor nem
felel meg az elõírt követelményeknek, a kérelmezõ köteles a hibás tételt visszavenni és az áru visszavételét megelõzõen
kifizetni az érintett árumennyiség után a beszállítás napjától a raktárból való kiszállítás napjáig számított raktározási
költségeket. A fizetendõ raktározási költségek számításának alapja az adott idõszak vonatkozásában hatályban lévõ, az
intervenciós sovány tejpor tárolásában való részvételrõl szóló MVH közleményben szereplõ, az intervenciós tárolásért az
MVH által fizetendõ díj.

IV. Ellenõrzések

Az MVH az intervenciós raktárba történõ beszállítás során helyszíni ellenõrzés keretében vizsgálja, hogy a kérelmen
szereplõ és adminisztratív úton elfogadott tételek megfelelnek-e a minõségi és egyéb követelményeknek. A helyszíni el-
lenõrzés magában foglalja a csomagolás, a zsákokon feltüntetendõ információk, és az áru tömegének ellenõrzését, to-
vábbá az áruból mintavétel történik az áru minõségének laboratóriumi vizsgálata céljából.

V. Fizetési feltételek

1. Ha a sovány tejpor tételben a zsírmentes szárazanyag fehérjetartalma eléri a 34,0%-ot, a rögzített felvásárlási ár
169,80 euró/100 kg. Amennyiben a sovány tejpor felajánláskori tárolási helye és a kijelölt intervenciós raktár távolsága
nagyobb, mint 350 km, az MVH a felvásárlási áron felül szállítási költség kiegészítést fizet a 350 km-t meghaladó távol-
ságra. A kiegészítés mértéke 0,05 euró/tonna/kilométer.

2. A sovány tejpor azon a napon tekinthetõ az MVH által átvettnek, amikor a kérelemben szereplõ sovány tejpor teljes
mennyiségét betárolták az MVH által kijelölt raktárba, de legkorábban a szállítási megrendelõ kiállítását követõ napon.

3. Az MVH az átvett sovány tejpor után az átvétel napját követõ 120. és 140. nap között fizet, feltéve, hogy azt a meg-
állapított követelményeknek megfelelõnek találja. A felvásárlás esetében az árfolyam meghatározó ügyleti ténye az
1913/2006/EK rendelet 8. cikke alapján az érvényes ajánlat (kérelem) kézhezvételének napja. Az 1913/2006/EK rende-
let 11. cikke alapján az alkalmazandó átváltási árfolyam az Európai Központi Bank (EKB) által legutoljára rögzített árfo-
lyam azon hónap elsõ napját megelõzõen, amelyben az ügyleti tény bekövetkezik (azaz a hónap elsõ napján érvényes
árfolyam).
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VI. A kérelem benyújtása

A kérelmet magyar nyelven kitöltve legkésõbb a II. 4. pontban szereplõ határidõ betartásával faxon kell benyújtani
az MVH Központi Hivatalához a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon.

Faxszám: (06-1) 577 1310

A hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH a kérelmezõt hiánypótlásra hívja fel. A hiánypótlást a felhívásban
megjelölt módon és határnapig kell benyújtani a fenti címre.

Az MVH a kérelmet elutasítja, ha a kérelmezõ a vonatkozó közösségi, illetõleg nemzeti jogszabályokban, valamint a
jelen Közleményben meghatározott bármely feltételt nem teljesíti.

VII. Felvásárlás raktárkapacitás-hiány esetén

1. Az MVH az intervenciós felvásárlás lebonyolítása érdekében rendelkezésére álló raktárak adatait az MVH a sovány
tejpor intervenciós felvásárlása érdekében az MVH rendelkezésére álló intervenciós raktárkapacitásról szóló közlemé-
nye tartalmazza.

2. Kérelmezõ kötelessége a szabad raktárkapacitás ellenõrzése az 1. pontban megjelölt közlemény alapján.

3. Amennyiben az MVH részére nem áll rendelkezésre szabad raktárkapacitás, az intervenciós felvásárlás csak abban
az esetben valósulhat meg, amennyiben kérelmezõ a felvásárláshoz szükséges – legalább a felajánlásra kerülõ termék tá-
rolására elegendõ mértékû – szabad raktárkapacitást az MVH részére biztosítja. A felajánlott raktárnak meg kell felelnie
az MVH az intervenciós sovány tejpor tárolásában való részvételrõl szóló közleményében meghatározott feltételeknek.
A tárolásért az MVH a fenti közleményben meghatározott díjakat fizeti.

4. Amennyiben az MVH részére nem áll rendelkezésre szabad raktárkapacitás, kérelmezõ köteles a jelen közlemény
II./1. pontja szerinti gyártási szándék bejelentése elõtt 5 munkanappal az intervenciós sovány tejpor tárolásában való
részvételrõl szóló MVH közlemény 1. sz. melléklete (I0036 és I0037) szerinti formanyomtatványon a szükséges raktár-
kapacitást az MVH részére felajánlani. Amennyiben felajánló az MVH részére felajánlott intervenciós raktárban kizáró-
lag a saját maga által felajánlott árumennyiség tárolását kívánja vállalni, ezen szándékát a felajánlás mellé csatolt külön
nyilatkozatban kell megerõsítenie.

VIII. Kapcsolódó jogszabályok:

– a Bizottság 2001. január 12-i, a sovány tejpor piacán történõ intervenció tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi ren-
delet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 214/2001/EK rendelete;

– a Bizottság 2009. február 20-i, a sovány tejpor piacán történõ intervenciós tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi
rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 214/2001/EK rendelet módosításáról
szóló 149/2009/EK rendelet;

– a Tanács 2007. október 22-i, a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõ-
gazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló 1234/2007/EK rendelete („az egységes közös piac-
szervezésrõl szóló rendelet”);

– a Tanács 2009. január 19-i, a közös agrárpolitika kiigazításáról és a 247/2006/EK, a 320/2006/EK, az
1405/2006/EK, az 1234/2007/EK, a 3/2008/EK és a 479/2008/EK rendelet módosításáról, továbbá az
1883/78/EGK, az 1254/89/EGK, a 2247/89/EGK, a 2055/93/EGK, az 1868/94/EK, a 2596/97/EK, az
1182/2005/EK és a 315/2007/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 72/2009/EK rendelete;

– a Bizottság 2009. február 20-i 149/2009/EK rendelete a sovány tejpor piacán történõ intervenció tekintetében az
1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 214/2001/EK
rendelet módosításáról

– a Bizottság 2006. december 20-i, az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezõgazdaságban való al-
kalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló
1913/2006/EK rendelete;
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– a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi CXII. törvény;

– a tej és tejtermékek piaci szabályozásáról szóló 68/2004. (IV. 29.) FVM rendelet;
– az élelmiszerek elõállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeirõl és az élelmiszerek hatósági

ellenõrzésérõl szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM– EüM–SZMM együttes rendelet.

IX. További információ

A kapcsolódó jogszabályok megtalálhatók a www.mvh.gov.hu, és a www.fvm.hu honlapokon, illetve az Európai
Unió hivatalos honlapján.

Információ a tejintervencio@mvh.gov.hu e-mail címen, valamint az alábbi telefonszámok valamelyikén kérhetõ:

Tel.: 06-1-219-6213, 06-1-219-8967

Budapest, 2009. március 12.

Margittai Miklós s. k.,
elnök
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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 földrajzi árujelzõinek
oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet 6.
§-ának (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik
ország által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó UK-PGI-0005-0132-19-05-2000 számú összefog-
lalót 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. február 28.) 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 49/07)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet1 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

„TRADITIONAL GRIMSBY SMOKED FISH”

EK-szám: UK-PGI-0005-0132-19-05-2000

OFJ ( X ) OEM ( )

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Department for Environment, Food and Rural Affairs
Cím: Food and Drink Manufacturing Team
Area 8E, 9 Millbank, c/o Nobel House
17 Smith Square,
London SWIP 3JR
United Kingdom
Tel.: (44) 207 238 6623
Fax: (44) 207 238 5728
E-mail: simon.johnson@defra.gsi.gov.uk

1 HL L 93., 2006.3.31., 12. o.
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2. Csoportosulás:
Név: The Traditional Grimsby Fish Smokers Group
Cím: Alfred Enderby Ltd
Maclure Street, Fish Docks
Grimsby DN31 3NE
United Kingdom
Tel.: (44) 1472 342984
Fax: (44) 1472 342984
E-mail: smoked@alfedenderby.co.uk
Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) Egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.7. osztály – Friss halak, puhatestûek és rákfélék, valamint ezekbõl készült termékek

4. Termékleírás:
[a követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján]

4.1. Elnevezés
„Traditional Grimsby Smoked Fish”

4.2. Leírás
A „Traditional Grimsby Smoked Fish” (hagyományos grimsbyi füstölt hal) közönséges tõkehalból és foltos tõkehal-

ból készült, 200–700 gramm tömegû filé, amelyet a hagyományos módszernek megfelelõen hidegen füstölnek a megha-
tározott földrajzi területen belül. Színe a krémszínû és a bézs között változhat, száraz textúrájú, és enyhén sós, füstölt íz
jellemzi. Feldolgozott formában számos kiskereskedelmi üzlet számára értékesítik, e célra szánt (legfeljebb 5 kg töme-
gû) kartondobozokban vagy egyedi vákuumcsomagolásban.

4.3. Földrajzi terület
Grimsby városa, a közigazgatási határnak megfelelõen, Északkelet-Lincolnshire körzetben.

4.4. A származás igazolása
A minimális ellenõrzési eljárás értelmében:
A feldolgozott termék elkészítése tekintetében:
i. minden egyes termelõ szerepel a Traditional Grimsby Fish Smokers Group (hagyományos grimsbyi halfüstölõk

csoportja) termelõi nyilvántartásában;
ii. a halat általában a grimsbyi halpiacon vásárolják. Valamennyi halvásárlásról írásbeli nyilvántartást vezetnek;
iii. a kijelölt ellenõrzõ szerv ellenõrzi az említett írásbeli adatokat.
A feldolgozott termék nyomon követhetõsége:
i. a csomagolt halon annak értékesítésekor fel kell tüntetni a termelõvel (elérhetõség és azonosítószám) és a termékkel

(fajta, tömeg, szavatossági idõ) kapcsolatos információkat;
ii. a termelõ valamennyi értékesítésrõl írásbeli nyilvántartást vezet;
iii. a kijelölt ellenõrzõ szerv ellenõrzi a fenti követelményeknek való megfelelést.

4.5. Az elõállítás módja
A friss egész hal általában Izlandról, a Feröer szigetekrõl és Norvégiából származik, azonban más területekrõl is be-

szerezhetõ. Az egész halat szakképzett filézõk kézzel filézik. A filézett halat ezt követõen 10–15 percre sós páclébe te-
szik, majd a munkanap végén speats néven ismert, fémrudakból készült rácsra helyezik. A rácsra helyezett halat a hideg
füstölési eljárásnak megfelelõ magasságban a füstölõhelyiség kéményébe teszik.

A füstölõhelyiség padlóját fûrészpor borítja, „tüzet” gyújtanak, majd a fûrészpor parázslani kezd. A hal füstölésének
gyorsasága függ a hal méretétõl, valamint nagymértékben a környezeti hõmérséklettõl és nedvességtartalomtól is. Va-
gyis nyáron a fûrészpor meggyújtásához el kell távolítani az oxigént, és a fûrészpor egészen kis „tûz” mellett is parázsla-
ni kezd. Télen a fûrészpor meggyújtásához kevesebb oxigént kell eltávolítani vagy egyáltalán nem kell azt eltávolítani,
és nagyobb „tûzre” van szükség a fûrészpor parázslásának megindításához. A filéket éjszakára legalább 8 órán keresztül
a rácson hagyják.
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A hal egyenletes füstölése érdekében szakképzett füstölõk rendszeresen ellenõrzik a füstölési eljárást, szükség esetén
mozgatva vagy eltávolítva a halat. Az eljárás hõ bevonása nélkül történik, ellenkezõ esetben a hal a füstölési eljárás során
fõni kezdene, majd darabokra válna szét, és leesne a rácsról.

Ezt követõen a halat eltávolítják a füstölõhelyiségbõl, és hûlni hagyják. A kihûlést követõen a halat e célra szánt, reke-
szekre osztott, lapos kartondobozokba vagy egyedi vákuumcsomagolásba helyezik, és az Egyesült Királyságon belül és
külföldön számos kiskereskedelmi üzletbe szállítják.

4.6. Kapcsolat
A „Traditional Grimsby Smoked Fish” jellemzõi a földrajzi területhez a hagyomány, a hírnév, a füstölési eljárás és az

eljárásban részt vevõ személyek készségei okán kötõdnek. A készségeket az egyes generációk örökítik át. A kapcsolódó
hagyományok és eljárások a 19. század végétõl bizonyíthatók és adatolhatók.

Grimsby neve 1850 óta összeforrt a halfüstöléssel az Egyesült Királyságban, ekkor tette ugyanis lehetõvé a vasút a
füstölt hal Londonba, majd az ország minden zugába történõ gyors szállítását. Akkoriban természetesen nem álltak ren-
delkezésre a ma széles körben elterjedt fagyasztó- és jégkészítõ berendezések a hal, valamint más friss és romlandó ter-
mékek tartósítására. A romlandó termékek szavatosságának megõrzése és meghosszabbítása érdekében a termékeket
sózták, szárították, füstölték vagy mindezeket együtt alkalmazták. Grimsbyben továbbra is megmaradt a hagyományos
halfüstölési eljárás annak ellenére, hogy az ország más részeiben a mechanikus kemencéket részesítették elõnyben.

Grimsby kikötõje egyedülálló Angliában, mivel a Humber torkolatát az Északi-tengertõl elválasztó hegyfokon talál-
ható. Elhelyezkedésébõl adódóan a kikötõt átjárják a tenger és a torkolat felõl érkezõ hideg száraz szelek, és ilyen módon
a hagyományos halfüstölési eljárás során a nyári maximális középhõmérséklet 20 Celsius-fok alatt marad, vagyis jóval
hûvösebb van, mint a szárazföld belsejében.

Grimsby keleti parti elhelyezkedésének másik elõnye az, hogy az Egyesült Királyságon belül a legkevésbé van kitéve
az esõt hozó nedves délnyugati szeleknek, amelyek az Egyesült Királyság más részein uralkodnak. Éghajlata óceáni, va-
gyis annak ellenére, hogy az évszaknak megfelelõ idõjárás egyik napról a másikra csak kismértékben változik, az idõjá-
rás változékony lehet.

A halfüstölést illetõen a kikötõben évek alatt felhalmozódott tudás igen fontos ezen idõjárási változások elõrejelzésé-
hez. Elõször is a megfelelõ típusú halat kell megvásárolni; márpedig ennek állapota jelentõs mértékben változik éves nö-
vekedési ciklusa során. Grimsby szerencsés helyzetben van, mivel itt olyan nagy területrõl szerezhetik be a halat, hogy
egy tapasztalt halvásárló az évszaktól függetlenül rendszerint talál füstölésre alkalmas példányt. A hal megfelelõ füstölé-
séhez a halfüstölõnek a halak, az évszak és az idõjárás tekintetében a korábban leírtak szerint számos tényezõt figyelem-
be kell vennie.

