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Törvény

2009. évi LXVII. törvény A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. tör-
vény módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2571

Miniszteri rendeletek

62/2009. (V. 20.) FVM
rendelet

Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésé-
nek és kifizetésének rendjérõl szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról - - - - 2571

63/2009. (V. 20.) FVM
rendelet

Az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes szabályairól szóló 12/2008. (II. 14.) FVM rende-
let módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2572

64/2009. (V. 22.) FVM–PM
együttes rendelet

A mezei õrszolgálat megalakításához, fenntartásához és mûködéséhez nyújtandó állami hozzájáru-
lás igénybevételének rendjérõl és feltételeirõl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2577

65/2009. (VI. 4.) FVM
rendelet

A termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról - - - - - - - - - - 2579

66/2009. (VI. 9.) FVM
rendelet

A szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet módosítá-
sáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2585

68/2009. (VI. 11.) FVM
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technoló-
giai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 26/2007.
(IV. 17.) FVM rendelet és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõ-
gazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 67/2007.
(VII. 26.) FVM rendelet módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2594

69/2009. (VI. 18.) FVM
rendelet

A zöldség-gyümölcs termelõi szervezetek kiegészítõ nemzeti támogatásáról - - - - - - - - - - 2595

70/2009. (VI. 19.) FVM
rendelet

A kezességvállaló intézmény által csoportmentességi rendelet alapján vállalt kedvezményes díjú
készfizetõ kezesség szabályairól - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2598

71/2009. (VI. 22.) FVM
rendelet

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Me-
zõgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 152/2007. (XII. 22.), valamint a Magyar Méhészeti Nemzeti Prog-
ram alapján 2008/2009. évi végrehajtási idõszakban nyújtott méhészeti támogatások igénybevé-
telének részletes szabályairól szóló 175/2008. (XII. 31.) FVM rendeletek módosításáról - - - 2602

72/2009. (VI. 25.) FVM
rendelet

A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.)
FVM rendelet módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2604

73/2009. (VI. 25.) FVM
rendelet

A Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosítá-
sáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2615

74/2009. (VI. 25.) FVM
rendelet

Az „EK-mûtrágya”-ként megjelölt mûtrágyák forgalomba hozataláról és ellenõrzésérõl szóló
37/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2618

75/2009. (VI. 25.) 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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2618
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76/2009. (VI. 30.) FVM
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejleszté-
séhez és korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 144/2008.
(XI. 7.) FVM rendelet módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2649

77/2009. (VI. 30.) FVM
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támo-
gatások igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009.(V.14.) FVM rendelet módosítá-
sáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2649

78/2009. (VI. 30.) FVM
rendelet

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehetõ projekt kiegészítõ
hitelrõl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2661

79/2009. (VI. 30.) FVM
rendelet

A mezõgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsí-
tásának, elõállításának, forgalmazásának, jelölésének és ellenõrzésének részletes szabályairól 2665

80/2009. (VII. 3.) FVM
rendelet

Az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesí-
tendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrend-
szer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2676

Kormányhatározatok

1100/2009. (VI. 30.) Korm.
határozat

Az Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram feltételrendszerének módosításáról- - - - - 2681

1105/2009. (VII. 6.) Korm.
határozat

A DATÉSZ Dél-Alföldi Termelõi Értékesítõ Szervezetek Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaságnak a zöldség-gyümölcs ágazattal összefüggõ tevékenységét elõse-
gítõ intézkedések elõkészítésérõl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2682

Miniszteri utasítások

9/2009. (FVÉ 8.) FVM ut. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának ki-
adásáról szóló 14/2008. (HÉ 52.) FVM utasítás módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - 2683

10/2009. (FVÉ 8.) FVM ut. Az utasítások kiadásának rendjérõl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2686

11/2009. (FVÉ 8.) FVM ut. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadá-
sáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2688

Közlemények

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Fõosztályának közleménye a Földmû-
velésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben 2009. évben megjelent egyes FVM utasítások helyes
számozásáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2743

A Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. közleménye - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2743

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának
közleménye engedélyezett állatgyógyászati készítményekrõl- - - - - - - - - - - - - - - - 2748

Közlemény a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy használati jogának elnyerésére az Agrár-
marketing Centrum által meghirdetett pályázati felhívásról- - - - - - - - - - - - - - - - - 2775



Törvény

2009. évi LXVII.
törvény

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl
és a kárenyhítési hozzájárulásról szóló
2008. évi CI. törvény módosításáról*

1. § A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kár-
enyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 3. §-ának a) pontja helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

[3. § E törvény alkalmazásában:]
„a) elemi kár: a mezõgazdasági termelõ használatában

lévõ termõföldön bekövetkezett jégesõ-, aszály-, belvíz-
és fagykár;”

2. § A Tv. 9. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

[9. § (1) A kárenyhítõ juttatásra a kárenyhítési hozzájá-
rulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ abban
az esetben jogosult, amennyiben]

„b) a használatában levõ termõföldön bekövetkezett
jégesõ-, belvíz- és fagykárt a külön jogszabályban megha-
tározottak szerint az agrárkár-megállapító szervhez a kár-
esemény bekövetkezésétõl számított tíz napon belül beje-
lentette, és”

3. § A Tv. 12. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe az
alábbi rendelkezések lépnek:

„(2) A kifizetési tervet a miniszter hagyja jóvá.
(3) Az agrárkár-enyhítési szerv a miniszter engedélye

alapján intézkedik a kárenyhítõ juttatás kifizetésérõl.”

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ tizedik na-
pon lép hatályba.

(2) A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kár-
enyhítési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény e tör-
vénnyel módosított rendelkezéseit a 2009. január 1-jét
követõen, de a törvény hatálybalépését megelõzõen bekö-
vetkezett jégesõ által okozott káreseményre is alkalmazni
kell, ha azt a mezõgazdasági termelõ az elháríthatatlan
külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó szabályokról
szóló jogszabály szerinti módon igazolja, és azt a törvény

hatálybalépését követõ tíz napon belül az agrárkár-megál-
lapító szervhez bejelenti.

(3) Ez a törvény 2009. december 31-én hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

Miniszteri rendeletek

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
62/2009. (V. 20.) 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. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben el-
járva a következõket rendelem el:

1. §

Az egyes állatbetegségek megelõzésével, illetve leküz-
désével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizeté-
sének rendjérõl szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete e rendelet mel-
léklete szerint módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép ha-
tályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

8. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2571

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. június 29-i ülésnapján fogadta el.



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
63/2009. (V. 20.) FVM

rendelete
az egyes Brucella fajok elleni védekezés

részletes szabályairól szóló
12/2008. (II. 14.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 17. és
20. pontjában kapott 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 következõket rendelem el:

1. §

Az egyes Brucella fajok elleni védekezés részletes sza-
bályairól szóló 12/2008. (II. 4.) FVM rendelet (a továb-
biakban: R.) 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„22. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 64/432/EGK irányelve (1964. június 26.)
a szarvasmarhafélék és sertések Közösségen belüli keres-
kedelmét érintõ állategészségügyi problémákról,

b) a Tanács 91/68/EGK irányelve (1991. január 28.)
a juh és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére
irányadó állategészségügyi feltételekrõl,

c) a Bizottság 2008/984/EK határozata (2008. decem-
ber 10.) a 64/432/EGK tanácsi irányelv C. mellékletének
és a 2004/226/EK határozatnak a szarvasmarha-brucelló-
zis kimutatására szolgáló diagnosztikai tesztek tekinteté-
ben történõ módosításáról.”