Grimsbyben a több nemzedéknyi szakértelem révén a hagyományos halfüstölõk pusztán tapintás és szemrevételezés
alapján egyenletes minõségû terméket képesek elõállítani.

Az Egyesült Királyságban Grimsby városának a neve egyet jelent a halfeldolgozással. A kikötõ és a város azzal büsz-
kélkedik, hogy számos halkereskedõje immár több mint egy évszázada szállítja a legtöbb halfajtát az egész országba, az
utóbbi idõben pedig Európán belül távolabbra is. A „Traditional Grimsby Smoked Fish” a kikötõhöz kapcsolódó termé-
kek közül az egyik legfontosabb.

Grimsby kikötõje a huszadik század elsõ felének túlnyomó részében a világ legnagyobb halászati kikötõje volt. Vitat-
hatatlanul ott a helye Vigo, Esbjerg, Boulogne Sur Mer és Bremerhaven mellett, melyekkel a város egyébként testvérvá-
rosi kapcsolatban is áll. A város ma továbbra is az Egyesült Királyság legnagyobb halfeldolgozó központja, és 106 vál-
lalkozás tagja jelenleg a Grimsby Fish Merchants Association (grimsbyi halkereskedõk szövetsége) nevû szervezetnek.
Mindig is ebben a változatos kereskedelmi bázisban rejlett a kikötõ ereje, és ennek eredményeként a grimsbyi halpiacok
a friss hal értékesítésében nem csupán az Egyesült Királyságon belül, hanem európai szinten is vezetõ szerephez jutottak.

A megfelelõ hagyományos halfüstöléshez szükséges tapasztalat és szakértelem csak évek során sajátítható el, és az is-
mereteket gyakran az egyes nemzedékek adják tovább. Éppen ennek ellenkezõje történik a korszerû mechanikus kemen-
ce esetében, amely egy elektromosan fûtött, lezárt sütõ, és amelyet pusztán tárcsák tekerésével lehet szabályozni. Az em-
lített fenntartható erõforrásoknak köszönhetõen, illetve abból adódóan, hogy a fagyasztott halakat értékesítõ hálózatban
Grimsby stratégiai szerepet tölt be, a friss füstölt hal napi szállítása az országban bárhová garantálható.

A Guild of Fine Food Retailers (ínyencség-kiskereskedõk testülete) e minõség iránti elkötelezettség elismerésekép-
pen díjakkal jutalmazta a „Traditional Grimsby Smoked Fish” terméket. A termék megkülönböztetett minõségû regioná-
lis termékként betöltött szerepét számos séf és gasztronómiával foglalkozó szerzõ is elismerte. A termékre például Rick
Stein Food Heroes és Henrietta Green Food Lovers Britain címû könyvében is történik utalás.
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4.7. Ellenõrzõ szerv
Név: North East Lincolnshire Council
Cím: Trading Standards Department
Municipal Offices Town Hall Square
Grimsby DN31 1HU
United Kingdom
Tel.: (44) 19 03 23 77 99
Fax: (44) 19 03 20 44 45
E-mail: trading.standards@nelincs.gov.uk

Az ellenõrzõ szerv hivatalos köztestület, amely megfelel az EN 45011 szabvány elõírásainak.

4.8. Címkézés
Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés európai uniós szimbólumát szorosan a bejegyzett név mellett tüntetik fel.

II.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek
oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet
6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harma-
dik ország által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PGI-0117-1554-11-07-2007 számú össze-
foglalót 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. március 25.) 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 71/10)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet1 7. cikke alapján létrejön a módosítás iránti kérelem elleni kifo-
gás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizott-
sághoz.

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

Módosítás iránti kérelem a 9. cikk alapján

„PROSCIUTTO DI NORCIA”

EK-szám: IT-PGI-0117-1554-11.07.2007

OFJ ( X ) OEM ( )

1 HL L 93., 2006.3.31., 12. o.
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1. A termékleírás érintett szakaszcímei:

–� A termék elnevezése

–� A termék leírása

–� Földrajzi terület

–� A származás igazolása

–� Az elõállítás módja

–� Kapcsolat

–� Címkézés

–� Nemzeti elõírások

–� Egyéb (határozza meg)

2. A módosítás típusa:

– � Az egységes dokumentum vagy az összefoglaló lap módosítása

– � Azon bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának módosítása, amely esetében sem az egységes dokumentumot,
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
átmeneti módosítása [az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése]

3. Módosítás(ok):

3.1. A termék leírása:
Az eredetmegjelölés elismerési kérelmének alapját képezõ termékleírás 3. szakasza rögzíti, hogy az oltalom alatt álló

földrajzi jelzéssel rendelkezõ „Prosciutto di Norcia” (norciai sonka) elõállításához kifejlett hízósertést kell felhasználni.
Tekintettel arra, hogy a „kifejlett hízósertés” jellemzésére pontos fogalommeghatározás létezik, annak érdekében, hogy
az ellenõrzõ szerv megfelelõbb adatokhoz, a fogyasztók pedig megbízhatóbb információkhoz jussanak, a termékleírás-
ban célszerû részletesebben kifejteni a „kifejlett hízósertés” jellemzõit.

3.2. A származás igazolása:
A termékleírás 7. szakaszában a származásra vonatkozó olyan adatokat is helyénvaló feltüntetni, amelyek eddig nem

szerepeltek a termékleírásban.

3.3. Nemzeti elõírások:
A termékleírásból törölték a konzorcium által végzett ellenõrzõ tevékenységre történõ összes utalást, mivel az nem

egyeztethetõ össze az 510/2006/EK rendelet 10. és 11. cikkében szereplõ rendelkezésekkel.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„PROSCIUTTO DI NORCIA”

EK-szám: IT-PGI-0117-1554-11.07.2007

OFJ ( X ) OEM ( )

1. Elnevezés:
„Prosciutto di Norcia”

2. Tagállam vagy harmadik ország:
Olaszország
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3. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:

3.1. A termék típusa (II. melléklet):
1.2. osztály – Hús és hústermékek

3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:
A „Prosciutto di Norcia” OFJ érleléssel készülõ nyers sonka, amely forgalomba hozatalkor körtéhez hasonló alakú, tö-

mege legalább 8,5 kg. A sonkát felszeletelve tömör, rózsaszín és vörös között változó színû szeleteket kapunk. A termék
jellegzetes, enyhén fûszeres illatú, ízletes, de nem sós.

3.3. Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetén):
A „Prosciutto di Norcia” OFJ elõállításához a következõ fajták használhatók fel: az olasz törzskönyv szerint nemesí-

tett, hagyományos sertésfajták (olasz Large White és Landrace), valamint ezen fajták kansertéseinek leszármazottai, és
az olasz törzskönyv szerint nemesített Duroc italiana fajtából származó kansertések leszármazottai. Felhasználhatók to-
vábbá más fajtákhoz tartozó kansertések leszármazottai, vagy a hízósertések elõállítására szolgáló olyan válogatási vagy
keresztezési modellekbõl származó hibrid kansertések leszármazottai, amelyek céljai összeegyeztethetõek a hízósertés
elõállítására vonatkozó olasz törzskönyvben szereplõkkel. A sertések származására vonatkozóan nincsenek földrajzi kö-
töttségek.

Nem használhatók fel azonban olyan egyedek, amelyek nem kívánatos tulajdonságokkal rendelkeznek, különös tekin-
tettel a sertés-stressz szindróma (PSS) kialakulásáért felelõs génre, valamint olyan fajták és egyedek, amelyeket a ter-
mékleírás szempontjából nem megfelelõnek ítélnek, valamint a Landrace Belga, a Hampshire, a Pietrain, a Duroc és a
Spotted Poland fajtákhoz tartozó fajtatiszta egyedek.

3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termékek esetén):
A felhasznált takarmánynak meg kell felelnie a kereskedelmi elõírásoknak. A takarmányozás célja – a tenyésztési

módszerekkel együtt – az, hogy a takarmány mennyiségének napról napra történõ fokozatos, kis mértékû növelésével
nagysúlyú sertést lehessen nevelni.

A 30 és 80 kg közötti tömegû sertések takarmányozásához a termékleírás 1. és 2. táblázatában szereplõ takarmányokat
lehet felhasználni. A gabonafélékbõl származó szárazanyagnak a teljes takarmányfelvétel legalább 45%-át kell kitennie.
A 80 kg fölötti tömegû sertések takarmányozásához kizárólag a termékleírás 2. táblázatában szereplõ takarmányt lehet
felhasználni. A gabonafélékbõl származó szárazanyagnak a teljes takarmányfelvétel legalább 55%-át kell kitennie.

A takarmányban az író és a savó együttes mennyisége egyedenként nem haladhatja meg a napi 15 litert.
A törköly nitrogéntartalmának 2%-nál alacsonyabbnak kell lennie.
A takarmányban a szárított burgonya és a manióka együttes mennyisége nem haladhatja meg a szárazanyagtartalom

15%-át. Az elõzõekben felsorolt mennyiségek tekintetében 10%-os eltérés megengedett.
A takarmány összetevõinek arányát úgy kell meghatározni, hogy az kielégítse az állatok különbözõ életszakaszaiban

jellemzõ, és a termékleírásban szereplõ célkitûzésekkel összefüggõ szükségleteket.
A takarmány – a hatályban lévõ általános elõírásokban meghatározott mértékig – dúsítható ásványi anyagokkal és vi-

taminokkal.

3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani:
A „Prosciutto di Norcia” elõállítását és érlelését a 4. pontban meghatározott földrajzi területen kell végezni.

3.6. A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:
–

3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:
A „Prosciutto di Norcia” a termék azonosítására szolgáló jelöléssel ellátva hozható forgalomba. A jelölést a sonkára

égetett pecsét képezi, amelyen a „Prosciutto di Norcia” felirat szerepel. A „Prosciutto di Norcia” oltalom alatt álló föld-
rajzi jelzést a terméken egyértelmûen, letörölhetetlenül és a címkén szereplõ minden más felirattól világosan megkülön-
böztetve kell feltüntetni. Közvetlenül e jelzés után az „Indicazione geografica protetta” (oltalom alatt álló földrajzi jel-
zés) feliratot vagy az „IGP” (OFJ) rövidítést is fel kell tünteni, annak az országnak a nyelvén, ahol a terméket forgalomba
hozzák. A feliratokat a termék logójával együtt kell feltüntetni. A kifejezetten elõírt minõsítésen kívül bármilyen egyéb
minõsítés feltüntetése tilos.
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Megengedett azonban az olyan feliratok használata, amelyek nevekre, cégekre vagy márkanevekre utalnak, de csak
abban az esetben, ha azok nem rendelkeznek dicsérõ jelentéssel, és nem alkalmasak a vásárló és/vagy a fogyasztó félre-
vezetésére.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása:
A „Prosciutto di Norcia” elõállítására szolgáló földrajzi terület Norcia, Preci, Cascia, Monteleone Spoleto és Poggio-

domo települések azon területeit foglalja magában, amelyek a tengerszint felett 500 méternél magasabban fekszenek.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel:

5.1. A földrajzi terület sajátosságai:
A 4. pontban leírt földrajzi területen magas hegygerincek találhatók, amelyek megakadályozzák, hogy a tenger felül

érkezõ nedves levegõ bejusson a területre, a mészkõképzõdmények pedig lehetõvé teszik a csapadék elszivárgását. Ezen
jellemzõknek, valamint a helyi lakosok által a sertésnevelés és a sertéshús feldolgozása terén az idõk során megszerzett
tudásnak és speciális szakértelemnek köszönhetõen ezen a földrajzi területen mind természeti szempontból, mind pedig
az emberi tényezõk szempontjából optimális környezet jött létre a minõségi sonkakészítéshez.

5.2. A termék sajátosságai:
A „Prosciutto di Norcia” szeletelésekor tömör, rózsaszín és vörös között változó színû szeleteket kapunk. A termék

jellegzetes, enyhén fûszeres illatú, ízletes, de nem sós.

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 „Prosciutto di Norcia” OFJ-hez kapcsolódó követelmények nem csak a környezeti feltételek, hanem az emberi té-
nyezõ függvényei is. A területet jellemzõ természeti környezet – az 5.1. pontban említett éghajlatnak és talajviszonyok-
nak köszönhetõen – különösen kedvez a sonka érlelésének. Nursino területén a sertéshús tartósításának módszere már a
római korban is ismert volt. A hegyvidéki mezõgazdaság szegényes lehetõségei miatt, valamint annak következtében,
hogy a téli idõszakban kevés volt a tennivaló, a terület lakosai a sertéstartáshoz kötõdõ tevékenységekre specializálód-
tak. Ez a római köztársaság idején, majd a császárkorban is jellemzõ volt, illetve folytatódott a Pápai Állam fennhatósága
alatt is, amely Lazio tartomány földterületeinek nagy részét igazgatta. A földmûvesek ekkor már alapos ismeretekkel
rendelkeztek a sertés anatómiai jellemzõirõl és levágásáról, valamint a hús feldolgozásáról és tartósításáról. A húst, ame-
lyet ma is ugyanazokkal a módszerekkel dolgoznak fel és tartósítanak, mint egykor, sózás és érlelés után a környékbeli
területeken értékesítették.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:
A termelési szabályok egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi internetes oldalon tekinthetõ meg: – www.politi-

cheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=-Disciplinare%20in%20e-
same%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

vagy
– közvetlenül a minisztérium honlapján (www.politicheagricole.it) a „Prodotti di Qualità” (minõségi termékek) linket

választva (a képernyõ bal oldalán), a „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg. CE 510/2006)” (uniós vizsgá-
latnak alávetett termelési szabályok) címszó alatt.

III.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek
oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet
6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harma-
dik ország által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PGI-005-0714-23-07-2008 számú össze-
foglalót 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. március 25.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).
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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 71/11)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet1 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-
gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számított hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„AMARENE BRUSCHE DI MODENA”

EK-szám: IT-PGI-005-0714-23.07.2008

OFJ ( X ) OEM ( )

1. Elnevezés
„Amarene Brusche di Modena”

2. Tagállam vagy harmadik ország
Olaszország

3. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1. A termék típusa (II. melléklet)
1.6. osztály – Gyümölcs-, zöldség- és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik
Forgalomba hozatalkor az OFJ-vel ellátott „Amarene Brusche di Modena” gyümölcsíz állaga könnyû, színe barnás

mélyvörös, sötét árnyalatokkal. 20 °C-on, refraktométerrel mért cukortartalma 60 és 80 Brix-fok közötti, a pH-szint mé-
rése alapján meghatározott savassága pedig 2,5 és 3,5 közötti. A késztermék 70%-ban tartalmaz friss gyümölcsöt.

Az OFJ-vel ellátott „Amarene Brusche di Modena” gyümölcsíz sajátos ízét az édes és a kissé fanyar, savanykás íz kel-
lemes egyensúlyának köszönheti. Forgalomba hozatalkor az OFJ-vel ellátott „Amarene Brusche di Modena” gyümölcsíz
cukortartalma legalább 60%.

3.3. Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)
Az OFJ-vel ellátott „Amarene Brusche di Modena” gyümölcsízt az Amarena di Castelvetro, a rövid szárú Amarena di

Vignola, a hosszú szárú Amarena di Vignola, az Amarena di Montagna, az Amarena di Salvaterra, a Marasca di Vigo, a
Meteor, a Montmorency és a Pándy fajtához tartozó meggyfák termésébõl készítik.

3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termékek esetében)
–

3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani
Tekintettel arra, hogy a kijelölt földrajzi terület a meggy érését kedvezõen befolyásoló éghajlati adottságokkal rendel-

kezik (ahogyan ez az 5.1. pontban is szerepel), a meggy betakarítását és az „Amarene Brusche di Modena” gyümölcsíz
elõállítását a 4. pontban meghatározott földrajzi területen kell végezni.

1 HL L 93., 2006.3.31., 12. o.
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3.6. A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok
Az „Amarene Brusche di Modena” gyümölcsíz csomagolását a 4. pontban említett elõállítási területen kell végezni,

mert ily módon a termék ellenõrizhetõ, származási helye nyomon követhetõ, a 3.2. pontban meghatározott tulajdonságai
megõrizhetõk, és elkerülhetõ, hogy a termék késõbbi pasztõrözése következtében megváltozzon az „Amarene Brusche
di Modena” gyümölcsízre jellemzõ, az édes és a savanykás íz kellemes egyensúlyának köszönhetõ sajátos íz.

Az OFJ-vel ellátott „Amarene Brusche di Modena” gyümölcsíz 15, 212, 228, 236, 314, 370, 2650 és 5000 ml-es kisze-
relésben, üvegbõl vagy ónozott lemezbõl készült tárolóedényben hozható forgalomba.

A 2650 és az 5000 ml-es kiszerelésû termék professzionális felhasználásra készül.

3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok
Az „Amarene Brusche di Modena” OFJ logóján egy „A” betû látható. A betû keresztvonalát egy szárral és levéllel

együtt ábrázolt meggyszem helyettesíti. Az ábra egy 74 × 74 mm-es négyzetbe illeszkedik. A rajz alatt, három sorba ren-
dezve, az „AMARENE BRUSCHE DI MODENA I.G.P.” felirat olvasható. A logó mérete hozzáigazítható a különféle
felhasználási módokhoz.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása
Az OFJ-vel ellátott „Amarene Brusche di Modena” gyümölcsíz alapanyagául szolgáló meggy termesztése, valamint a

gyümölcsíz elõállítása a következõ települések közigazgatási területén történhet:
Modena megyében Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Ran-

gone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia,
Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Pavullo nel Frigna-
no, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia,
Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca, valamint Bologna megye ezen te-
lepülésekkel határos területén, kizárólag a következõ településeken: Anzola nell’Emilia, Bazzano, Castel d’Aiano, Cas-
tello di Serravalle, Crespellano, Crevalcore, Monte S.Pietro, Monteveglio, San Giovanni in Persiceto, Sant’Agata Bo-
lognese, Savigno, Vergato.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

5.1. A földrajzi terület sajátosságai
Az OFJ-vel ellátott „Amarene Brusche di Modena” gyümölcsíz elõállítására szolgáló területen igen mély, általában

termékeny, jó szerkezetû, kellõen porózus, jó vízelvezetésû, agyagot elszórtan tartalmazó vályogos termõtalajok találha-
tók, amelyek különösen alkalmasak a jó vízáteresztõ-képességû, laza talajt kedvelõ növények, így a meggy termesztésé-
re. Sajátos összetételének és szerkezetének köszönhetõen a talaj igen porózus, vízáteresztõ-képessége jó, ennek követ-
keztében pedig kiválóan szellõzik. A szóban forgó területet természetes és mesterséges vizekbõl álló vízhálózat szeli ke-
resztül. Az éghajlat döntõen félnedves, illetve – a modenai síkság alacsonyan fekvõ területein – inkább félszáraz, ami a
meggy fejlõdése szempontjából különösen kedvezõ.

5.2. A termék sajátosságai
Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott „Amarene Brusche di Modena” gyümölcsízt elsõsorban az alapanyagul

szolgáló, az elõállítási területen termesztett meggyfajták sajátos érzékszervi és kémiai-fizikai jellemzõi különböztetik
meg a többi hasonló terméktõl. Ezek között is elsõsorban az édes és a kissé fanyar, savanykás íz kellemes egyensúlyának
köszönhetõ sajátos ízt kell kiemelni. A termék további fontos ismertetõjegye, hogy elõállítása természetes eljárással tör-
ténik, vagyis a gyümölcsöt színezõ- és sûrítõanyagok, illetve tartósítószerek hozzáadása nélkül, hõkezeléssel sûrítik,
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hogy a felhasznált cukor mennyiségéhez képest a gyümölcsíz gyümölcstartalma igen magas, továbbá hogy csomagolás
elõtt a terméket semmilyen más kezelésnek nem vetik alá.

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

Az „Amarene Brusche di Modena” gyümölcsíz OFJ-ként való elismerésére irányuló kérelmet a termék hírneve és is-
mertsége indokolja. Az „Amarene Brusche di Modena” gyümölcsíz jó hírnevét számos olyan írásos bizonyíték alátá-
masztja, amely igazolja hogy a meggy korlátozott eltarthatósága következtében a helyi lakosok az idõk során jelentõs
szakértelemre tettek szert a gyümölcs gyors feldolgozása terén, és e szakértelemnek köszönhetõen egy, elsõsorban az
elõállítási folyamat természetes volta miatt ismert és elismert terméket alakítottak ki.

A szóban forgó termék jó hírnevét az is alátámasztja, hogy a 4. pontban bemutatott területen található elõállítási kör-
zetben már a múlt század elején számos mezõgazdasági üzem foglalkozott meggytermeléssel, illetve a gyümölcs betaka-
rításával és hûtve történõ tárolásával, valamint sok kisipari mûhelyben, illetve kis- és középvállalkozásnál készítettek
gyümölcsízt. A termeléssel foglalkozó mezõgazdasági üzemek több mint 350 alkalmazottat foglalkoztatnak, ez pedig a
termék szempontjából jelentõs hozzáadott értéket képvisel. Az elsõ, intenzív módszerrel történõ meggytermesztési kí-
sérlet Luigi Mancinio ügyvéd nevéhez fûzõdik, aki 1882-ben „La Colombarina” nevû, Vignola közelében található bir-
tokán fogott meggytermelésbe. A híres botanikus, Giorgio Gallesio azonban már 1820-ban arról írt, hogy a vidéki birto-
kokat meggyfákkal veszik körül, és a meggybõl szirupot, befõttet, gyümölcsízt, pudingot és tortát készítenek, hiszen a
Modena környéki családi gazdaságok körében a gyümölcsíz elõállításának jelentõs hagyománya volt.

Számos régi recept tanúsítja, hogy a terület hagyományos édességeinek elkészítéséhez mind az otthoni sütés során,
mind kisipari körülmények között hosszú idõk óta használják a gyümölcsízt, különösen a „crostata” nevû házi sütemény
készítéséhez. A gyümölcsíz készítését két tizenkilencedik századi modenai kézirat is tanúsítja: az elsõ kézirat négy fü-
zetbõl áll, polgári családból való házbirtokosok négy nemzedékének feljegyzéseit tartalmazza, és nyomtatásban
1970-ben jelent meg, a második egy 2001-ben kiadott mû, amelynek szerzõje Ferdinando Cavazzoni, a Molza család
cukrásza.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére
[az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (7) bekezdése]
Az „Amarene Brusche di Modena” oltalom alatt álló földrajzi jelzés elismerésére irányuló kérelemnek az Olasz Köz-

társaság Hivatalos Közlönyének 2004. július 21-én megjelent 169. számában való közzétételével ez a közigazgatási
szerv megindította a nemzeti kifogásolási eljárást.

A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi internetes oldalon:
– www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=-Disciplina-

re%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg
vagy
– közvetlenül a minisztérium honlapján (www.politicheagricole.it) a „Prodotti di Qualità” (minõségi termékek) linket

választva (a képernyõ bal oldalán), a „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg. CE 510/2006)” (az
510/2006/EK rendelet szerinti uniós vizsgálatnak alávetett termékleírások) címszó alatt tekinthetõ meg.

IV.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek
oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet
6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harma-
dik ország által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PDO-105-0085-09-07-2007 számú össze-
foglalót 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. március 25.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).
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EGYÉB JOGI AKTUSOK

BIZOTTSÁG

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 71/12)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet1 7. cikke alapján létrejön a módosítás iránti kérelem elleni kifo-
gás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizott-
sághoz.

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

Módosítás iránti kérelem a 9. cikk alapján

„LA BELLA DELLA DAUNIA”

EK-szám: IT-PDO-105-0085-09.07.2007

OFJ ( X ) OEM ( )
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

– � Azon bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának módosítása, amely esetében sem az egységes dokumentumot,
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
átmeneti módosítása [az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése]

3. Módosítás(ok):

3.1. A termék leírása
Az 1999-ben közzétett összefoglaló „Leírás” címû 4.2. pontja a betakarítás javasolt idõpontjaként október 1-jét hatá-

rozta meg, a 2000-ben közzétett termékleírás viszont két betakarítási idõpontot különböztetett meg: a betakarítás kezde-
teként a zöld olajbogyó esetében október 1-jét, a fekete olajbogyó esetében október 25-ét jelölte meg.

1 HL L 93., 2006.3.31., 12. o.
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Következésképpen a 2000-es termékleírás rendelkezései kapcsán szükségesnek bizonyult a fekete olajbogyó betaka-
rítási idõpontjának október 1-jére való elõrehozása. Az éghajlati feltételek változása miatt ugyanis az olajbogyó ebben az
idõpontban már elérheti az érési folyamat kezdetét vagy az érettség állapotát, színe pedig már ekkor borvörös lehet.

Ezenkívül a formai áttekinthetõség miatt indokolt feltüntetni, hogy a két olajbogyótípus (zöld és fekete) tömege forga-
lomba hozataluk idõpontjában 6 és 30 g között van, felváltva ezáltal az 1999-es összefoglalóban szereplõ „a csonthéjas
gyümölcs átlagos tömege meghaladja a 11 g-t, de legfeljebb 18 g” szövegrészt.

3.2. Az elõállítás módja
Megfigyelték, hogy az öntözés és a legkorszerûbb mezõgazdasági gyakorlatok alkalmazása hektáronként 110 méter-

mázsát meghaladó mennyiség elõállítását is lehetõvé teszi. Következésképpen – a termelés indokolatlan korlátozásának
elkerülése érdekében – a hektáronkénti 110 métermázsás maximális termelés hektáronként 150 métermázsára emelésére
volt szükség.

A korábbi termékleírásban Baumé-fokban mért és 2–4° közötti értékre korlátozott lúgkoncentrációkat az új termékle-
írás százalékos arányban (p/v) fejezi ki, és 1,7–4% közötti értékben állapítja meg. E módosításnak az a célja, hogy min-
den termelõ számára lehetõvé tegye a hagyományos módszerrel történõ elõállítást.

A lúgalapú kezelés maximális idõtartamát 12 óráról 15 órára növelték, mivel bebizonyosodott, hogy bizonyos idõjárá-
si feltételek esetén 12 óránál hosszabb várakozási idõre van szükség.

Meghatározták, hogy „amennyiben az erjedési és a csomagolási szakasz között eltelt idõtartam meghaladja a 6 hóna-
pot, a sós lé 8–10% között való stabilizálása érdekében összetört sót kell a termékhez adni”, ugyanis megállapították,
hogy az erjedéstõl számított hat hónapon belül csomagolt olajbogyónál só hozzáadására nincs szükség.

A fekete olajbogyó esetében a kaliforniai rendszer másik módszerét vezették be, mivel a helyi szinten szerzett tapasz-
talat azt mutatta, hogy a „Bella di Cerignola” fajtájú olajbogyó esetében ez megfelelõbb.

Az „A” módszer esetében pontosították, hogy az olajbogyó 150 mg/kg-ja erejéig a vas-glükonátot vagy a vas-laktátot
maradékanyagnak kell tekinteni.

Bizonyos piacok által támasztott keresletnek való megfelelés érdekében más jellegû tárolóedények használatát is en-
gedélyezték.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„LA BELLA DELLA DAUNIA”

EK-szám: IT-PDO-105-0085-09.07.2007

OFJ ( ) OEM ( X )

1. Elnevezés:
„La Bella della Daunia”

2. Tagállam vagy harmadik ország:
Olaszország

3. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:

3.1. A termék típusa (II. melléklet)
1.6. osztály – Gyümölcs-, zöldség- és gabonafélék, nyersen vagy feldolgozva

3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik
Fogyasztásra bocsátásakor a „La Bella della Daunia” OEM-mel ellátott zöld étkezési olajbogyónak a következõ tulaj-

donságokkal kell rendelkeznie:
– színe egységesen szalmazöldes árnyalatú, határozott paraszemölcsökkel,
– formája hosszúkás, szilvához hasonló, keskeny alappal, valamint hegyes, vékony csúccsal,
– a gyümölcshús finom, jellegzetes ízû, állaga telt és tömör, a héj vékony,
– tömege 6 és 30 g közötti,
– a gyümölcshústartalom meghaladja a 80%-ot,
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– a zsírtartalom 15% alatti,
– a redukálócukor-tartalom 2,8% alatti.
Fogyasztásra bocsátásakor a „La Bella della Daunia” OEM-mel ellátott fekete étkezési olajbogyónak a következõ tu-

lajdonságokkal kell rendelkeznie:
– külsõ felületén színe intenzív fekete,
– formája hosszúkás, szilvához hasonló, valamint hegyes, vékony csúccsal,
– a gyümölcshús finom, jellegzetes ízû, állaga telt és tömör, a héj vékony,
– tömege 6 és 30 g közötti,
– a gyümölcshústartalom meghaladja a 80%-ot,
– a zsírtartalom 18% alatti,
– a redukálócukor-tartalom 2,4% alatti.

Az olajbogyót közvetlenül a növényrõl szedik le, a betakarítás október 1-jén kezdõdik. A zöld olajbogyó betakarítása
akkortól kezdõdik, amikor a héj színe levélzöldbõl szalmazöldbe fordul, és azon igen határozott paraszemölcsök alakul-
nak ki, míg a fekete olajbogyó betakarítása akkor kezdõdik, amikor érési folyamata megindul, vagy megérik, és borvörös
színt vesz fel.

A monokultúrában vagy vegyes kultúrában termelt, oltalomra jogosult olajbogyó esetében a maximális megengedett
termelés nem haladhatja meg a hektáronkénti 150 métermázsát (a bejelentett termelésrõl van szó).

3.3. Nyersanyagok (kizárólag a feldolgozott termékek esetén)
–

3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termékek esetén)
–

3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani
A „La Bella della Daunia” elõállítási szakaszának a 4. pontban meghatározott termesztési területen kell történnie.