2. §

Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.
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Melléklet a 62/2009. (V. 20.) FVM rendelethez

1. Az R. 1. számú mellékletének A009 technikai kódszámú sora helyébe a következõ szövegrész lép:

„

A009 Szalmonellózis valamennyi
gazdasági
haszonállat

Immunizálás: 50 Ft/egyed/alkalom
Gyógykezelés: 5 Ft/egyed (csak a nemzeti ellenõrzési terv alá
még nem tartozó állományok esetében)
Mintavétel:
5000 Ft/légtér/alkalom
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat (maximum
15 000 Ft/légtér/alkalom):
Salmonella kimutatása: 4500 Ft/vizsgálat*
Salmonella szerotipizálása: 5500 Ft/db
Broiler állományból izolált Salmonella törzs szerocsoport
szûrõvizsgálata: 2500 Ft/db
H antigén meghatározása: 3500 Ft/db
Törzs vakcina eredetének vizsgálata: 2500 Ft/db
*: egy vizsgálatnak 1 minta vagy gyûjtõminta vizsgálata számít,
ahány szalmonella dúsítás történik, annyiszor 4500 Ft számolható
el a szalmonella kimutatásra (napos állatokból 5 állat
vizsgálata=1 minta=4500Ft)

„

2. Az R. 1. számú mellékletének táblázat alatti szövegrésze helyébe a következõ szövegrész lép:
„* Állategység:
– A baromfi kivételével az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési tá-

mogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló
1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerint.

– A pulyka kivételével az egyéb baromfi esetében az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtan-
dó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról
szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerinti felhatalmazás alapján egyéb baromfi: 0,003 ÁE

– A pulyka esetében a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 139/2007.
(XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint.”



3. §

Ez a rendelet a 64/432/EGK tanácsi irányelv C. mellék-
letének és a 2004/226/EK határozatnak a szarvasmar-
ha-brucellózis kimutatására szolgáló diagnosztikai tesztek
tekintetében történõ módosításáról szóló 2008. decem-
ber 10-i 2008/984/EK bizottsági határozatnak való megfe-
lelést szolgálja.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, és a hatálybalépését követõ 8. napon hatályát veszti.

(2) Az R. 2. számú melléklete „II. A brucellózis fertõ-
zöttség gyanúja, illetve brucellózis fertõzöttség elõfordu-
lása” alcíme 1. pontjának b) alpontjában az „– a 4. sz. vo-
natkozó fejezete szerint –” szövegrész helyébe az
„– a 4. számú melléklet szerint –” szövegrész, a ,,negatív,
eredményre” szövegrész helyébe a ,,negatív eredményre”
szövegrész lép.

(3) Az R. „VII. Fejezet Módosuló jogszabályok” alcí-
me, valamint 19–20. §-a hatályát veszti.

(4) A sertések hólyagos betegsége elleni védekezés sza-
bályairól szóló 14/2003. (II. 14.) FVM rendelet 34. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

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

a) a Tanács 92/119/EGK irányelve (1992. decem-
ber 17.) az egyes állatbetegségek elleni védekezésre irá-
nyuló általános közösségi intézkedések, valamint a serté-
sek hólyagos betegségére vonatkozó külön intézkedések
bevezetésérõl,

b) a Bizottság 2007/10/EK irányelve (2007. feb-
ruár 21.) a sertések hólyagos betegségének kitörése esetén
a védõkörzeten belüli intézkedések bevezetése tekinteté-
ben a 92/119/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének mó-
dosításáról.”

(5) A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. §-a (6) bekez-
désének c) pontjában a ,,Kamara javaslatára alapján” szö-
vegrész helyébe a ,,Kamara illetékes területi szervezeté-
nek javaslata alapján”, valamint 7. §-a (1) bekezdésének
c) pontjában a ,,Kamara javaslata alapján” szövegrész he-
lyébe a ,,Kamara illetékes területi szervezetének javaslata
alapján” szövegrész lép.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 63/2009. (V. 20.) FVM rendelethez

[4. számú melléklet
a 12/2008. (II. 14.) FVM rendelethez]

A brucellózis kórjelzése

I. A szarvasmarha brucellózis
(B. abortus)

1. A kórokozó azonosítása

Brucellózis gyanúja merül fel, ha vetélt anyagban, elve-
télt magzatban, hüvelykifolyásban vagy tejmintában mó-
dosított saválló vagy specifikus immunhisztokémiai festé-
si eljárásokkal a brucellákra jellemzõ morfológiájú orga-
nizmusok mutathatók ki, különösen, ha a gyanút szeroló-
giai próba is alátámasztja.

A Brucella fajokat méhváladékból, vetélt vagy koraellett
magzatból, tejmintából vagy egyéb szervekbõl (pl. nyirok-
csomókból, nemi szervekbõl) hagyományos vagy szelektív
táptalajok használatával lehet kitenyészteni.

A kitenyésztés után a faj és biovariáns azonosítása
fág-érzékenységi és/vagy oxidatív metabolikus próbák, te-
nyésztési, biokémiai és szerológiai tulajdonságok vizsgá-
lata alapján történhet.

A polimeráz-láncreakció alkalmazható mind kiegészítõ
eljárásként, mind bizonyos génszekvenciák alapján törté-
nõ biotípus-meghatározásra.

Az alkalmazott eljárások és táptalajok, valamint azok
standardizálása és az eredmény értékelése az OIE „A szá-
razföldi állatoknál alkalmazott diagnosztikai vizsgálatok
és vakcinák kézikönyve” (,,Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial Animals”) címû kiadványa
(hatodik kiadás: 2008) vonatkozó fejezete elõírásainak
kell, hogy megfeleljenek.

2. Immunológiai próbák

2.1. Standardok

2.1.1. Antigénkészítésre a B. abortus 1-es biovariánsá-
nak Weybridge 99-es vagy USDA 1119-3 törzsét kell
használni a bengálvörös (rose bengal, RBT), a szérum agg-
lutinációs (SAT), a komplementkötési (CFT), és a tej gyû-
rûpróbában (MRT) egyaránt.

2.1.2. Az RBT, SAT, CFT és MRT próbában is az OIE
nemzetközi referencia standard savót (OIEISS), korábbi
nevén WHO második nemzetközi anti-Brucella abortus
savót (ISAbS) kell használni.
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2.1.3. Az enzimhez kötött immunszorbens próbák
(ELISA-próbák) standard savói:

a) az OIEISS,
b) a gyenge pozitív OIE ELISA standard savó (OIEE-

LISAwpSS),
c) az erõs pozitív OIE ELISA standard savó (OIEELI-

SAspSS),
d) a negatív OIE ELISA standard savó (OIEELI-

SANSS).

2.1.4. A fluoreszcens-polarizációs próba (FPAs) refe-
rencia standard savói a következõk:

a) a gyenge pozitív OIE ELISA standard savó (OIEE-
LISAwpSS),

b) az erõs pozitív OIE ELISA standard savó (OIEELI-
SAspSS),

c) a negatív OIE ELISA standard savó (OIEELI-
SANSS).

2.1.5. A 2.1.3. és 2.1.4. pontban felsorolt standard sa-
vók beszerezhetõk a brucellózis vizsgálatra kijelölt közös-
ségi referencialaboratóriumtól vagy a Veterinary Labora-
tories Agency-tõl (VLA, Weybridge, Egyesült Királyság).

2.1.6. Az OIEISS, az OIEELISAwpSS, az OIEELI-
SAspSS és az OIEELISANSS nemzetközi elsõdleges stan-
dardok, amelyek segítségével a nemzeti referencia labora-
tórium másodlagos nemzeti referens standard savót
(,,munka standard”) készít a 2.1.1. pontban említett vala-
mennyi tesztre.