3.6. A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok
–

3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok
Minden tárolóedényt a különbözõ jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõ címkével kell ellátni, és a címkén egyér-

telmûen és olvashatóan, azonos méretû, nyomtatott betûkkel a következõ információkat kell feltünteti: a „La Bella della
Daunia” elnevezést és a „Denominazione di origine protetta” (oltalom alatt álló eredetmegjelölés) feliratot (vagy a
„DOP” (OEM) rövidítést), a termeléssel és a csomagolással megbízott vállalkozás nevét, cégnevét és címét, a csomago-
lásban elhelyzett termék nettó tömegét, a hatályos rendelkezéseknek megfelelõen kifejezve. Fel kell tüntetni továbbá a
terméket azonosító egyedi, mûvészi logót, amelyet az oltalom alatt álló eredetmegjelöléstõl elválaszthatatlanul kell
használni. A grafikus szimbólum fehér háttér elõtt fekete színnel egy táncosnõt ábrázol, aki a bal kezében felemelt olaj-
ágat tart. Ezt a nõalakot a Daunia vidékén valaha elterjedt, vázákon alkalmazott ikonografikus hagyomány ihletette. Az
alak körül a „La Bella della Daunia” felirat olvasható klasszikus, talpas betûtípussal szedve (nagybetûvel).

A külsõ keretben (színe: 872-es számú arany, pantone) felül az „Oliva di mensa DOP” kifejezés látható, alul pedig a
kultivár neve: „Bella di Cerignola” fajta. A grafikus szimbólumot három méretben: 2, 3, illetve 5 cm átmérõjû matricán
sokszorosítják.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása:
Cerignola, Ortanova, San Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella és Trinitapoli (Foggia megye) települések a

nagy kiterjedésû Tavoliere della Puglia részét képezik, amely a területének nagy részét alkotó középsõ részbõl, valamint
északon és délen egy-egy igen kiterjedt és változatos domborzatú sávból áll.

A fent említett települések a középsõ részen, a tengerpart irányában találhatók. A terület kelet felé, a tenger irányába
egységesen, enyhe mértékben lejt. Az átlagos tengerszint feletti magasság 100 és 150 méter között van, így Tavoliere
della Puglia egyike az olasz tengerparti síkságoknak. A lejtés mértéke 7–8 %. A vízadó réteg az övezetektõl függõen vál-
tozó szinteken helyezkedik el, 25 és 50 méter között. Az artézivíz-rétegek az övezettõl függõen szintén eltérõ mélység-
ben helyezkednek el, de vízhozamuk 60–70 méter mélységben már megfelelõ.
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Az egyes területek nagysága a következõ: Cerignola: 58 965 ha, Ortanova: 14 393 ha, San Ferdinando di Puglia: 4 181
ha, Stornara: 3 364 ha, Stornarella: 3 388 ha, Trinitapoli: 14 755 ha, azaz összesen 99 046 ha. Az étkezési olajbogyó ter-
mesztésére nem alkalmas övezetek – talajtani és éghajlati feltételeik miatti – kizárását követõen a „La Bella della Dau-
nia” OEM termelésére szolgáló területet mintegy 30 %-kal csökkentették, a termesztett kultúrák jelenleg 850 hektárt
foglalnak el. Az Európai Unió által nyújtott támogatásoknak köszönhetõen a közelmúltban 180 hektárt ültettek be.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel:

5.1. A földrajzi terület sajátosságai
A Cerignola, Orta Nova, San Ferdinando di Puglia, Stornara, Stornarella, Trinitapoli (Foggia megye) települések terü-

letén található talaj jellemzõi, valamint azok éghajlata és hidrogeológiája olyan mértékben hasonló, hogy e települések
egységes termesztési területet alkotnak. Az éghajlat jellemzõen mediterrán, õsszel és télen hideg és csapadékos, nyáron
meleg és száraz. A Tirrén-tengeri partvidékre csapadékot szállító nedves sirokkó (déli szél) az Appenninek vonulatán át-
haladva elveszíti nedvességtartalmát, és az adriai- és a jón-tengeri lejtõre meleg és száraz szél formájában száll le. A talaj
változó mélységû, tömörsége igen változatos, túlnyomórészt félig laza. Áteresztõképessége általában jó, télen a megálló
víz a kis mélységben lévõ, mészkõben és homokos agyagban gazdag, megkeményedett rétegek jelenlétének tudható be.
A talaj pH-értéke csaknem mindig gyengén lúgos vagy semleges. Ezek a talajok jó termelékenységet tudnak elérni, és –
ésszerû munkával – kedvezõ fizikai szerkezetet mutatnak.

5.2. A termék sajátosságai
Az olajbogyó nevét valószínûleg a csonthéjas gyümölcsökre jellemzõ, a szilváéhoz nagyon hasonló formájáról kapta.

Egy részben önbeporzó kultivárról van szó, a Sant’Agostino, a Biancolilla, a Termite di Bitetto és a Mele kultivárok jó
beporzók. A kötõdés mértéke 0,20 és 0,40% közötti. E fajta termését mérete, szépsége, a gyümölcshús mennyisége és tö-
mörsége, a különféle mûveleteknek való ellenállása, valamint tárolhatósága miatt ismert. A termést elsõsorban zölden
történõ feldolgozásra szánják, bár az utóbbi idõben a fogyasztói kereslet kielégítése érdekében fekete vagy érõfélben
lévõ olajbogyót is feldolgoznak.

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 „La Bella della Daunia” az „Oliva di Cerignola” fajtából származik, amely igen változatos – a genetikai mátrix gaz-
dagsága, a talajtani és az éghajlati tényezõk, az oltványok és a termesztési technológiák fejlõdése által kialakított – meg-
különböztetõ jegyekkel rendelkezõ poliklonális kultivár. Ebbõl a Daunia vidékén (mai neve „Tavoliere di Capitanata”)
elterjedt fajtából természetes génmutáció eredményeként, valamint a helyi termesztõk és csemetekertészek által megva-
lósított folyamatos és aprólékos klónszelekció révén létrejött egy olyan klón, amely genetikai hasonlóságokat mutat az
eredeti kultivárral, minõségi jellemzõi azonban jobbak. Ezt az új kultivárt „Bella di Cerignola”-nak nevezték el, és az
olasz olajfakataszterben a 15. szám alatt vették nyilvántartásba.

HIVATKOZÁS A TERMÉKLEÍRÁS KÖZZÉTÉTELÉRE:
Az illetékes közigazgatási szerv megindította a „La Bella della Daunia” OEM módosítására irányuló javaslatra vonat-

kozó nemzeti kifogásolási eljárást.
A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt szövege az alábbi internetes honlapon, – a következõ címen:
www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm? txtTipoDocumento=Discipli-

nare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodot-
ti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg

vagy
– közvetlenül a minisztérium honlapján (www.politicheagricole.it), a (képernyõ bal oldalán található) „Prodotti di

Qualità” [Minõségi termékek] linket választva, „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE (Reg. CE 510/2006)” [az
510/2006/EK rendelet szerint uniós vizsgálatnak alávetett termékleírások] menüpontra kattintva tekinthetõ meg.
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V.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek
oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet
6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harma-
dik ország által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó ES-PGI-0005-0469-13.06.2005 számú össze-
foglalót 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. március 26.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).

EGYÉB JOGI AKTUSOK

BIZOTTSÁG

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 72/09)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet1 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

„GRELOS DE GALICIA”

EK-szám: ES-PGI-0005-0469-13.06.2005

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: CHAMPIVIL, S.L. y otros
Cím: Mourence, 6
27820 Villalba (Lugo)
ESPAÑA
Tel.: +34 9825112 22
Fax: +34 982512135
E-mail: info@champivil.com
Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) Egyéb ( )

1 HL L 93., 2006.3.31., 12. o.
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3. A termék típusa:
1.6. osztály – Gyümölcsök, zöldségek és gabonafélék, természetes vagy feldolgozott állapotukban

4. Termékleírás:
[követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján]

4.1. Elnevezés:
„Grelos de Galicia”

4.2. Leírás:
A „Grelos de Galicia” földrajzi jelzés oltalma alatt álló termék a Brassica rapa L. var. rapa növényfajta (köznapi ne-

vén tarlórépa) Santiago és Lugo ökotípusának megfelelõen „Grelos de Santiago” (santiagói répalevél) és „Globo blanco
de Lugo” (lugói fehér kerekrépa) néven bejegyzett és forgalmazott fajtaváltozatának ehetõ, emberi fogyasztásra szánt ré-
sze nyers, lefagyasztott vagy tartósított állapotban.

A fajtára jellemzõ morfológiai jegyek: Felfelé vastagodó karógyökér, amely a gyökérnyaktól elágazó, egyenes szár-
ban végzõdik. Kocsányos, szõrös allevelek kicsi – a csúcskaréjnál nagyobb – széles oldalkaréjjal.

A virágos szár fellevelei hosszúkás, lándzsás alakúak és két nagy, kerekded, szárölelõ, sima melléklevéllel rendelkez-
nek.

A „répalevél” megnevezés egyaránt vonatkozik a levélre és a szár ehetõ részére, azaz a növény „zöldjére” (nabizas),
amely a növény teljes életciklusa alatt szedhetõ; valamint a közvetlenül virágzás elõtt megjelenõ levelekre és virágos
szárra, amely Galicia számos részén „csúcsként” (cimo) ismert.

A természetes állapotukban forgalmazott répaleveleket hagyományos módszerekkel, növényi szárral vagy a minõség-
biztosítási kézikönyvben megjelölt egyéb kötözõ anyaggal csomózott, kb. 0,5–1 kg tömegû, származási helyük és fajta-
változatuk szerinti egynemû kötegekbe rendezik.

A lefagyasztott állapotban forgalmazott répaleveleket átválogatás, megmosás és forrázás, esetenként aprítás után fa-
gyasztják le, majd a hatályos jogszabályoknak megfelelõ, illetõleg a minõségbiztosítási kézikönyvben kifejezetten meg-
határozott anyagból készült csomagolásban és kiszerelésben értékesítik.

A tartósított állapotban forgalmazott répalevelek a fõzéshez szükséges vízen és són kívül bárminemû egyéb adalék-
vagy savanyító anyag hozzáadása nélkül készült lében, természetes formájukban, a hatályos jogszabályoknak megfelelõ,
illetõleg a minõségbiztosítási kézikönyvben kifejezetten meghatározott kiszerelésû fém konzervdobozban vagy konzer-
ves üvegben kerülnek forgalomba.

Érzékszervi jellemzõk: A répalevelet nyers állapotában nem fogyasztják. Étkezési célokra a növény adott fenofázisá-
nak megfelelõ idõtartamú fõzés után alkalmas. Az érzékszervi jellemzõk így a fogyasztásra kész, azaz a vásárló vagy a
feldolgozóipar által megfõzött répalevélre vonatkoznak.

A jellemzõk a következõk: intenzív zöld szín, amely a virágzási idõszakhoz közeledve egyre sötétebb; enyhén savas
és kesernyés íz; némileg rostos textúra, amely a keskeny levelû, kocsányosabb fajtaváltozatoknál erõteljesebben érvé-
nyesül; az alacsony rosttartalomnak megfelelõen lágy.

4.3. Földrajzi terület:
A termõterület a Galiciai Autonóm Körzet valamennyi települését magában foglalja. A feldolgozás és a csomagolás

földrajzi területe egybeesik a termõterülettel.

4.4. A származás igazolása:
Kizárólag a termékleírásban és a minõségbiztosítási kézikönyvben meghatározott feltételek szerint, a megfelelõ nyil-

vántartásban szereplõ termõterületen, illetve termelõ által termesztett répalevél részesülhet a „Grelos de Galicia” földraj-
zi jelzés oltalmában vagy dolgozható fel e földrajzi jelzés oltalma alatt. Ugyanígy kizárólag azokat a répaleveleket illeti a
„Grelos de Galicia” földrajzi jelzés oltalma, amelyeket a vonatkozó nyilvántartásban bejegyzett létesítményekben dol-
goztak fel és/vagy csomagoltak.

A felügyeleti szerv ellenõrzésnek vet alá a nyilvántartásokba tulajdonosként bejegyzett minden természetes vagy jogi
személyt, valamint azok termõterületeit, raktárhelyiségeit, létesítményeit és termékeit abból a célból, hogy megvizsgál-
ja, hogy a „Grelos de Galicia” földrajzi jelzés oltalma alatt álló termékek megfelelnek-e a termékleírásban és a minõség-
ügyi kézikönyvben foglalt követelményeknek.
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4.5. Az elõállítás módja:
Vetõmagként a Santiago és Lugo ökotípusnak megfelelõen „Grelos de Santiago” (santiagói répalevél) és „Globo blan-

co de Lugo” (lugói fehér kerekrépa) néven bejegyzett és forgalmazott fajtaváltozatok, valamint az azok újrafelhasználá-
sával ugyanazon a termõterületen, illetve az oltalom alatt álló földrajzi jelzések nyilvántartásába „Grelos de Galicia” jel-
zéssel bejegyzett egyéb termõterületeken termesztett növények magjai használhatók fel. A vetõmagokat kézzel kell ki-
szórni augusztus közepétõl kezdõdõen, a termõterülettõl és a fajtaváltozat érési idejétõl függõ idõpontban. A betakarítás
szintén kézzel történik, lehetõleg a reggeli órákban. A levelek épségének megõrzése érdekében a betakarítást a lehetõ
legnagyobb körültekintéssel kell végezni, az esztétikai szempontokon túl azért is, nehogy a sérüléseken keresztül a ter-
ményt esetlegesen megfertõzzék különbözõ mikroorganizmusok. Ipari feldolgozásra szánt termények gépi úton is beta-
karíthatók. A répaleveleket a betakarítás napján – és kellõ gondosság mellett – kell átszállítani a raktárhelyiségekbe, il-
letve a feldolgozóüzemekbe.