2.2. ELISA-próbák és további, a szarvasmarha-brucel-
lózis vérsavóból vagy tejbõl történõ kimutatására szolgáló
kötésen alapuló próbák

2.2.1. Anyag és reagensek
Az alkalmazott módszert és az eredmények értékelését az

OIE „A szárazföldi állatoknál alkalmazott diagnosztikai
vizsgálatok és vakcinák kézikönyve” (,,Manual of Diagnos-
tic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals”) címû kiadvá-
nya (hatodik kiadás: 2008) 1.1.4 fejezetében leírtaknak meg-
felelõen validálni kell, amelynek magában kell foglalnia leg-
alább laboratóriumi és diagnosztikai vizsgálatokat.

2.2.2. A próba standardizálása
2.2.2.1. A próba standardizálása egyedi savók vizsgá-

latára:
a) Az 1/150 elõhígítású OIEISS-nek, vagy az 1/2 elõhí-

gítású OIEELISAwpSS-nek, vagy az 1/16 elõhígítású OIE-
ELISASPSS-nek pozitív eredményt kell adniuk. Az elõhí-
gításokat negatív savóval (vagy negatív savók keveréké-
vel) kell végezni.

b) Az 1/600 elõhígítású OIEISS-nek, vagy az 1/8 elõhí-
gítású OIEELISAwpSS-nek, vagy az 1/64 elõhígítású OIE-
ELISASPSS-nek negatív eredményt kell adniuk. Az elõhí-
gításokat negatív savókkal (vagy negatív savók keveréké-
vel) kell végezni.

c) Az OIEELISANSS-nek mindig negatívnak kell lennie.
2.2.2.2. A próba standardizálása összemért savómin-

tákra:

a) Az 1/150 elõhígítású OIEISS-nek, vagy az 1/2 elõhí-
gítású OIEELISAwpSS-nek, vagy az 1/16 elõhígítású OIE-
ELISASPSS-nek, amelyek esetében az elõhígításokat ne-
gatív savóval (negatív savók keverékével) kell végezni,
majd továbbhígítani annyiszorosára, ahány minta alkotja
majd az összemért mintát, és ebben az esetben is pozitív
eredményt kell adniuk.

b) Az OIEELISANSS-nek mindig negatívnak kell
lennie.

c) A próbának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az
összemért savók között elõforduló egyetlen pozitív mintát
is kimutassa.

2.2.2.3. A próba standardizálása összemért tej- vagy
tejsavómintákra:

a) Az 1/1000 elõhígítású OIEISS-nek, vagy az 1/16
elõhígítású OIEELISAwpSS-nek, vagy az 1/125 elõhígítá-
sú OIEELISASPSS-nek (hígítás negatív savóval vagy ne-
gatív savók keverékével) negatív tejjel 1/10-re továbbhí-
gítva, pozitív reakciót kell adnia.

b) Negatív tejjel 1/10 arányban hígított OIEELI-
SANSS-nek mindig negatívnak kell lennie.

c) A próbának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az
összemért savók között elõforduló egyetlen pozitív mintát
is kimutassa.

2.2.3. Az ELISA alkalmazása a szarvasmarha brucelló-
zis kórjelzésében:

2.2.3.1. Ha a 2.2.2.1 és 2.2.2.2. pontban leírt módon az
ELISA a savómintákra hitelesítve van, diagnosztikai érzé-
kenységének azonosnak vagy nagyobbnak kell lennie,
mint az RBT és a CFT érzékenysége. Az értékelésnél a jár-
ványügyi helyzetet figyelembe kell venni.

2.2.3.2. Ha a 2.2.2.3 pontban leírt módon az ELISA az
összemért tejmintákra hitelesítve van, diagnosztikai érzé-
kenységének azonosnak vagy nagyobbnak kell lennie,
mint az MRT érzékenysége. Az értékelésnél nemcsak
a járványügyi helyzetet, de a tartási technológia sajátossá-
gait is figyelembe kell venni.

2.2.3.3. Ha az ELISA-t állatszállításokhoz igazolási
célra vagy állományminõsítés megalapozására, illetve
fenntartására alkalmazzák, a szérummintákat úgy kell
összemérni, hogy az összemért minta eredménye kétséget
kizáróan visszavezethetõ legyen a mintában levõ bárme-
lyik egyedre. Valamennyi megerõsítõ vizsgálatot egyedi
vérsavó mintákkal kell elvégezni.

2.2.3.4. Az ELISA használható olyan tejminta vizsgá-
latára, amely a tejtermelõ gazdaság teheneinek legalább
30%-ából származik. Ebben az esetben biztosítani kell,
hogy a minták visszavezethetõk legyenek azokra az álla-
tokra, amelyekbõl a tej származik. Valamennyi megerõsítõ
vizsgálatot egyedi vérsavómintákkal kell elvégezni.

2.3. Komplementkötési próba (CFT)

2.3.1. Az antigén fenolos sóoldattal [0,85% NaCl (m/v)
és 0,5% fenol (v/v)] vagy veronal-pufferrel készített bak-
térium-szuszpenzió. Az antigén elkészíthetõ koncentrált
törzsoldatból is, feltéve, hogy az üveg címkéjén feltüntetik
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a hígítási faktort. Az antigént 4 °C-on kell tárolni, fagyasz-
tani nem szabad.

2.3.2. A savókat a következõ módon kell inaktiválni:
a) szarvasmarhasavó: 56–60 °C-on 30–50 percig,
b) sertéssavó: 60 °C-on 30–50 percig.

2.3.3. A minták saját reakciójának kiiktatása érdekében
a komplementet magasabb koncentrációban kell alkalmaz-
ni, mint amennyi a teljes hemolízishez szükséges volna.

2.3.4. A próba kivitelezése során a következõ kontrol-
lokat kell minden esetben elkészíteni:

a) a savó saját anti-komplementer hatásának kontrollja;
b) antigén kontroll;
c) az érzékenyített vörösvértestek kontrollja;
d) a komplement kontrollja;
e) a próba indításánál az érzékenység ellenõrzésére po-

zitív savókontroll;
f) a reakció specifikusságának ellenõrzésére negatív sa-

vókontroll.

2.3.5. Az eredmények kiszámítása:
Az OIEISS 1000 CFT nemzetközi egységet (ICFTU)

tartalmaz ml-enként. Ha az OIEISS vizsgálata a megadott
módon történik, az eredmény egy titerérték lesz (az OIE-
ISS legnagyobb hígítása, amely 50%-os hemolízist ad, TOI-

ESS). A vizsgált savó titerét (TTESTSERUM) ICFTU/ml-ben
kell kifejezni. Annak érdekében, hogy az ismeretlen savó
titerét ICFTU egységre alakítsuk, egy faktor (F) szüksé-
ges. Ezt a faktort a következõ képlettel kell kiszámolni:

F = 1,000 × 1) Toieiss

és a vizsgált savó CFT titere (ICFTUTESTSERUM) a követke-
zõ képlet alapján számítható:

ICFTUTESTSERUM = F × TTESTSERUM

2.3.6. Az eredmények értékelése:
Az a savó, amelynek titere 20 ICFTU/ml vagy annál ma-

gasabb, pozitívnak tekintendõ.

2.4. Tej gyûrûpróba (MRT)

2.4.1. Az antigén fenolos sóoldattal [0,85% NaCl (m/v)
és 0,5% fenol (v/v)] készített, hematoxilinnal festett bakté-
rium-szuszpenzió. Az antigént 4 °C-on kell tárolni, fa-
gyasztani nem szabad.