Mivel a betakarított termény minõségének megõrzése érdekében különleges bánásmódot igényel, a répaleveleket a
meghatározott földrajzi területen belül kell feldolgozni és csomagolni. A meghatározott földrajzi területen ezen tevé-
kenységek végrehajtásakor a következõkrõl szükséges gondoskodni:

– a termék épségének megõrzése: A répalevelek leveles zöldségek, amelyek a betakarítástól a feldolgozásig tartó idõ-
szakban gyorsan veszítenek frissességükbõl. A vízveszteség, valamint a sejtlízis következtében a levelek megsár-
gulnak és elfonnyadnak, ami csökkenti a termék piaci vonzerejét. A répalevél értékét növeli, hogy funkcionális
élelmiszerként gazdag glükozinolátokban, flavonoidokban, vitaminokban és egyéb hasznos anyagokban. A beta-
karítást követõen azonban ezek és a termény egyéb értékes vegyületei gyorsan bomlásnak indulnak, számottevõ
mértékben csökkentve a termény tápértékét. Köztudott, hogy a termény C-vitamin-tartalmának több mint felét a be-
takarítástól számított két napon belül elveszíti csakúgy, mint a glükozinolátok (rákmegelõzõ vegyületek) jelentõs
részét. Mindezek alapján elvárható, hogy a termény kezelésével, szállításával, raktározásával és feldolgozásával
kapcsolatos minden eljárás a betakarítástól számított legfeljebb 24 órán belül lezáruljon. Ehhez viszont elengedhe-
tetlen, hogy a lehetõ legkisebb távolságra legyen egymástól a betakarítás, illetve az elosztás, a csomagolás és/vagy
feldolgozás helye,

– a termék nyomon követhetõsége és ellenõrizhetõsége: A felügyeleti szerv területi hatásköre a meghatározott föld-
rajzi területre, azaz a Galiciai Autonóm Körzet területére korlátozódik. A felügyelet és a tanúsítás rendszerének kö-
szönhetõen biztosított a „Grelos de Galicia” termékek származásának igazolása és nyomon követhetõsége,
amennyiben a termékek elõkészítése, feldolgozása és csomagolására ebben az autonóm körzetben kerül sor,

– a „Grelos de Galicia” hagyományos jellegének és minõségének megõrzése: A Galiciai Autonóm Körzetben e ter-
mék fogyasztásának és feldolgozásának mélyen gyökerezõ hagyományai vannak. Az a tény, hogy a termék csoma-
golását a kijelölt földrajzi területen belül végzik, határozottan hozzájárul a „Grelos de Galicia” egyedi jellegének és
minõségének megõrzéséhez, mint ahogyan az is, hogy a répalevelek szállításával, feldolgozásával és csomagolásá-
val kapcsolatos normák alkalmazói és szabályozói maguk a termelõk és az oltalom alatt álló földrajzi jelzés fel-
ügyeleti szerve. Õk rendelkeznek a „Grelos de Galicia” szakszerû kezeléséhez szükséges minden ismerettel és jár-
tassággal.

4.6. Kapcsolat:
Különbözõ helyhatósági iratok és adásvételi szerzõdések tanúsága szerint a tarlórépa már a XIII. század óta a vetésfor-

gók része A nyári és a téli gabonák termesztési rendjébe a tarlórépát beiktatva a termõföld teljes mértékû kihasználását
lehetett biztosítani.

A tarlórépa fagyálló, a nagy páratartalmat és a mérsékelt hõmérsékleti viszonyokat kedveli. Fejlõdéséhez termékeny,
szerves anyagokban gazdag, átlagos konzisztenciájú, mély, laza szerkezetû termõtalajt igényel, amelynek relatív pára-
tartalma magas, de nem mocsaras. Ezek a környezeti és talajviszonyok Galicia kiterjedt területein adottak.

A répalevél a galiciai gasztronómia elengedhetetlen hozzávalója, nem hiányozhat például a „Caldo”, a „Pote gallego”,
a „Cocido” vagy a „Lacón con Grelos” elkészítésekor. A gallego konyhát más régiók konyháitól megkülönböztetõ,
egyedi jellegzetesség.

Számos történelmi vagy gasztronómiai feljegyzésben történik utalás erre a termékre, és a galiciai kultúrában betöltött
hagyományos szerepére. Különbözõ néprajzi és gasztronómiai források egybehangzóan megállapítják, hogy a répalevél
a hagyományos galiciai konyha szerves és egyedülálló összetevõje.

Számos neves író tesz róla említést, köztük Ramón Otero Pedrayo (Guía de Galicia, 1926), az éttermi kritikus Ángel
Muro (Almanaque y conferencias culinarias, 1890–1905), valamint Emilia Pardo Bazán (La cocina espanola antigua,
1912), Manuel María Puga y Parga (La cocina práctica, 1905) vagy Álvaro Cunqueiro (A cocina galega, 1973).

A spanyol Mezõgazdasági, Élelmezésügyi és Halászati Minisztérium által szerkesztett hagyományos spanyol termé-
kek jegyzéke 1996-ban a terméket Galicia hagyományos veteményeként tüntette fel.
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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 981540055
Fax: +34 981540018
E-mail: sxca.agri@xunta.es

4.8. Címkézés:
A „Grelos de Galicia” földrajzi jelzés oltalma alatt forgalmazott répaleveleket hitelesítés után el kell látni az adott ter-

melõ/csomagoló márkajelének megfelelõ kereskedelmi címkével, valamint egy sorszámozott, alfanumerikus kódolású,
a felügyeleti szerv által engedélyezett és kiadott, az oltalom alatt álló földrajzi jelzés hivatalos logóját tartalmazó címké-
vel.

Mind a kereskedelmi címkén, mind a földrajzi oltalmat jelzõ, hivatalos címkén szerepelnie kell a „Grelos de Galicia”
oltalom alatt álló földrajzi jelzés feliratnak.

Igény szerint a termény fenofázisát jelzõ „nabizas” vagy „cimos” felirat is szerepelhet a címkén, a termékleírás vonat-
kozó szakaszában foglaltaknak megfelelõen.

Azon termékek címkéin, amelyek nem a termékleírásban ismertetett feldolgozási eljárások szerint, de „Grelos de Ga-
licia” földrajzi oltalom alatt álló répalevelek felhasználásával készültek, szerepelhet ez utóbbi tény, amennyiben a fel-
használt nyersanyag megfelel a termékleírásban foglaltaknak és a minõségbiztosítási kézikönyv vonatkozó rendelkezé-
seinek.

VI.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek
oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet
6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harma-
dik ország által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó FR-PGI-005-0503-25.10.2005 számú össze-
foglalót 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. március 26.) 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 72/10)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet1 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

„MOUTARDE DE BOURGOGNE”

EK-szám: FR-PGI-005-0503-25.10.2005

OEM ( ) OFJ ( X )

1 HL L 93., 2006.3.31., 12. o.
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Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Institut National des Appellations d’Origine (I.N.A.O.)
Cím: 51, rue d’Anjou
75 008 Paris
FRANCE
Tel.: +33 153898000
Fax: +33 142255797
E-mail: info@inao.gouv.fr

2. Csoportosulás:
Név: Association Moutarde de Bourgogne (AMB)
Cím: AMB ARIA Bourgogne
4, Bd du Docteur Jean Veillet
21 000 Dijon
FRANCE
Tel.: +33 380288140
Fax: +33 380288169
E-mail: laure.ohleyer@cote-dor.chambagri.fr
Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) Egyéb ( X )

3. A termék típusa:
2.6. osztály – „Mustárpép”

4. Termékleírás:
(követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Elnevezés:
„Moutard de Bourgogne”

4.2. Leírás:
A Burgundiai mustár („Moutard de Bourgogne”) fehérborral készült, világossárga színû, sûrû, egynemû és krémes ál-

lományú, erõs vagy nagyon erõs mustár. A burgundiai fehérbor erõteljes és jellegzetes illata, az intenzív csípõsség és a
burgundiai fehérbor markáns íze jellemzi.

4.2.1. Nyersanyagok és engedélyezett adalékok:
– Burgundiában termelt és tárolt mustármag,
– hígításra szolgáló folyadék: víz és a burgundiai borvidéken termelt, bejegyzett eredetmegjelöléssel ellátott fehérbor

elegye, amelyen belül a bor aránya a felhasználáskor legalább 25%. Burgundia hagyományos szõlõfajtáiból, az Ali-
goté és a Chardonnay fajtákból készült száraz fehérborokról van szó. E borokat az erõteljes aroma és a szájban
hosszantartóan érezhetõ íz jellemzi,

– só, cukrok, fûszerek, adalékok (az adalékokról szóló 1995. évi európai uniós irányelvben elfogadottak, kivéve a
mesterséges színezékeket, a gabonafélékbõl készült liszteket, illetve minden egyéb stabilizáló szert vagy állomány-
javítót, a természetes vagy mesterséges mustáresszenciákat, mustárkivonatot vagy -illóolajat).

4.2.2. A Burgundiai mustár fizikai-kémiai jellemzõi :
– a magokból származó szárazanyag � 24% a késztermék súlyában,
– a mustármag lipidtartalma � 9% a késztermék súlyában,
– a pépben visszamaradó maghéj a teljes súly 2%-ánál kisebb mennyiségû.

4.3. Földrajzi terület:
A mustármag termesztése és tárolása, valamint a mustárpép termelése (feldolgozása) kötelezõen a termelés körzeté-

ben valósítandó meg. A termelés körzete a Burgundia régiót alkotó megyékbõl áll, amelyek a következõk: Côte d’Or,
Ni�vre, Saône-et-Loire és Yonne megye.
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A földrajzi terület a mustármagtermesztés és a Burgundiában termelt fehérborok mustárpéppé való feldolgozása útján
keletkezõ, eredeti jellemzõkkel bíró termék (lásd a 4.6. bekezdést) elõállításának speciális helyi know-how-ja alapján
került meghatározásra.

A Burgundiában termesztett mustármag speciális tulajdonságokkal rendelkezik. E kvalitásokat évszázadok során elis-
merték. I. Ferenc orvosa, Charles Estienne megítélése szerint a Burgundiában elõállított mustár magasabb rendû minõsé-
ge a fekete mustárnak (a mustármagot adó növény közönséges neve) tulajdonítható. A második világháború idejéig a fe-
kete mustárt erdõkben, faszénégetõ tisztásokon termesztették. A faszénégetés eredményeként e tisztások talaja kálium-
ban gazdaggá és mustártermesztésre alkalmassá vált (és a mustármagot illóolajokban is gazdaggá tette); a szénégetõk
márciusban vetettek és augusztusban már be is takarították a termést. Burgundia meglehetõsen egyenletes, fél-kontinen-
tális éghajlata is kedvez a mustártermesztésnek. A mustár termesztéséhez valójában nincs szükség nagy vízmennyiségre.
A növény nagyon jól alkalmazkodik a vízhiányhoz és a hõséghez. Nagyon rosszul viseli a túl csapadékos tavasz végi idõ-
szakot. Több évtizeden át tartó hanyatlást követõen a mustárpép ipari elõállítóinak kezdeményezésére újraélesztették
Burgundiában a mustár termesztését azzal a céllal, hogy biztosítsák a megfelelõ minõségû alapanyag termesztését, és ja-
vítsák a késztermék minõségét. Ez a fellendítési program egybefogta a kutatási szervezeteket, Côte d’Or megye Agrárka-
maráját, a regionális tároló szervezeteket, a gazdákat és a feldolgozókat. A burgundiai talaj és éghajlat sajátosságainak és
a feldolgozók minõségi követelményeinek egyaránt megfelelõ speciális jellemzõkkel bíró fajták nemesítésére került sor.

Azonban e területen belül is kiválasztásra került egy, a mustármag termesztésére alkalmas körzet. Ezt a területet a
mustármagtermesztés szempontjából kedvezõ közegek kiválasztását célzó geológiai és talajtani szempontok alapján ha-
tározták meg, azaz kizárták a savas barna erdõtalajú és a magaslati, kilúgozott talajú területeket. Az e talajokon végzett
termesztési kísérletek korlátozott lehetõségeket mutattak ki, mivel a magvak hiányos töltöttsége és az elégtelen allil-izo-
tiocianát tartalom nem teszi lehetõvé a jellegzetes mustárpép elõállítását.

4.4. A származás igazolása:
A nyomon követhetõség kódolt dokumentumok útján a termõterülettõl a kiszerelt mustárpépig a Burgundiai mustár

teljes termelési folyamata során biztosítva van. A mustármagot kizárólag az OFJ keretében kiválasztott termesztési kör-
zetekben levõ táblákról takarítják be. E tábláknak meg kell felelniük a termelési terv kapcsán meghatározott kiválasztási
szempontoknak. A gazdák terményüket a Burgundiában mûködõ regionális tároló szerveknek szállítják. Minden, a mus-
tármag termesztésében, tárolásában vagy feldolgozásában közremûködõ gazdasági szereplõnek kötelessége a kódolt do-
kumentumok vezetése. A mustármag és a kiszerelt mustárpép analitikai vizsgálatára is sor kerül a gyártás során.

4.5. Az elõállítás módja:
Csak az Association Moutarde de Bourgogne (Burgundiai Mustár Szövetség, AMB) által kiválasztott és a (barna, il-

letve fehér maghéjú) Brassica juncea, illetve a Brassica nigra fajokból származó fajták engedélyezettek mustármag ter-
mesztésére. Termelési terv készül, amely feltünteti a termesztésbe vont területeket, a kiválasztott táblákat és azok elhe-
lyezkedését az OFJ hatálya alá tartozó körzetben. A betakarítás során a mustármagot egy Burgundiában mûködõ tároló
szervezetnek szállítják, amely gondoskodik a nyomon követhetõségrõl, a magok tisztításáról és tárolásáról.

E fázisban a mustármagtételekre igazolást adnak ki, amely a következõ feltételek teljesülésének ellenõrzésére ad lehe-
tõséget:

– a mustármag burgundiai eredete és az AMB által kiválasztott fajták,
– a zöld vagy éretlen magvak maximum 1,5%-ra korlátozott jelenléte (I. és II. besorolás),
– idegen magvak jelenléte: legfeljebb 0,3% az I. besorolás, legfeljebb 0,5% a II. besorolás esetén,
– rovar- és penészmentesség, belsõ erjedéstõl való mentesség,
– a magvak nagysága: ezermagsúly (EMS) > 2,35 g (EMS > 2 g rendkívüli idõjárási feltételek esetén),
– víz és illóanyagok: 4,2–9 tömegszázalék,
– zsír: 28–42 tömegszázalék a szárazanyagra vonatkoztatva,
– allil-izotiocianát: 0,7–0,94 tömegszázalék a szárazanyagra vonatkoztatva,
– fehérje: 24,2–30,8 tömegszázalék a szárazanyagra vonatkoztatva.

Ezen igazolási eljárást követõen a mustármagot elõkészítik és a földrajzi területen mûködõ ipari vállalkozóknak szál-
lítják. A magvakat darálják és belekeverik a hígításra szolgáló folyadékba (víz + bor). A felhasznált bor a burgundiai bor-
vidéken termelt, bejegyzett eredetmegjelöléssel ellátott fehérbor. E lépés során a magbél kivonására és a mustárpép-alap
elõállítására kerül sor. Ezt az alapot a késõbbiek során rostán átszûrik, így eltávolítják a maghéjat. Így keletkezik a vilá-
gos sárga színû, sûrû állományú, egynemû, krémes és „levegõmentesített” pép. E gyártási lépés pihentetést követõen
eredményezi a mustár csípõs ízét. A mustárpépet ezt követõen tárolják és kiszerelik.
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4.6. Kapcsolat:
A földrajzi eredettel való kapcsolat egy õsi, helyi know-how-n, a burgundiai mustármag történelmi kultúráján, a bur-

gundiai mustár és borvidék erõteljes történelmi kapcsolatán és az õsi hírnéven alapul.

4.6.1. Meghatározott minõség:
Az intenzív csípõsséggel jellemzett „Moutarde de Bourgogne” Burgundiában termesztett és tárolt mustármagból, va-

lamint egy víz, só, cukor, fûszerek, valamint – legalább 25%-ban – Burgundia hagyományos szõlõfajtáiból készített fe-
hérbor felhasználásával elõállított elegybõl készül. E fehérborokat erõteljes aroma és a szájban hosszan megmaradó íz
jellemzi, és megadják a Burgundiai mustárnak azt az erõteljes és jellegzetes illatot, valamint a burgundiai fehérbor mar-
káns ízét, amely más mustároktól megkülönbözteti azt. A mustármagból származó szárazanyag-, illetve lipidtartalomnak
24%-nál, illetve 9%-nál nagyobbnak kell lennie.

4.6.2. A hírnév:
Szoros történelmi kötelékek vannak Burgundia és a mustár között. Feljegyezték például, hogy a IV. Eudes, Burgundia

hercege által VI. Fülöp tiszteletére 1336-ban Rouvres-ban rendezett ünnepség során egy hordó (206,75 l) mustár fogyott
el. A XVI. századtól kezdve már alapító okiratok határozzák meg a mustárkészítõ céhek mûködésének kereteit (Dijon
város mustárkészítõinek céhalapító okirata 1634-ben, míg Beaun város hasonló okirata 1647-ben kelt). A XIX. századig
a gyártás kis mûhelyek tevékenységi köre maradt. Ám az ipari forradalom a mustáripart is megérintette. A burgundiai
gyártók versenyeztek egymással az újító leleményesség terén, így megemlíthetjük a dijoni mustárkészítõ Grey urat, aki
1850-ben a termelékenységet jelentõsen megnövelõ gépével kivívta a Mûvészeti, Tudományos és Szépirodalmi Akadé-
mia elismerését. 1750 és 1984 között 263 mustárgyártó mûködött. Ekkora koncentrációt egyetlen más francia régióban
sem találni.

A mustármag kultúrája Burgundiában erõteljes történelmi gyökerekkel is bír, hiszen I. Ferenc orvosa, Charles Estien-
ne megítélése szerint a Burgundiában termelt mustár magasabb rendû minõségû a fekete mustármag miatt, „amelyet bár-
mely más vidékrõl származónál jobbnak tart”.

A bor és a mustár szorosan kötõdik egymáshoz. 1911-ben A. Berthiot a mustár hírnevét a gyártási eljárás minõségének
tulajdonítja, amely elmondása szerint a legjobb minõségû mustármag õrlésébõl és speciális, burgundiai folyadékkal tör-
ténõ elegyítésébõl áll. Ez a folyadék a zsendülõ szõlõbor, azaz nem teljesen érett fehér borszõlõ préselésével nyert, erõ-
teljesen zöld színû borféleség. Miután az e szõlõt adó tõkéket a filoxéra kipusztította, a gyártók elõbb gyengébb savas fe-
hérborokat kezdtek használni, majd ezek is eltûntek, és nemes, oltványon termesztett fajtákból származó borok vették át
a szerepüket. Az ecet helyett használt fehérbor érzékszervileg markánsabbá teszi a mustárt.

A mustárkészítõk igencsak hamar használni kezdték a „Moutarde de Bourgogne” elnevezést. Például a Sens (89) me-
gyei bíróságon megtalálhatjuk a „Moutarde de Bourgogne, extra-blanche supérieure” (Különlegesen fehér minõségi
burgundiai mustár) 1891-es bejegyzésének nyomát, illetve a dijoni cégbíróságon 1903-ban bejegyezték a „Moutarde
Jacquemart au pur verjus de Bourgogne” (Burgundiai zsendülõ szõlõboros Jacquemart Mustár) márkát. Az elnevezésen
kívül a márkák kiválasztásában a Burgundiára és a történelmére való hivatkozás is a burgundiai mustár ismertségét tanú-
sítja. Idézhetjük a „Jean-sans-Peur”, (Félelemnélküli János), „Téméraire” (Vakmerõ), „Moutarde � la cuill�re de la Belle
Bourguignonne”, (Szép burgundiai lány kanalas mustára), „La Bourguignonne” (Burgundiai) márkákat.

4.6.3. Emberi tényezõk, különleges know-how:
A második világháborúig fontos marad a mustármag termesztése Burgundiában. 1945 után az ipari vállalkozók igyek-

szenek fenntartani e termelést a térségben. A mustárgyártók szakmai szövetsége ennek érdekében kiad egy ismertetõt a
mustár termesztésérõl. E kezdeményezések hátterében az egyéb olajos magvú növények és a világpiac konkurenciája
állt.

A mustármagtermesztés jelentõs újbóli fellendülésére a 90-es évek elejéig kellett várni. Ekkor találkoztak a tevékeny-
ségi ágazat különbözõ képviselõinek az érdekei:

– az ipari vállalkozók anyagellátásuk diverzifikálására és a megfelelõ minõségû alapanyagok termelésének biztosítá-
sára törekedtek. Emiatt irányítani akarták a mustármagtermesztés alakulását a késztermék minõségének javítása ér-
dekében,

– a gazdák lehetõséget kerestek termelésük diverzifikálására és termékeik regionális szintû értékesítésére. A termesz-
tés újbóli fellendítésének megfelelõ alakítására ily módon megalakult egy irányító bizottság a következõ résztve-
võkkel:

– a Dijoni Országos Felsõfokú Agrártanintézet és az országos agrár-kutatóintézet a genetikai kutatások terén: a ter-
melékenység fokozása, az AMB által meghatározott feltételeknek megfelelõ speciális minõség,

– a Côte d’Or megyei agrárkamara az alkalmazott kutatás és a kísérletek terén,
– a regionális tároló szervezetek a betakarítási logisztika és a mustármag kiszerelése terén,
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– a gazdák, akik a kísérleti platformokon kifejlesztett fajtajelölteket üzemi méretekben tesztelik és az ipari feldolgo-
zók számára gyártási kísérletek végzésére is alkalmas mennyiségben termesztik a mustármagot,

– a francia felvágottgyártó, húsfeldolgozó és hidegkonyhai ételgyártó ipari vállalatok szövetsége és a gyártási kísér-
leteket kísérleti, fél-üzemi és nagyüzemi méretekben kivitelezõ ipari vállalkozók.

Ez az együttmûködés lehetõséget adott az OFJ eljárás keretében két fajta belistázására.
E kutatással párhuzamosan a termelés is fejlõdött, és az 1993. évi kb. 350 ha termesztési terület 2003-ra már 1230 hek-

tárra nõtt.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: CERTIPAQ
Cím: 44, rue La Quintinie
75015 Paris
FRANCE
Tel.: +33 145309292
Fax: +33 145309300
E-mail: certipaq@certipaq.com

4.8. Címkézés:
A címkén a következõ jelölések vannak:
– kereskedelmi elnevezés: „Moutarde de Bourgogne”,
– OFJ logo.

VII.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzõinek
oltalmára és a termékek ellenõrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.) Korm. rendelet
6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harma-
dik ország által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó SI-PGI-0005-0418-29.10.2004 számú össze-
foglalót 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. március 26.) 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 72/11)

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet1 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

„ŠTAJERSKO PREKMURSKO BUÈNO OLJE”

EK-szám: SI-PGI-0005-0418-29.10.2004

OEM ( ) OFJ ( X )

1 HL L 93., 2006.3.31., 12. o.
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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 58
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Tel.: +386 14789109
Fax: +386 14789055
E-mail: varnahrana.mkgp@gov.si

2. Csoportosulás:
Név: GOLICA GIZ
Cím: Trg svobode 3,
SI-2310 Slovenska Bistrica
SLOVENIJA
Tel.: +386 28432611
Fax: +386 28432613
E-mail: —
Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) Egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.5. osztály: Olajok és zsírok (vaj, margarin, olaj stb.)

4. Termékleírás:
[követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján]

4.1. Elnevezés:
„Štajersko prekmursko buèno olje”

4.2. Leírás:
A „Štajersko prekmursko buèno olje” finomítatlan növényi étolaj, amelyet a kifejezetten olaj kinyerése céljából ter-

mesztett tök kiváló minõségû, megpirított magjából sajtolnak.
A „Štajersko prekmursko buèno olje” színe a sötétzöldtõl a vörösig terjed, illata és íze jellegzetesen aromás. Zsírsav-

tartalmának összetétele kedvezõ: mintegy 20%-ban telített, 35%-ban egyszeresen telítetlen, 45%-ban többszörösen telí-
tetlen zsírsavakat tartalmaz.

A „Štajersko prekmursko buèno olje” emellett kiváló tokoferolforrás is, hiszen 100 grammonként 50 mg E-vitamin ta-
lálható benne. A termék más vitaminokat, nyomelemeket, karotinoidokat, ritka aminosavakat és természetes színezõ-
anyagat (klorofill) is tartalmaz.

4.3. Földrajzi terület:
A „Štajersko prekmursko buèno olje” tökmagolaj elõállításának földrajzi területét kijelölõ határolóvonal Dravograd-

ból indul, majd Slovenj Gradec, Mislinja, Velenje (itt a fõútvonallal esik egybe), Šoštanj, Mozirje, Nazarje, Vransko,
Prebold és Zabukovica településeken keresztül Laškóig húzódik. Innen továbbhalad a Savinja és a Száva folyók mentén
Radeèe, Sevnica, Krško és Bre�ice településeken keresztül Obre�jéig, majd a horvát határ mentén annak a magyar határ-
ral való találkozásáig, ezt követõen a magyar határ mentén annak az osztrák határral való találkozásáig, hogy végül az
osztrák határ mentén (a Karavankák vonalában) térjen vissza Dravogradba.

4.4. A származás igazolása:
A „Štajersko prekmursko buèno olje” elõállítóinak a fent meghatározott földrajzi területen kell bejegyezve lenniük, és

a tökmagolaj elõállítását a termékleírásnak megfelelõen kell végezniük. A termelõk kötelesek nyilvántartást vezetni be-
szállítóikról, az egyes beszállítóktól megvásárolt tökmag mennyiségérõl, továbbá a vegyelemzés idõpontjáról, eredmé-
nyeirõl és a mért fizikai és kémiai jellemzõkrõl. A termelõk ezen túlmenõen kötelesek jegyzõkönyvet vezetni a termelés
folyamatáról, ebben megjelölni a felhasznált nyersanyag és egyéb anyagok, illetõleg az elõállított tökmagolaj mennyisé-
gét.

Mindezen követelmények teljesülését egy, az EN 45011 szabvány szerint akkreditált terméktanúsító szerv ellenõrzi.
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4.5. Az elõállítás módja:
A „Štajersko prekmursko buèno olje” elõállításához különbözõ típusú tökmagok használhatók fel, de csak azzal a fel-

tétellel, ha bizonyos elõírt minõségi követelményeknek megfelelnek.
A tökmag a fent meghatározott földrajzi területen kívülrõl is származhat, a „Štajersko prekmursko buèno olje” elõállí-

tásának azonban a földrajzi területen belül kell történnie.
1. A tökmag összegyûjtése – a fizikai és a kémiai jellemzõk (idegen anyagok, nedvességtartalom, olajtartalom, sérült

magvak aránya) és a megjelenés ellenõrzése.
2. A magvak tárolása.
3. A magvak tisztítása (az idegen anyagok eltávolítása).
4. A magvak kiszárítása 6–7% nedvességtartalomig.
5. A magvak zúzása.
6. Gyúrás.
7. A magvak pirítása (a pirított massza maximális hõmérséklete 120 °C, a pirítás idõtartama 30–60 perc).
8. A pirított massza sajtolása.
9. A tökmagolaj ülepítése.
10. Minõség-ellenõrzés (fizikai és vegyi analízis, érzékszervi vizsgálat).
11. Palackozás és címkézés.

4.6. Kapcsolat:
A „Štajersko prekmursko buèno olje” a 4.3. pontban meghatározott földrajzi terület egyik speciális konyhamûvészeti

terméke. Alsó-Stájerországban (Štajerska) és a Muravidéken (Prekmurje) a tökmagolajgyártás hagyománynak számít,
ahogyan azt a Framban megalapított tökmagolaj-sajtoló üzemrõl készült korabeli írásos feljegyzések is tanúsítják
(1750). A területen nagy mennyiségben kezdtek tökmagot termelni, aminek köszönhetõen több kisipari tökmagolaj-elõ-
állító üzem is létesült a környéken (Slovenska Bistrica, Središèe ob Dravi, Selo pri Pragerskem stb.). Albert Stigar
1904-ben alapított gyárat Slovenska Bistricán, amelyben a tökmagból kisipari módszerekkel állították elõ az olajat. A
Muravidéken nincsenek nagy feldolgozóüzemek, az olajat a gazdák kisüzemi körülmények között, saját létesítményeik-
ben készítik. Jó példa erre a Gorièkóban, Vadarci (Tiborfa) településen található „Feri Vuèak” üzem, amely 130 év el-
múltával is áll, és már a család negyedik generációja irányítja.

A „Štajersko prekmursko buèno olje” jó híre már más európai országokba, az Amerikai Egyesült Államokba, Ausztrá-
liába, Oroszországba és egyéb helyekre is eljutott, amint azt az IFE07 elnevezésû londoni szakmai versenyen (The Inter-
national Food and Drink Event) 2007-ben elnyert, a leginnovatívabb terméknek járó díj is jelzi.

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:
Ha a „Štajersko prekmursko buèno olje” csomagolása a földrajzi területen belül történik, akkor a termelõk saját cso-

magolóanyagukat és címkéjüket használhatják, a címkén vagy másutt azonban el kell helyezniük a „Štajersko prekmurs-
ko buèno olje” oltalom alatt álló megnevezést, a „Štajersko prekmursko buèno olje” termék színes logóját, valamint a
minõségre utaló megfelelõ közösségi vagy nemzeti jelzést.

Ha a terméket a fent meghatározott földrajzi területen kívül csomagolják, akkor garantálni kell visszavezethetõségét
az elõállítás helyére. A „Štajersko prekmursko buèno olje” csomagolásán az oltalom alatt álló megnevezést, a logót és a
megfelelõ közösségi jelzést ilyenkor is el kell helyezni.
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
f e l h í v á s a

a Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén lévõ erdõkre vonatkozó tûzgyújtási tilalom elrendelésérõl

Az utóbbi idõben a csapadékmentes idõjárás, valamint az emberi gondatlanság következtében jelentõsen megnõtt
Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén az avar, parlag, nádas és az erdõtüzek száma.

A tûzesetek megelõzése érdekében a megye területén lévõ erdõkben és az erdõterületek határától számított 200 méte-
ren belüli területen – a kijelölt tûzrakó helyen is –, valamint a közút- és vasút menti fásításokban mindennemû tûzgyúj-
tás, beleértve a parlag- és gazégetést is, 2009. március 21-tõl átmeneti idõre tilos.

A vágástéri hulladék égetése az erdõben a megelõzõ tûzvédelmi elõírások betartása mellett a tilalom idõszakában is
végezhetõ. Az égetést a 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet 9. §-ban foglalt megelõzõ tûzvédelmi elõírások szigorú betartása
mellett lehet csak végrehajtani. Az égetésnél figyelembe kell továbbá venni a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott
Országos Tûzvédelmi Szabályzat tûzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó követelményeit is.

Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy égõ cigaretta csikket és dohánynemût ne dobjanak ki a jármûvek ablakán,
mert a kiszáradt árokparton, vasúti töltések mellett keletkezõ tüzek sok esetben közvetlenül erdõ- és mezõgazdasági te-
rületeket is veszélyeztetnek.