2.4.2. Az antigén érzékenységét be kell állítani az
OIEISS-hez (standardizálás), oly módon, hogy az OIEISS
negatív tejjel 1:500 arányban hígítva pozitív, 1:1000
arányban hígítva pedig negatív eredményt adjon.

2.4.3. A gyûrûpróbát a gazdaságból származó vala-
mennyi tejeskanna vagy tanktej elegytejét tartalmazó tej-
mintából kell elvégezni.

2.4.4. A mintákat nem szabad fagyasztani, melegíteni
vagy erõteljesen rázni.

2.4.5. A próbát a következõ módszerek valamelyikével
kell végrehajtani:

a) 1 ml, legalább 25 mm magas tejoszlophoz 0,03 vagy
0,05 ml standardizált festett antigént kell adni,

b) 2 ml, legalább 25 mm magas tejoszlophoz 0,05 ml
standardizált festett antigént kell adni,

c) 8 ml tejhez 0,08 ml standardizált festett antigént kell
adni.

2.4.6. Az antigén és tej keverékét a pozitív és negatív
standardokkal együtt 37 °C-on 60 percig kell inkubálni. A
további, 4 °C-on 16–24 óráig tartó inkubálás a próba érzé-
kenységét növeli.

2.4.7. Az eredmény értékelése:
a) negatív reakció: színes tej, tetején színtelen tejzsír;
b) pozitív reakció: színes tej, tetején azonos színû tej-

zsír, vagy színtelen tej, tetején színes gyûrû.

2.5. Bengálvörös (Rose bengal) lemezpróba (RBT)

2.5.1. Antigénként bengálvörös festékkel festett,
3,65 ± 0,05 pH értékû pufferolt brucella-antigén hígítóval
készített baktérium-szuszpenziót kell használni. Az anti-
gént használatra kész állapotban kell szállítani, elkészítés
után 4 °C-on kell tárolni, fagyasztani nem szabad.

2.5.2. Az antigént a baktérium-szuszpenzió koncentrá-
ciójától függetlenül kell készíteni, de az érzékenységét az
OIEISS-hez be kell állítani olyan módon, hogy az OIEISS
1:45 arányú hígításban pozitív, 1:55 arányú hígításban pe-
dig negatív eredményt adjon.

2.5.3. Az RBT-t a következõ módon kell végrehajtani:
a) A savót (20–30 �l) fehér csempén vagy zománcozott

lapon azonos térfogatú antigénnel össze kell keverni úgy,
hogy mintegy 2 cm átmérõjû csepp keletkezzen. A keveréket
szobahõmérsékleten 4 percig kíméletesen mozgatni kell,
majd megfelelõ fényben kell vizsgálni az agglutinációt.

b) automatizált eljárás is használható, ha legalább
olyan érzékeny és pontos, mint a manuális.

2.5.4. Az eredmény értékelése:
Bármilyen látható összecsapódás esetén a mintát pozi-

tívnak kell tekinteni, kivéve, ha fokozott száradás látható
a csepp kerületén. Pozitív és negatív standardokat mindig
alkalmazni kell.

2.6. Szérum agglutinációs próba (SAT)

2.6.1. Az antigén fenolos sóoldattal [0,85% NaCl (m/v) és
0,5% fenol (v/v)] készített baktérium-szuszpenzió. Formal-
dehid használata tilos. Az antigén tárolható koncentrált törzs-
oldatként is, ha címkéjén feltüntetik a hígítási faktort. A fals
pozitív reakciók számának csökkentése érdekében az anti-
génhez EDTA adható olyan mennyiségben, hogy a tesztben
a véghígítás 5 mM legyen. Az antigén-szuszpenzió pH-ját is-
mételten pH 7,2-re kell beállítani.

2.6.2. Az OIEISS agglutinációs titere 1000 nemzetközi
egység.

2.6.3. Az antigént a baktérium-szuszpenzió koncentráció-
jától függetlenül kell készíteni, de az érzékenységét az
OIEISS-hez kell beállítani olyan módon, hogy az antigén az
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OIEISS savó 1/600–1/1000 hígításával 50%-os, 1/500–1/750
hígításban pedig 75%-os agglutinációt adjon. Javasolt az új
és a korábban standardizált antigén aktivitását meghatározott
titerû savók vizsgálatával összehasonlítani.

2.6.4. A próba elvégezhetõ csõben és mikrolemezen.
Az antigén és savó keverékét 16–24 órán át 37 °C-on kell
inkubálni. Az egyes savókból legalább 3 hígítást kell ké-
szíteni. A gyanús savók hígítását úgy kell elkészíteni,
hogy a pozitivitás határhígítása a középsõ csõbe (vagy le-
mezmélyedésbe) kerüljön.

2.6.5. Az eredmény értékelése:
A savóval kapott Brucella-agglutináció mértékét

NE/ml-ben kell kifejezni. A 30 NE/ml vagy magasabb tite-
rû savót pozitívnak kell tekinteni.

2.7. Fluoreszcenciás-polarizációs próba (FPA)

2.7.1. A próba egyaránt elvégezhetõ csõben és mikro-
lemezen. Az alkalmazott eljárások, valamint azok standar-
dizálása és az eredmény értékelése az OIE „A szárazföldi
állatoknál alkalmazott diagnosztikai vizsgálatok és vakci-
nák kézikönyve” (,,Manual of Diagnostic Tests and Vacci-
nes for Terrestrial Animals”) címû kiadványa (hatodik ki-
adás: 2008) 2.4.3. fejezete (szarvasmarha-brucellózis) elõ-
írásainak kell, hogy megfeleljenek.

2.7.2. A próba standardizálása
A próbát úgy kell standardizálni, hogy
a) Az OIEELISASPSS és az OIEELISAWPSS követke-

zetesen pozitív eredményt adjon.
b) Az 1/8 elõhígítású OIEELISAWPSS vagy az 1/64

elõhígítású OIEELISASPSS negatív reakciót adjon. Az
elõhígításokat negatív savóval (vagy negatív savók keve-
rékével) kell végezni.

c) Az OIEELISANSS-nek mindig negatívnak kell lennie.
A próba kivitelezése során a következõ kontrollokat

kell minden esetben elkészíteni: erõs pozitív, gyenge pozi-
tív és negatív standard savó (OIE ELISA standard savók-
kal kalibrálva).

3.1. Brucellózis bõrpróba (BST)

3.1.1. A BST használatának szabályai:
a) Az Európai Gazdasági Térségen belüli kereskede-

lemben állategészségügyi igazolásra nem használható.
b) A nem vakcinázott állatokban a brucellózis kimuta-

tására az egyik legspecifikusabb próba, de önmagában
a pozitív intradermális próba alapján a diagnózis nem állít-
ható fel.

c) Az ebben a mellékletben meghatározott szerológiai
próbák egyikével negatívan reagáló szarvasmarhát, ha
BST-vel pozitív, fertõzöttnek vagy fertõzöttségre gyanús-
nak kell tekinteni.

d) Az ebben a mellékletben meghatározott szerológiai
próbák egyikével pozitívan reagáló szarvasmarha BST-vel
is megvizsgálható a szerológiai próba eredményének alá-
támasztására, különösen, ha a pozitívan reagáló, brucelló-
zistól mentes, illetve brucellózistól hatóságilag mentes ál-

lományok pozitív reakcióiban a más baktériumok okozta
keresztreakciók szerepe nem zárható ki.

3.1.2. A próbát standard, meghatározott brucellózis al-
lergén preparátummal kell elvégezni, amely nem tartalmaz
S típusú lipopoliszacharid (LPS) antigént, a nem specifi-
kus gyulladásos reakciók, vagy a késõbb végzett szeroló-
giai próbák akadályoztatásnak elkerülése érdekében.