Felhívjuk továbbá az erdõben kirándulók, valamint a mezõgazdasági területeken dolgozók figyelmét arra, hogy az égõ
dohánynemût minden esetben gondosan el kell oltani.

Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.

A tilalom feloldására a fokozott tûzveszély elmúltával, késõbbi idõpontban intézkedik a Minisztérium.

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) közleménye a helyes laboratóriumi gyakorlat
(Good Laboratory Practice, GLP) alkalmazását biztosító Program 2008. évi végrehajtásáról

és a 2009. évi Nemzeti GLP Programról

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet a veszélyes anyagokra és készítményekre, illetve új anyagokra, az emberi felhasz-
nálásra kerülõ gyógyszerekre, a növényvédõ szerekre valamint állatgyógyászati készítményekre vonatkozó, a helyes labo-
ratóriumi gyakorlat (Good Laboratory Practice, a továbbiakban: GLP) alkalmazásáról és ellenõrzésérõl szóló 9/2001.
(III. 30.) EüM–FVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (6) bekezdésében található felhatalmazás alapján a
GLP alkalmazásának biztosítására szolgáló Nemzeti Programra vonatkozó értékelésként az alábbi közleményt adja ki.

Az R. 2. sz. melléklete A) részének V. fejezete szerint „a Program kidolgozása és végrehajtása biztosítja, hogy a vizs-
gálóhelyek tevékenységük során betartják a GLP követelményeit, illetve ennek megfelelõen képesek-e garantálni vizs-
gálati eredményeik megbízhatóságát.”

1.1 Az egyes vizsgálóhelyek a tárgyév december 15-ig beadott jelentkezésük alapján kerülnek az elkövetkezõ év GLP
Programjába.

1.2 Az OGYI GLP inspektorai a helyszíni ellenõrzéseket az R. 2. sz. melléklete B) részében foglaltak szerint végzik el.
1.3 Az inspekció eredménye és a javító intézkedések értékelése alapján a GLP követelményeinek való megfelelõség

mértékérõl az R. 2. sz. melléklete A) részének VII.: Vegyes szabályok fejezet 4.1.5. pontjában leírtak szerint az OGYI
nyilatkozik.

A 2008. december 31-ig a Nemzeti Programban részt vett GLP vizsgálóhelyek jegyzékét a mellékelt táblázat tartal-
mazza, mely magában foglalja a vizsgálóhelyek azonosító adatait, a helyszíni ellenõrzések idõpontját, típusát, a végzett
biztonsági vizsgálatok kategóriáit, valamint az OGYI által kiadott, a GLP-nek való megfelelés szintjérõl szóló minõsí-
tést, és szükség szerint megjegyzést.

A Nemzeti Programhoz csatalakozni kívánó, de 2008. december 31-én GLP bizonyítvánnyal nem rendelkezõ vizsgá-
lóhelyek: Analkrom Mûszaki Szolgáltató Kft., Eurofins Agroscience Services Kft., Biotek Agriculture Hungary Kft.,
Auricoop Toxikológiai Kutató Központ, Radiopharmacy Laboratórium Kft., Syn Tech Research Hungary Kft., Pécsi
Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyógyszerészi Kémiai Intézet.
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Key to the abbreviations used in the table:

Nature of Inspection:

First First full GLP inspection including study audit(s) of a new test facility (helyszíni GLP inspekció elsõ ízben)
Full Full routine biennial GLP inspection of facilities and systems, including study audit(s) (teljes körû rutinellenõrzés)

Current Compliance Status of the Test Facility:

IC In compliance with GLP: no or only minor deviations from GLP principles were observed, which were corrected
following the inspection (megfelel)

PEN Pending: deviations from GLP principles were observed, which could not be corrected after the inspection yet
(függõben: az inspekciós eljárás még folyamatban van)

NIC Not in compliance with the GLP principles. Procedures in the test facility are such that the reliability of data can
not be ensured (nem felel meg)

VWD The test facility has voluntary withdrawn as longer conducts GLP studies (kivételét kérte a programból)
RFP removed from programme (kikerült a programból)

Areas of Expertise of the inspected Test Facility:

1 Physico-chemical testing (fizikai-kémiai jellemzõk vizsgálata)
2 Toxicity studies (toxikológiai vizsgálatok)
3 Mutagenicity studies (mutagenitási vizsgálatok)
4 Environmental toxicity studies on aquatic or terrestrial organisms

(környezetvédelmi ökotoxikológiai vizsgálatok vízi és/vagy szárazföldi szervezeteken)
5 Studies on behaviour in water, soil and air; bio-accumulation

(a vízben, a talajban való lebomlás vizsgálata, bioakkumuláció)
6 Residue studies (szermaradvány vizsgálatok)
7 Studies on effects on mesocosms and natural ecosystems

(a mikroklímára és a természetes ökoszisztémára gyakorolt hatások vizsgálata)
8 Analytical and clinical chemistry

(az elõzõ vizsgálatokkal kapcsolatban végzett analitikai és klinikai kémiai vizsgálatok)
9 Others (specify) (Egyéb)
91 Safety pharmacology testing (biztonság farmakológiai vizsgálatok)



92 Metabolism and toxico-/pharmacokinetics
(toxiko-/farmakokinetikai és metabolizmus vizsgálatok)

93 Testing of toxicological properties of operative procedures and equipment
(mûtéti eljárások és eszközök alkalmazásának toxikológiai vizsgálata)

94 In vivo safety testing of vaccines (vakcinák in vivo biztonsági vizsgálata)
95 Biological efficacy and selectivity studies

(biológiai hatékonyság és szelektivitás vizsgálat)
96 = Pathology studies (patológiai vizsgálat)
97 = Preparation of microscopic tissue sections (szövettani vizsgálat)
98 = General pharmacology (általános farmakológia)

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
pályázati kiírása

ágazati szakmai szervezetek és ágazati érdekképviseletek számára

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) a kormányprogramban foglalt
célokkal összhangban, az ágazati szakmai érdekeket képviselõ szervezetek, illetõleg egyesületek hasznos tevékenységét
elismerve, a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 1. számú mellékletének XII.
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetének 10/2/8 szám alatti jogcímcsoportban lévõ „Az ágazati
szakmai szervezetek és képviseletek támogatása” elõirányzat terhére, a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálko-
dásáról szóló 2008. évi CV. törvény 44. § (3) bekezdése alapján támogatást nyújt ezen szervezetek mûködéséhez a tárca-
feladatok helyi sajátos körülmények és feltételek közötti lehetõ leghatékonyabb megvalósulásának elõsegítése érdeké-
ben, és az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

1. A támogatás célja:

Az agrár és vidékfejlesztési szakmai szervezetek és érdekképviseletek mûködési költségeihez való hozzájárulás a tár-
cafeladatok sajátos térségi körülmények és feltételek közötti leghatékonyabb megvalósulása érdekében.

2. Támogatás a fenti céllal egyezõen az alábbi mûködési kiadásokra igényelhetõ:

Költségvetési támogatás igényelhetõ az alapszabály szerinti mûködés költségeinek azon hányadához, amelyet a szer-
vezet saját forrásból nem tud fedezni, és amelyek fontos közösségi célok megvalósítását szolgálják, így:

a) az irodák, egyesületi helyiségek fenntartási, mûködési költségeihez,
b) tagsággal való kapcsolattartás költségeihez,
c) személyi feltételek biztosításához,
d) nemzetközi szervezeti tagdíj forintfedezetéhez,
e) közgyûlések és más egyesületi összejövetelek rendezési költségeihez,
f) weboldal létrehozásához, fenntartásához,
g) ágazati szakmai ismeretterjesztõ elõadások, konferenciák, rendezvények költségeihez,
h) az oktatási programok költségeihez,
i) ismeretterjesztõ kiadványok készítésének költségeihez.

A támogatás vissza nem térítendõ.
A támogatás beruházási célra nem igényelhetõ.
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3. A pályázók köre:

Pályázatot nyújthatnak be azok az ágazati szakmai szervezetek és ágazati érdekképviseletek amelyek:
a) tagságuk önkéntes tevékenységét közérdekû társadalmi célok érdekében szervezik, és
b) az egyesülési jogról szóló 1989. év II. törvény alapján bírósági végzéssel igazolt nyilvántartásba vételük megtör-

tént, és
c) a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. § alapján írásban nyi-

latkoznak arról, hogy nem esnek a 6. §-ban foglalt korlátozás alá,
d) tevékenységüket az ország területén fejtik ki, és
e) hitelesített érvényes alapszabállyal, képviseleti szervvel, nyilvántartott tagsággal rendelkeznek, és létrehozásuktól

folyamatos tevékenységet folytatnak.

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

4. Nem pályázhatnak:

a) az alapítványok,
b) a közalapítványok,
c) a köztestületek,
d) a közhasznú társaságok,
e) az egyházi jogi személyek,
f) a pártok,
g) a gazdasági társaságok.

5. A pályázattal elnyerhetõ támogatás mértéke:

Az elõirányzaton rendelkezésre álló pénzösszegbõl e pályázattal meghirdetett támogatásra 100 millió forint
használható fel.

Az egy pályázattal elnyerhetõ támogatás összege 200 000 forinttól 5 000 000 forintig terjedhet.

6. A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázat az adatlapból (pályázati felhívás 1. sz. melléklete) és mellékletekbõl áll.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:
a) 30 napnál nem régebbi igazolást a pályázó bírósági nyilvántartásba vételérõl (bírósági végzés vagy kivonat eredet-

ben),
b) a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldányát eredetben, közjegyzõ által hitelesítve,
c) a pályázó számlavezetõ pénzintézete 30 napnál nem régebbi igazolását eredetben, a pontos számlaszám megjelölé-

sével a pályázó bankszámlájának vezetésérõl,
d) a pályázó nyilatkozatát adószámáról, adóazonosító jelérõl, társadalombiztosítási azonosító jelérõl, társadalombiz-

tosítási folyószámla számáról, statisztikai számjelérõl és a szervezet típusáról,
e) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy adó-, illeték-, járulék- vagy vámtartozása nincs, és a támogatás folyósítója e nyi-

latkozat valóságtartalmának ellenõrzését kérheti,
f) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy végrehajtási eljárás ellene nincs folyamatban,
g) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak megfelel – amennyiben foglalkoztatásra

irányuló jogviszony keretében Magyarországon munkavállalót foglalkoztat,
h) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy ÁFA visszatérítési joggal rendelkezik-e,
i) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem esik a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi

CLXXXI. törvény 6. §-ban foglalt korlátozás alá,
j) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázatban foglalt adatok, dokumentációk, információk helytállóak,
k) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázata pozitív elbírálása esetén fõbb adatainak az FVM és Magyar Állam-

kincstár honlapján történõ nyilvánosságra hozatalához hozzájárul,
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l) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy tudomásul veszi, hogy a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogsza-
bályban, illetve a pályázatban meghatározott ellenõrzését az FVM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztálya az
illetékes szakfõosztályok bevonásával végzi,

m) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a támogatási szerzõdés megkötése során a felhívás 11. pontjában részletezett jo-
gosulatlan igénybevétel esetére a támogatás – jegybanki alapkamat kétszeresével növelt – jogosulatlanul igénybe vett
összegére a minisztérium számára azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazó levelet ad. Ezen felhatalmazó
levél a szerzõdés elválaszthatatlan részét képezi.

n) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati kiírásban szereplõ feltételeket és követelményeket tudomásul veszi,
o) a pályázó alapszabályát, másolatban.

A pályázatot a fenti sorrend figyelembevételével, célszerûen a mellékelt nyilatkozati ûrlap (pályázati felhívás 2. sz.
melléklete) igénybevételével kérjük elkészíteni.

7. A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje:

a) a pályázatot zárt borítékban, kettõ példányban, kizárólag postai úton lehet a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztályához benyújtani (1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.),

b) a pályázatot egy eredeti példányban, minden oldalt aláírva kell benyújtani (a második példány az eredeti fénymáso-
lata is lehet),

c) a pályázati adatlap tartalma nem változtatható meg és nem javítható,
d) a pályázat benyújtásának (feladásának) határideje: 2009. április 2.
e) hiánypótlásra nincs lehetõség.

8. A pályázat elbírálásának rendje és értékelési szempontok:

a) a hiányosan, a nem elõírt példányszámban, vagy a határidõ után benyújtott, valamint a pályázati kiírásnak nem
megfelelõ pályázat elutasításra kerül,

b) a pályázó valótlan adatszolgáltatást tartalmazó pályázata elutasításra kerül,
c) a pályázó pályázata elutasításra kerül, ha a pályázat kiírását megelõzõ 5 évben az államháztartás bármely alrendsze-

rébõl folyósított támogatást a pályázó a támogatási szerzõdésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérõ célra
használta fel,

d) amennyiben az elmúlt öt évben hasonló támogatást igénybe vevõ pályázó nem számolt el, vagy nem megfelelõen
számolt el, a pályázó pályázata elutasításra kerül,

e) bírálatra csak tartalmi és formai szempontból megfelelõ pályázat kerülhet,
f) az államtitkárra átruházott miniszteri döntési jogosultság alapján a pályázat elbírálására az államtitkár által létreho-

zott bírálóbizottság tesz javaslatot,
g) a pályázat elbírálására 2009. május 12-ig kerül sor,
h) a pályázat forráshiány miatt elutasításra kerülhet,
i) a nyertes pályázó a döntéshozataltól számított 15 napon belül értesítést kap,
j) az értékelés szempontjai: a pályázatban bemutatott program megvalósíthatósága, illetve szakmai hitelessége, a szer-

vezet mûködõképessége, földrajzi mûködésének területe, a szervezet tevékenységének eredményessége és költségvise-
lési képessége, a szervezet létszáma,

k) a minisztérium a pályázatot nem küldi vissza,
l) a pályázati kiírás és a nyertes pályázók fõbb adatai a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben és az FVM

honlapján (www.fvm.hu) közzétételre kerülnek,
m) a bírálóbizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.

9. Az elnyert támogatás felhasználásának és kifizetésének rendje:

a) az igényelt támogatási összegnél kisebb összeg is nyújtható,
b) az elnyert támogatás kizárólag a pályázatban megjelölt célra használható,
c) amennyiben a támogatást rendezvények, elõadások, konferenciák megtartásához, megrendezéséhez, kiadványok

elkészítéséhez használják fel, támogatóként az FVM-t fel kell tüntetni a meghívókon, tájékoztatókon, plakátokon, kiad-
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ványokon, illetve az eseményrõl annak megrendezése elõtt legkésõbb 10 nappal a Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok
Fõosztályának értesítést kell küldeni,

d) a támogatást elnyert pályázó aláírási címpéldányt benyújtott képviselõjével a minisztérium támogatási szerzõdést
köt,

e) a szerzõdés tartalmazza a támogatás folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és egyéb feltételeinek rész-
letes szabályozását,

f) a támogatás kifizetésének feltétele az, hogy a támogatást elnyert pályázó igazolja azt, hogy az azonnali beszedési
megbízás minisztérium általi érvényesítéséhez a bankszámláját vezetõ pénzügyi intézménynek felhatalmazó levélben
megbízást adott,

g) a támogatás folyósítását az FVM Költségvetési és Gazdálkodási Fõosztálya végzi,
h) a támogatás teljes összege a tárgyévben keletkezett költségekre, kiadásokra használható fel. Az ezt tartalmazó és

befogadható számla legkésõbbi kiállítási dátuma: 2010. január 15.
i) a pályázónak nyújtott támogatás más társadalmi szervezetnek tovább nem adható, a mûködési kiadásokkal össze-

függésben más társadalmi szervezet felé történõ kifizetésként nem számolható el.

10. Elszámolás a tárgyévben keletkezett mûködési költségekrõl, kiadásokról:

a) a pályázó az elnyert támogatási összegrõl a felhasználását követõen, de legkésõbb 2010. január 15-ig köteles a be-
számolót és az elszámolást, az FVM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztályához egy eredeti példányban meg-
küldeni,

b) az elszámolás szöveges részébõl és a mellékletekbõl egyértelmûen ki kell tûnnie annak, hogy a támogatás a pályá-
zatban meghirdetett és vállalt célokra közvetlenül került felhasználásra,

c) a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a kapott támogatási összeget más támogatásnál nem számolta el,
d) az elszámolásnak célszerûen jogcím szerinti bemutatásban kell tartalmaznia a konkrét és azonosítható felhasználá-

sokat (jogcím és a hozzárendelt pénzeszköz),
e) az elszámolni kívánt olyan számlák esetében, amelyeknél a számla kibocsátásának alapja a felek közötti megállapo-

dás vagy szerzõdés (bérlet, valamely szolgáltatásra adott megbízás, vállalkozási szerzõdés stb.), annak írásbeli másolati
példányát az elszámolás mellékleteként meg kell küldeni,

f) a lehetséges felhasználási jogcímek részben a támogatott feladat tartalomból, részben a számvitelrõl szóló 2000. évi
C. törvényben és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben rögzített általánosan használatos terminológiák szerint alakíthatók ki,

g) a szerzõdésben vállalt kötelezettségek teljesítésének, a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának ellenõrzését,
elfogadását a FVM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztálya az illetékes szakfõosztályok bevonásával végzi.

11. A támogatás rendeltetéstõl eltérõ felhasználásának következményei:

A támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségek nem teljesítése, a támogatás rendeltetési céltól eltérõ felhasználása,
a beszámolási és elszámolási kötelezettség nem teljesítése vagy csak részbeni teljesítése esetén, a támogatás teljes, illet-
ve fel nem használt része jogosulatlanul igénybevett támogatásnak minõsül. Ebben az esetben a támogatást elnyert pá-
lyázó a támogatás teljes, illetve fel nem használt – jegybanki alapkamat kétszeresével növelt – összegét legkésõbb 2010.
február 15-ig köteles a minisztérium részére visszafizetni.
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1. számú melléklet
Sorszám:

ADATLAP

a 2009. évi ágazati szakmai szervezetek és ágazati érdekképviseletek számára kiírt pályázathoz

Iktatószáma:
Pályázó neve:

Szervezet e-mail címe:

Szervezet honlapjának címe:
A szervezet típusa:

Alapítás éve:
Bírósági bejegyzés száma, helye, dátuma:

A szervezet székhelye, telefon-
száma, faxszáma, levelezési címe:

Megye:

A szervezet képviselõjének neve,
tisztsége, címe, elérhetõsége

(mobil telefonszám):

Kapcsolattartó – ha más, mint a
képviselõ – neve, címe, elérhetõsé-

ge (mobil telefonszám):

A szervezet bankszámlaszáma:
A szervezet adószáma:

A szervezet adóazonosító jele:
A szervezet TB azonosító jele:

A szervezet TB folyószámlaszáma:
A szervezet statisztikai számjele:

Könyvvezetés módja:
Az igényelt támogatás összege (Ft):

Támogatási igény leírása és annak költségvetési terve:

Kelt: ......................................, 2009. ...................................................

................................................................
szervezet képviselõjének aláírása
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FOGLALJA ÖSSZE:

1. A pályázó tevékenységének általános bemutatása, reprezentativitása:

2. A pályázó vagyoni helyzetének bemutatása:

3. A pályázó elõzõ évi tevékenységének bemutatása és eredményessége:

4. A pályázó 2009. évre tervezett tevékenysége, a megvalósítani kívánt szakmai program,
valamint az azokhoz kapcsolódó költségvetési terv:

Kelt: ......................................, 2009. ...................................................

................................................................
szervezet képviselõjének aláírása

3. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 1527



2. számú melléklet

NYILATKOZAT

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által az ágazati szakmai szervezetek és ágazati érdekképviseletek
számára 2009. évben kiírt pályázathoz, a támogatási kérelem benyújtásakor alulírott, büntetõjogi felelõsségem tudatá-
ban az alábbiakat jelentem ki:

A szervezet
neve:

adószáma:

adóazonosító jele:

társadalombiztosítási azonosító jele:

társadalombiztosítási folyószámlaszáma:

statisztikai számjele:

típusa:

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos Egészségbiz-
tosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, illetve azok szervei és a Magyar Államkincstár az általam
közölt adatokat felhasználják.

Kijelentem, hogy adó-, illeték-, járulék-, vámtartozásom, és költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt
jogerõs határozattal megállapított köztartozásom nincs, és a támogatás folyósítója ennek igazolását kérheti.

Kijelentem, hogy ellenem végrehajtási eljárás nincs folyamatban.

Kijelentem, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak megfelelek.

A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján kijelentem,
hogy nem esek a 6. §-ban foglalt korlátozás alá.

Kijelentem, hogy ÁFA visszatérítési joggal rendelkezem / nem rendelkezem.*

Kijelentem, hogy a pályázatban fogalt adatok, dokumentációk, valamint információk helytállóak.

Hozzájárulok, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén a fõbb adataimat az FVM és a Magyar Államkincstár honlapján
nyilvánosságra hozzák.

* A megfelelõ aláhúzandó.
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Tudomásul veszem, hogy a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban, illetve a pályázatban meghatá-
rozott ellenõrzését az FVM Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Fõosztálya az illetékes szakfõosztályok bevonásával
végzi.

Kijelentem, hogy a felhívás 11. pontjában részletezett jogosulatlan igénybevétel esetén, a támogatás – jegybanki alapka-
mat kétszeresével növelt – jogosulatlanul felhasznált összegére a minisztérium részére azonnali beszedési megbízásra
vonatkozó felhatalmazó levelet adok a támogatási szerzõdés megkötésekor.

Kijelentem, hogy a pályázati kiírásban szereplõ feltételeket és követelményeket tudomásul veszem.

Kelt: ......................................., 2009. ........................ hó ......... nap

................................................................
szervezet képviselõjének aláírása

Elõttünk, mint tanúk elõtt:

........................................................ ........................................................
név név

........................................................ ........................................................
lakcím lakcím

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet a felügyelete alá tartozó Magyar Mezõgazda-
sági Múzeum (1146 Budapest, Városliget, Vajdahunyadvár Budapest, 5 Pf. 129) fõigazgatói munkakörének ellátására.
Az intézmény önálló gazdálkodású költségvetési szerv.

A fõigazgató fõbb feladatai:

– a múzeumban és filiáléiban folytatott szakmai munka szervezése irányítása,
– a múzeum alaptevékenységéhez, valamint tudományos kutatómunkához szükséges, a követelményeknek megfele-

lõ személyi és korszerû tárgyi feltételek folyamatos biztosítása,
– a múzeum hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatainak ápolása, továbbfejlesztése,
– a múzeum képviselete az AIMA-ban (Mezõgazdasági Múzeumok Nemzetközi Szervezete).

A fõigazgató besorolása és illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII.
törvényben (a továbbiakban: Kjt.) és a végrehajtásáról rendelkezõ 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletben foglaltaknak
megfelelõen kerül megállapításra. A fõigazgatói munkakör az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló
2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.
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A fõigazgatói megbízás határozott idejû, legfeljebb öt évre szól, mely a pályázati eljárás sikeres lezárulta után azonnal
betölthetõ.

Pályázhatnak azok a magyar állampolgárságú, büntetlen elõéletû szakemberek, akik rendelkeznek:

– szakirányú egyetemi (muzeológus) végzettséggel,
– legalább 10 éves múzeumi szakmai gyakorlattal, amelybõl legalább 5 év vezetõi gyakorlat,
– a múzeum feladatköréhez kapcsolódó tudományos fokozattal,
– a költségvetési gazdálkodás fõbb elemeinek ismeretével,
– angol, német vagy francia idegen nyelvbõl legalább középfokú (C típusú) állami nyelvvizsgával, és
– vállalják a vezetõi alkalmassági vizsgálatot.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a részletes életutat bemutató szakmai önéletrajzot (amely tartalmazza a szakmai munka részletes ismertetését), az
addigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével,

– a pályázó tudományos tevékenységét bemutató publikációs jegyzékét,
– az egyetemi végzettséget, az idegennyelv-tudást igazoló okiratok másolatát,
– az intézmény vezetésére vonatkozó elképzeléseket,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– orvosi igazolást, amellyel a pályázó a vezetõi munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

A pályázat benyújtásának határideje a Hivatalos Értesítõben való megjelenéstõl számított 30. nap.

A határidõre benyújtott pályázatok a beadási határidõtõl számított 30 napon belül elbírálásra kerülnek.

A pályázatokat a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Humánpolitikai Fõosztályára (Budapest V.,
Kossuth L. tér 11. Levélcím: 1860 Bp., 55. Pf. 1) kell benyújtani eredeti példányban. A borítékra kérjük ráírni: „Magyar
Mezõgazdasági Múzeum pályázat”.

A pályázatokat a jogszabályban meghatározott módon kezeljük. A pályázatokat értékelõ szakmai bizottság a pályázó-
kat személyesen is meghallgatja. Az eredményrõl a pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: dr. Nagy Márta fõosztályvezetõ, az Intézményfelügyeleti és Vagyon-
gazdálkodási Fõosztály fõosztályvezetõje, telefonszám.: 301-4575, valamint Molnár Imréné vezetõ fõtanácsos, FVM
Humánpolitikai és Igazgatási Fõosztály, telefonszám: 301-5921.

Érvénytelen erdészeti szolgálati igazolvány és Erdész jelvény

A 3901. számú Erdészeti szolgálati igazolvány és a 3901. számú Erdész jelvény 2009. március 6. napjától érvénytelen.
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
felhívása

az erdõkre vonatkozó országos tûzgyújtási tilalom elrendelésérõl

Az utóbbi idõben a csapadékmentes idõjárás, valamint az emberi gondatlanság következtében jelentõsen megnõtt az
avar, parlag, nádas és az erdõtüzek száma.

A tûzesetek megelõzése érdekében az ország teljes területén lévõ erdõkben és az erdõterületek határától számított 200
méteren belüli területen – a kijelölt tûzrakó helyen is, valamint a közút- és vasút menti fásításokban mindennemû tûz-
gyújtás, beleértve a parlag- és gazégetést is, 2009. április 8-tól átmeneti idõre tilos.

A vágástéri hulladék égetése az erdõben a megelõzõ tûzvédelmi elõírások betartása mellett a tilalom idõszakában is
végezhetõ.

Az égetést a 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet értelmében a tûzveszélyes üzemi tevékenységre vonatkozó elõírások szi-
gorú betartása mellett lehet csak végrehajtani. Az égetésnél figyelembe kell továbbá venni a 9/2008. (II. 22.) ÖTM ren-
delettel kiadott Országos Tûzvédelmi Szabályzat tûzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó követelményeit is.

Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy égõ cigaretta csikket és dohánynemût ne dobjanak ki a jármûvek ablakán,
mert a kiszáradt árokparton, vasúti töltések mellett keletkezõ tüzek sok esetben közvetlenül erdõ- és mezõgazdasági te-
rületeket is veszélyeztetnek.

Felhívjuk továbbá az erdõben kirándulók, valamint a mezõgazdasági területeken dolgozók figyelmét arra, hogy égõ
dohánynemût eldobni nem szabad, azt minden esetben gondosan el kell oltani.

Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.

A tilalom feloldására a fokozott tûzveszély elmúltával, késõbbi idõpontban intézkedik a minisztérium.

Budapest, 2009. április 7.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc

A VILÁG VÉGVESZÉLYBEN?
A NEMZETKÖZI JOG ÚJ KÉRDÉSEI

címû kötetét

Válságban van-e a világ? Netán végveszélyben? Rémisztõ, fellengzõs, fantasztikus regényt ígérõ a cím, de
az utána következõ sorok kijózanítanak.
Jogról, jogi megközelítésrõl, a nemzetközi jog erejérõl, hatásáról – s a kihívások súlya alatt valljuk meg –,
gyengeségeirõl ír a könyv szerzõje, aki nem ígér könnyû olvasmányt, de optimista, mivel bízik a jogot létre-
hozó kultúra megtartó hatásában és a jogi normákat vezérlõ értékekben.
A szerzõi hitvallás zárógondolata pedig nem más, mint hogy a jog hidat teremt a civilizációk között.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 4410 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

A VILÁG VÉGVESZÉLYBEN?
A NEMZETKÖZI JOG ÚJ KÉRDÉSEI

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4410 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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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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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

a Közlöny Könyvek sorozatában megjelentette

dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata

címû kiadványát

Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társas-
házi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valame-
lyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabály-
szöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegé-
ben megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosí-
tani kell, de mégis támpontul szolgálhatnak mindazok számára, akik tanácstalanok, hogyan is kezdjenek
hozzá a társasház-alapításhoz a társasházi törvény szabályai alapján.

A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 Ft 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

Megrendeljük A társasházi törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 1155 Ft áfával) .................
példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

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 a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû kötetét

A könyv szerzõje, Dr. Elek Balázs PhD nem csupán sportvadász – vadászõsök leszármazottja –, hanem egy-
úttal a Debreceni Ítélõtábla gyakorló büntetõbírája is, aki a könyvben nem csupán jogászok számára gyûjtöt-
te össze közérthetõ stílusban mindazon jogi elõírásokat, amelyek a vadászat gyakorlása során büntetõjogi
következményt vonhatnak maguk után. A szerzõ mûvét könnyen érthetõvé teszi, amikor büntetõbírói tudását
és tapasztalatát felhasználva konkrét esetekkel példázza az általa leírtakat. A kötetben a szerzõ a vadorzókkal
kapcsolatos magatartástól kezdõdõen, a vadászbalesetek értékelésén keresztül, a kóbor állatok elpusztításáig
bezárólag szinte minden olyan eseményt feldolgoz, amelyekkel a gyakorlatban mind a hivatásos, mind a
sportvadászok kapcsolatba kerülhetnek.

A kötet 178 oldal terjedelmû, ára 3213 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

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû, 178 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3213 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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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.

Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során, mit
tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropogtak?
És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívülállás
paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára aligha
adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forradalom
elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat, döntése-
ket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzétegyék. Magyar,
orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés helyének meg-
jelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de meghatározó
elemeiben átfogja 1956 történetét.

A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 6594 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 a

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez

címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 6594 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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