A brucellin elõállítására vonatkozó elõírásokat az OIE
„A szárazföldi állatoknál alkalmazott diagnosztikai vizsgála-
tok és vakcinák kézikönyve” (,,Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial Animals”) címû kiadványa (ha-
todik kiadás: 2008) 2.4.3. fejezetének C1. szakasza ismerteti.

3.1.3. A próba végrehajtása
3.1.3.1. Intradermalisan 0,1 ml brucellózis allergént

kell oltani a farokredõn vagy a nyak oldalán, vagy a horpa-
szon levõ bõrbe.

3.1.3.2. Az eredményt 48–72 óra múlva kell leolvasni.
3.1.3.3. Az oltás helyén a bõr vastagságát tolómérõvel

kell lemérni a beoltás elõtt és az elbíráláskor.
3.1.3.4. Az eredmény értékelése:
Erõs a reakció, ha a bõr az oltás helyén beszûrõdött,

duzzadt. Az 1,5–2 mm bõrvastagodást pozitívnak kell te-
kinteni.

3.2. Kompetitív enzyme-linked immunosorbent assay
(cELISA)

3.2.1. A cELISA használatának szabályai:
A cELISA az Európai Gazdasági Térségen belüli keres-

kedelemben állat-egészségügyi igazolásra nem használ-
ható.

Az ebben a mellékletben meghatározott szerológiai pró-
bák egyikével pozitívan reagáló szarvasmarha, cELISA
próbával is megvizsgálható a szerológiai próba eredmé-
nyének alátámasztására, különösen, ha a pozitívan reagá-
ló, brucellózistól mentes, illetve brucellózistól hatóságilag
mentes állományok pozitív reakcióiban a más baktériu-
mok okozta keresztreakciók szerepe, vagy az S19 jelzésû
vakcinával való oltásból származó posztvakcinális ellen-
anyagok perzisztálása nem zárható ki.

3.2.2. A próba végrehajtása
A próbát az OIE „A szárazföldi állatoknál alkalmazott

diagnosztikai vizsgálatok és vakcinák kézikönyve” (,,Ma-
nual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Ani-
mals”) címû kiadványa (hatodik kiadás: 2008) 2.4.3. feje-
zetének B.2. szakasza szerint kell végrehajtani.

II. A B. melitensis vizsgálatára
vonatkozó módszerek

1. A kórokozó azonosítására vonatkozóan az I. fejezet
1. pontjában leírtakat kell értelemszerûen alkalmazni.

2. Egy juh- vagy kecskeállomány brucellózistól ha-
tóságilag mentes minõsítéséhez kapcsolódó vérvizsgá-
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latokat bengálvörös próbával (RBT), vagy a juh- és
kecske-brucellózis leküzdéséhez szükséges közösségi
pénzügyi elõírások bevezetésérõl szóló 1991. május
21-i 90/242/EGK bizottsági határozat mellékletében le-
írt komplementkötési próbával (CFT), vagy a juh- és
kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irány-
adó állategészségügyi feltételekrõl szóló 1991. január
28-i 91/68/EGK tanácsi irányelv 15. cikkében meghatá-
rozott eljárás alapján elfogadott egyéb módszerrel kell
végezni.

a) Az állatok egyedi szerológiai vizsgálatához csak
komplementkötési próba használható.

b) Ha bengálvörös próbával (RBT) végzett vizsgálat-
kor a telep állatainak több mint 5%-a pozitív reakciót
adott, akkor az újabb vizsgálatot az állomány valamennyi
állatára kiterjedõen a komplementkötési próbával (CFT)
kell elvégezni.

c) A komplementkötési próbában a reakciót akkor kell
pozitívnak tekinteni, ha a vérsavó 20 vagy több nemzetkö-
zi komplementkötõ (ICFT) egység ellenanyagot tartalmaz
milliliterenként.

d) A vizsgálatokhoz csak olyan antigének használha-
tók, amelyeket a nemzeti referencia laboratórium
a B. abortus elleni, (ún.) második nemzetközi standard
vérsavóval szabványosított (hitelesített).

III. Hivatalos szerológiai próba
a B. ovis fertõzöttség kimutatására

1. E fertõzöttség vonatkozásában a komplementkötési
próba (CFT) a hivatalos vizsgálati módszer.

2. A vizsgálatokhoz csak olyan specifikus antigén
használható, amelyet a nemzeti referencia laboratórium
a B. ovis elleni nemzetközi standard vérsavóval szabvá-
nyosított (hitelesített).

3. A munkavérsavót az Egyesült Királyság Központi
Állategészségügyi Laboratóriuma (Addlestone/Wey-
bridge, Surrey, U.K.) által elõállított B. ovis elleni nemzet-
közi standard vérsavóval kell szabványosítani (beállítani).

4. A vizsgálat eredményét akkor kell pozitívnak tekin-
teni, ha a vérsavó 50 vagy több nemzetközi egység ellen-
anyagot tartalmaz milliliterenként.

IV. Nemzeti referencia laboratórium

1. A nemzeti referencia laboratórium feladatai:
a) a tagállamban használt módszer megbízhatóságát

igazoló hitelesítõ vizsgálatok eredményeinek jóváha-
gyása;

b) ELISA-próba használata esetén megállapítani az
összemért minták számának maximumát;

c) a nemzeti másodlagos standard referencia savó
(munka standard) kalibrálása az elsõdleges nemzetközi
standard referencia savóhoz a 2.1.6-nak megfelelõen;

d) az országban használt valamennyi antigén és ELISA
tétel minõségi ellenõrzése;

e) a közösségi brucella referencia laboratóriummal
való együttmûködés és ajánlásainak követése.

2. A nemzeti referencia laboratórium
Neve: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Állat-

egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság
Címe: 1149 Budapest, Tábornok utca 2.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,
valamint

az államháztartásért felelõs miniszter
64/2009. (V. 22.) FVM–PM

együttes rendelete
a mezei õrszolgálat megalakításához, fenntartásához

és mûködéséhez nyújtandó állami hozzájárulás
igénybevételének rendjérõl és feltételeirõl

A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi
és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
30. §-ának (7) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontjában, valamint a pénzügyminiszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben
eljárva a következõket rendeljük el:

1. §

(1) A települési önkormányzat által létesített mezei
õrszolgálat, valamint a hegyközség által létrehozott hegy-
õrség (a továbbiakban együtt: õrszolgálat) megalakulási,
fenntartási és mûködési költségeinek megtérítésére a fegy-
veres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei
õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiak-
ban: Törvény) 19. §-ának (2) bekezdése alapján a 2. §
(1) bekezdésében meghatározott mértékig állami hozzájá-
rulás (a továbbiakban: hozzájárulás) igényelhetõ.

(2) A hozzájárulást az a települési önkormányzat vagy
hegyközség (a továbbiakban együtt: önkormányzat) igé-
nyelheti, amelynek az õrszolgálatát a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal területi szerve (a továbbiakban:
MgSzH területi szerve) nyilvántartásba vette.

2. §

(1) Az önkormányzat az újonnan létrehozott õrszolgálat
megalakítási költségeinek 50%-át, de – mezõõrönként

8. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2577



és hegyõrönként – legfeljebb háromszázezer forintnak
a megtérítését, a nyilvántartásba vételt követõ harminc
napon belül igényelheti. Az önkormányzat az õrszolgálat
fenntartásával és mûködésével kapcsolatban felmerülõ
költségek – személyi és dologi kiadások – 50%-ának, de
legfeljebb ötvenezer forint/hó/fõ megtérítését negyedéves
idõszakokra utólag kérelmezheti, a tárgyidõszak utolsó
napjától számított harminc napon belül.

(2) A költségként kimutatott és pénzügyileg rendezett
kiadások lehetnek csak a kérelmezés alapbizonylatai, ame-
lyeknek hiteles másolatait mellékelni kell a 3. § (1) bekez-
dése szerinti kérelemhez.

(3) Az õrszolgálat megalakulása, fenntartása és mûkö-
dése során felmerült költségeket igazoló számlákat az
önkormányzatnak a számla kiállítási évét követõ öt évig
meg kell õriznie.

3. §

(1) Az önkormányzat a hozzájárulást az MgSzH területi
szervénél az 1. és 2. számú mellékletek szerinti tartalom-
mal kérelmezheti. Az MgSzH területi szerve megvizsgálja
az igényjogosultságot és ennek alapján határozatban dönt
a hozzájárulás kifizethetõségérõl, vagy a kérelem elutasí-
tásáról.

(2) Az MgSzH területi szerve a döntés jogerõre emel-
kedését követõen harminc napon belül intézkedik az illeté-
kes adóhatóságnál az odaítél t hozzájárulásnak
a 10032000-01905609 számú APEH Agrártermelési
támogatás lebonyolítási folyósítási számláról történõ kifi-
zetésérõl.

(3) A jogosulatlanul igénybe vett hozzájárulást a (2) be-
kezdés szerinti számlára kell visszafizetni.

4. §

(1) A hozzájárulás összegének rendeltetési céltól eltérõ
felhasználása – a hozzájárulás teljes vagy annak teljesít-
ményarányos része vonatkozásában – jogosulatlanul
igénybe vett hozzájárulásnak minõsül, és azt vissza kell
fizetni.

(2) A hozzájárulás felhasználását az MgSzH területi
szerve ellenõrzi, és a visszafizetési kötelezettséget meg-
állapító jogerõs határozat egy példányának megküldésével
kezdeményezi az illetékes adóhatóságnál a jogosulatlanul
igénybe vett hozzájárulás visszafizettetését.

5. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ hónap elsõ napján
lép hatályba.

(2) A mezei õrszolgálat megalakításához, fenntartásá-
hoz nyújtandó állami hozzájárulás igénybevételének rend-
jérõl és feltételeirõl szóló 39/2006. (V. 19.) FVM–PM
együttes rendelet e rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
hatályát veszti.

(3) A (2) bekezdés e rendelet hatálybalépését követõ
napon hatályát veszti. E bekezdés a hatálybalépését követõ
második napon hatályát veszti.

Gráf József s. k., Dr. Oszkó Péter s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési pénzügyminiszter
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1. számú melléklet a 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelethez

Kérelem a mezei õrszolgálat és hegyõrség megalakulásához nyújtott támogatás igényléséhez

MEZÕGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL

Az állami hozzájárulás igénylése céljából a mezei õrszolgálat megalakításához, fenntartásához nyújtandó állami hoz-
zájárulás igénybevételének rendjérõl és feltételeirõl szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelet alapján meg-
küldöm a nyilvántartásba vett mûködési területû mezei õrszolgálat/hegyõrség megalakításának költségeirõl készült
kimutatást.

A költségek részletezése:
Bizonylat száma: Összeg (Ft):
................................................ ................................................
................................................ ................................................
................................................ ................................................
................................................ ................................................
Összesen: ................................................

Kijelentem, hogy a mezei õrszolgálat/hegyõrség a fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és a mezei õr-
szolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvényben és a mezõõrök és hegyõrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998.
(IV. 30.) FM rendeletben elõírt valamennyi eszközzel rendelkezik.



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
65/2009. (VI. 4.) FVM

rendelete
a termelõi csoportokról szóló

81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.

rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„a) termelõi csoport: az agrárpolitikáért felelõs minisz-

ter (a továbbiakban: miniszter) által az e rendelet alapján
termelõi csoportként elismert, és az e rendeletben foglaltak
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Ezek alapján kérem az önkormányzat/hegyközség részére a hatályos jogszabályok szerint .................... Ft összegû
támogatás kifizetése iránti intézkedést.

................................................, 20..... ......... hó ..... nap

................................................................
önkormányzat jegyzõje/hegybíró

2. számú melléklet a 64/2009. (V. 22.) FVM–PM együttes rendelethez

Kérelem a mezei õrszolgálat és a hegyõrség mûködéséhez nyújtott támogatás igényléséhez

MEZÕGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL

Igazolom, hogy 20..... ............................................. hó ......... naptól 20..... ........................................... hó ..... na-
pig az ................................................ önkormányzat/hegyközség területén a mezei õrszolgálat/hegyõrség ............ fõvel
mûködött.

A mûködési költségek az alábbiak voltak:

– dologi kiadások
Számla sorszáma: Összeg (Ft):
................................................ ................................................
................................................ ................................................
................................................ ................................................
Összesen: ................................................

– személyi kiadások
munkabér: ................................................
járulék: ................................................
Összesen: ................................................

Mindösszesen: ................................................

Ezek alapján kérem az önkormányzat/hegyközség részére a hatályos jogszabályok szerint ........................ Ft összegû
támogatás kifizetése iránti intézkedést.

................................................, 20..... ......... hó ..... nap

.................................................................
önkormányzat jegyzõje/hegybíró



szerint mûködõ szövetkezet vagy korlátolt felelõsségû tár-
saság;”

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

[E rendelet alkalmazásában:]
„e) termék, illetve termékcsoport: a Kereskedelmi

Vámtarifa címû, a Központi Statisztikai Hivatal hatályos
hivatalos közleményében szereplõ termékek és termékcso-
portok;”

(3) Az R. 1. §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
,,g) összes értékesítési árbevétel: a fõkönyvi kivonat

„Termékértékesítési árbevétel” rovata (9-es számlaosz-
tály) alatti – az állami elismeréssel érintett termékre vagy
termékekre vonatkozó – sorok összege.”

2. §

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

„(4) Nem tartoznak a rendelet hatálya alá a zöldség-gyü-
mölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti
szabályozásáról szóló FVM rendelet hatálya alá tartozó
szervezetek.”

3. §

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

„(1) Termelõi csoport tagja az a mezõgazdasági, halá-
szati vagy erdészeti alaptevékenységet folytató természe-
tes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ gazdasági társaság (a továbbiakban: termelõ)
lehet, aki vagy amely a termelõi szervezõdés céljának
megfelelõ piaci vagy feldolgozóipari értékesítésre szánt,
az elismerés tárgyát képezõ terméket termel, és akit vagy
amelyet a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény, illetve a szõlészeti és borászati adatszolgál-
tatás rendjérõl és a nem hegyközségi településeken a köz-
igazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározá-
sáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet szerint nyil-
vántartásba vettek.”

4. §

Az R. 5. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezések lépnek:

„(1) A termelõi csoportként történõ állami elismerés fel-
tétele, hogy a szervezet taglétszáma legalább tizenöt ter-
melõ, míg a tagok által megtermelt, illetve feldolgozott, az
állami elismeréssel érintett termék értékesítésébõl szár-
mazó tárgyévi árbevétel legalább háromszázmillió forint
legyen. Juh-, kecske-, nyúl-, strucc-, sertés-, baromfi-,
szürkemarha- és prémesállat-tartás, méhészet, szõlõ-bor,

tökmag, biotermék, faiskolai, szaporítóanyag-, erdõ-, bio-
energetikai ültetvénygazdálkodás, valamint virág- és dísz-
növénytermesztés, továbbá fûszer- és gyógynövényter-
mesztés, illetve -gyûjtés, tönköly- és durumbúza, valamint
szója-, rizs- és dohánytermesztés esetében pedig a tárgyévi
árbevételnek százmillió forintot kell elérnie.

(2) A termelõi csoport természetes személy tagjaitól – az
állami elismerés tárgyát képezõ termék vagy termékek érté-
kesítésébõl – származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint
az összes értékesítési árbevétel tíz százaléka. Gabona, ola-
josnövény, cukorrépa, rizs, tehéntej, baromfi- és sertéste-
nyésztés, valamint dohánytermesztés esetében a természe-
tes személy tagoktól származó árbevételnek el kell érnie az
összes értékesítési árbevétel három százalékát.”

5. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A termelõi csoportnak a tagjai által termelt, az álla-

mi elismerés tárgyát képezõ termék értékesítésébõl – bele-
értve a saját elõállítású feldolgozott termékek értékesítését
is – származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint az
összes értékesítési árbevétel hetven százaléka.”

6. §

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

„(1) E rendelet alapján megalakuló termelõi csoportnak
az elismeréshez legalább az elismerés iránti kérelem be-
nyújtását követõ három évre vonatkozóan – mûködési
program keretében – be kell mutatnia tevékenységét.”

(2) Az R. 8. § (3) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A mûködési programhoz mellékletként csatolni kell:]
„d) a tervezett beruházások ütemezését és a meg-

valósításukhoz szükséges fejlesztési források bontásának
(önerõ, hitel, támogatás stb.) tervét;”

(3) Az R. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A mûködési programot és a mellékleteket úgy kell
összeállítani, hogy abból megállapítható legyen, hogy
a termelõi csoport átalakulásakor, illetve mûködése során
a feltételeknek megfelel. A jogosultsági feltételek teljesí-
tését az éves beszámolókban igazolni kell. A mûködési
programban és létesítõ okiratban vállalt kötelezettségek
teljesítésének ellenõrzésérõl a miniszter gondoskodik.”

(4) Az R. 8. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A termelõi csoport kérelmezheti az elismerési hatá-

rozat módosítását az elismerési határozatban szereplõ ter-
méknek az e terméket magában foglaló termékcsoportra
történõ bõvítése vonatkozásában. A módosítás az eredeti
elismerési határozat kiadásának dátumát nem változtatja
meg. Az elismerési határozat módosítása iránti kérelem-
hez csatolni kell a megváltozott elvárásnak történõ meg-
felelést igazoló dokumentumokat, amelyek a következõk:
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a) rövid szöveges indokolás,
b) az új termékcsoportra vonatkozóan kitöltött 1. szá-

mú mellékletben szereplõ A) vagy B) jelû adatlap,
c) a 2. számú melléklet szerinti, termékekre és évekre

lebontott áruforgalmi terv, és
d) a 3. számú melléklet szerinti adatlap.”

7. §

(1) Az R. 9. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az elismerés iránti kérelmet a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (a továbbiakban: mi-
nisztérium) egy eredeti és kettõ másolati példányban kell
benyújtani. Az elismerés iránti kérelmet ezen felül elektro-
nikus úton is meg kell küldeni a minisztérium honlapján
megadott címre. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlás
beküldésének határideje 15 munkanap.

(2) A miniszter a termelõi csoportok elismerése iránti
kérelmek elbírálása céljából szakértõkbõl álló bizottság
(a továbbiakban: bizottság) felállítását kezdeményezi.
A bizottság a miniszter részére az elismerésre vonatko-
zóan javaslatot tesz.”

(2) Az R. 9. § (4) bekezdésének e) pontja a következõ
ec) alponttal egészül ki:

[(4) A kérelemhez csatolni kell:
e) a kérelmezõ cégszerûen aláírt nyilatkozatát arról,

hogy]
„ec) a vezetõ tisztségviselõ, valamint az adminisztra-

tív, illetve operatív vezetést végzõ személy(ek) – az elis-
merés idõtartam alatt – nem tulajdonosa vagy foglalkozta-
tottja, alkalmazottja (nincs munkajogi, vagy egyéb mun-
kavégzésre irányuló szerzõdéses jogviszonyban) a terme-
lõi csoport beszállítójának, feldolgozást végzõ üzemének
vagy vásárlójának.”

(3) Az R. 9. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(8) A termelõi csoport az 5. § (1)–(2) bekezdésében,
valamint a 6. §-ban szereplõ alapfeltételeknek az elismerés
fennmaradását veszélyeztetõ megváltozása esetén kivéte-
lesen kérheti a mûködési programjában foglaltak módosí-
tását, amelynek elfogadásáról – a bizottság javaslata alap-
ján – a miniszter dönt. A mûködési program – szakmai in-
doklással alátámasztott – módosítására évente legfeljebb
egy alkalommal, a beszámoló jelentés benyújtásával egy-
idejûleg van lehetõség.”

8. §

Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és az
R. a 10. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Minõsített elismerés

10. § (1) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a köz-
ponti költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági

Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-
finanszírozásában megvalósuló, a termelõi csoportok lét-
rehozásához és mûködtetéséhez nyújtott támogatás igény-
bevételének részletes szabályairól szóló 133/2004.
(IX. 11.) FVM rendelet vagy az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a termelõi csoportok létrehozá-
sához és mûködéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet sze-
rint nyújtott támogatási rendszer keretében az ötödik évi
támogatást sikeresen igénybe vevõ termelõi csoport minõ-
sített elismerés iránti kérelmet nyújthat be a minisztérium-
hoz.

(2) A minõsített elismerés iránti kérelem benyújtásakor
az alábbi feltételek valamelyikét kell teljesíteni:

a) termelõi csoport más szervezettel vagy szervezetek-
kel beolvadás útján történõ egyesülése;

b) a taglétszám bõvítése;
c) az értékesítési volumen növelése.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt feltételek egyikének tel-

jesítése is elégséges a minõsített elismerés iránti kérelme-
zéshez, amely feltételnek az elismerést követõen minden
évben meg kell felelni.

(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti beolvadás történhet
legalább egy

a) másik termelõi csoporttal,
b) a termelõi csoportokról szóló 85/2002. (IX. 18.)

FVM rendelet szerint korábban elõzetesen elismert terme-
lõi csoporttal, vagy

c) 1999. és 2007. évek között a nemzeti agrártámogatá-
sok rendszerében beszerzõ, értékesítõ vagy szolgáltatást
nyújtó szövetkezeteknek (BÉSZ-eknek) nyújtott támoga-
tásban részesült szövetkezettel.

(5) A (2) bekezdés a) pontja esetében a beolvadás ered-
ményeképpen a befogadó termelõi csoport taglétszámának
legalább 15 fõvel bõvülnie kell.

(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti bõvítés mértékének
a baromfi, a nyúl, a sertés, a szõlõ-bor, valamint a rizs ága-
zatban el kell érnie a 10%-ot, a többi ágazatban a 20%-ot
az elismerés iránti kérelem benyújtását megelõzõ két évrõl
készített beszámoló jelentésben jelzett adatok átlagaként
megjelenõ bázisadathoz képest. A 150 fõnél nagyobb tag-
létszámú termelõi csoportok esetében a bõvítés mértéke
legalább 15%. A taglétszám bõvítése utáni természetes
mértékegységben (tonna, darab, liter stb.) megadott tagi
értékesítés nem lehet kevesebb az elismerés iránti kérelem
benyújtását megelõzõ évinél.

(7) A taglétszám bõvülése nem valósítható meg olyan
tagok felvételével, akik vagy amelyek az elismerés iránti
kérelem benyújtását megelõzõ két évben valamely azonos
termék vagy termékcsoport szerint elismert termelõi cso-
portban tagsági jogviszonnyal rendelkeztek.

(8) A (2) bekezdés c) pontja szerinti növelés mértékének
meg kell haladnia a 10%-ot. Az elismerés iránti kérelem
benyújtását megelõzõ évrõl készített beszámoló jelentés-
ben megjelenõ bázisadathoz képest a tagi termék értékesí-
tésének bõvítése az alábbi módokon történhet:

a) a termelés természetes mértékegységben megadott
bõvítésével, vagy
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b) a tagi termék értékesítésébõl származó összes érté-
kesítési árbevételének növelésével (például a feldolgozott-
sági fok növelésével, minõségjavítással stb.).

(9) A minõsített elismerés iránti kérelem tartalmára,
benyújtására és bírálatára az e rendelet elismerésre vonat-
kozó szabályai irányadóak, de a 9. § szerint elkészített elis-
merési kérelemhez csatolni kell a vállalt feltétel vagy felté-
telek teljesítését igazoló dokumentumokat, amelyek az
alábbiak:

a) a (2) bekezdés a) pontja esetén a jogutód szervezet
képviselõjének nyilatkozata a beolvadás megtörténtérõl,

b) a (2) bekezdés b) pontja esetén az új tagok belépési
nyilatkozata és az aktualizált taglista, korlátolt felelõsségû
társasági formában mûködõ csoportoknál az új tagok ada-
tait is tartalmazó alapító okirat másolati példánya,

c) a (2) bekezdés c) pontja esetén a bõvülést igazoló,
tényadatokkal (vetésterület, állatlétszám stb.) alátámasz-
tott számítás, amely alkalmas az elismerési döntés megho-
zatalára.

(10) A miniszter a minõsített állami elismerést tartalma-
zó határozatában a korábbi elismerést visszavonja.”

9. §

Az R. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) Az állami elismerés, valamint a minõsített

állami elismerés feltételei betartásának ellenõrzésére a mi-
niszter monitoring rendszert alakít ki és mûködtet. Ennek
keretében valamennyi termelõi csoport köteles a tárgyévet
követõ év május 31. napjáig a tárgyévi zárómérlegét, rövid
szöveges értékelését, valamint e rendelet 1. számú mellék-
letében szereplõ A) vagy B) jelû adatlapját és az áruforga-
lom terv- és tényadatait (a továbbiakban együtt: beszámo-
ló jelentés) a hivatal részére nyomtatott formában megkül-
deni. A szöveges értékelést, az áruforgalom terv- és tény-
adatait, és a rendelet 1. számú mellékletében szereplõ
A) vagy B) jelû adatlapot ezen felül elektronikus úton is
meg kell küldeni a hivatal részére, amely a hozzá beküldött

dokumentumokat, adatokat továbbítja a minisztérium
részére.

(2) A beszámoló jelentés megküldésének elmulasztása
esetén az állami elismerést, illetve a minõsített állami elis-
merést vissza kell vonni, az elismerés visszavonását a
hivatal a határidõ lejártát követõen haladéktalanul kezde-
ményezi a miniszternél.

(3) A miniszter az állami elismerésrõl, valamint a minõ-
sített állami elismerésrõl szóló döntését megelõzõen a ké-
relmezõnél indokolt esetben helyszíni szemle elvégzésérõl
gondoskodik.

(4) A termelõi csoportok évenkénti általános ellenõrzé-
sérõl a miniszter gondoskodik úgy, hogy háromévente leg-
alább egy alkalommal minden termelõi csoport ellenõrzé-
sére sor kerüljön.

(5) A termelõi csoport köteles a cégadatokban bekövet-
kezett változásokról azok bekövetkezésétõl számított
15 napon belül tájékoztatni a minisztériumot.”

10. §

Az R. 1., 2. és 3. számú melléklete helyébe e rendelet
1., 2. és 3. számú melléklete lép.

11. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépését követõ napon
hatályát veszti. A rendelet elõírásait csak a rendelet hatály-
balépését követõen benyújtott elismerési kérelmekre kell
alkalmazni.

(2) Az R. 1. §-ának b) pontja, 2. §-ának (3) bekezdése,
valamint 5. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelethez

[1. számú melléklet a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelethez]

A) A termelõk földterületére és termelésére vonatkozó adatok

Tag neve
Regisztrá-

ciós
szám

Belépés
dátuma

(év, hó, nap)

Megye,
település

neve

Összes
földterület
nagysága

(ha)

Adott évben
termeléssel
ténylegesen

érintett
földterület
nagysága

(ha)

Használat
jellege

(szántóföld,
gyep, legelõ,

erdõ stb.)

Használat
jogcíme
(saját,

bérelt/ha)

Teljes
termés-

mennyiség
(t)

Termék
minõsége
(minõsítés

alapján vagy
1–5 osztály-

zat)

Termelési
érték

(1000 Ft)

B) A termelõk állattartására vonatkozó adatok

Tag neve
Regisztrációs

szám

Belépés
dátuma

(év, hó, nap)

Megye,
település neve

Átlagos
állatlétszám

(db)

Éves rotáció
%

Termék-
féleség

megnevezése

Teljes termés-
mennyiség

(t)

Termék
minõsége
(minõsítés

alapján vagy
1–5 osztály-

zat)

Termelési
érték

1000 Ft
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2. számú melléklet a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelethez

[2. számú melléklet a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelethez]

Áruforgalmi terv

a) A tagok által termelt termék értékesítésébõl származó
árbevétel

b) A nem tagoktól felvásárolt termék értékesítésébõl
származó árbevétel

c) Egyéb árbevétel

Mérleg szerinti összes árbevétel [a) + b) + c)]

Az adatok ..... évre vonatkoznak.

Megjegyzés: az áruforgalmi tervet tartalmazó táblázatot termékekre és évekre lebontva kell kitölteni!

3. számú melléklet a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelethez

[3. számú melléklet a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelethez]

Adatlap
a termelõi csoportok elismeréséhez

Név: ............................................................................................................................

Gazdasági forma: ............................................................................................................................

Cím: ............................................................................................................................

Elektronikus cím: ............................................................................................................................

Elnök/Ügyvezetõ neve: ............................................................................................................................

Telefon és fax elérhetõsége: Tel.:
.............................................................

Fax:
.............................................................

Az elõzetes elismerés dátuma: ............................................................................................................................

Termék, termékcsoport: ............................................................................................................................

A tárgyévet
megelõzõ év

A tárgyévi
A tárgyévet
követõ év

A tárgyévet követõ
második év

tény adatok terv adatok

Tagok száma

Ebbõl: Gazdasági társaság (Szövetkezet,
Kft., Rt.) (db)

Részjegytõke, törzstõke (E Ft)

Termelés (felvásárlás) termékenként

(Termék/ek, mértékegység)

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Feldolgozott termék aránya (%)

Ebbõl a) saját feldolgozás (%)
b) bérfeldolgozás (%)

a) + b) = 100%



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
66/2009. (VI. 9.) FVM

rendelete
a szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól

szóló 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdésének 20. és
24. pontjában kapott 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 következõket rendelem el:

1. §

A szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól
szóló 2/2008. (I. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletet – a 2160/2003/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelettõl eltérve a brojlercsirke- és pulykaállo-
mányokból származó, kis mennyiségû friss hússal való
közvetlen ellátásra vonatkozó átmeneti intézkedés megál-
lapításáról szóló 2009. március 13-i 199/2009/EK bizott-
sági rendelettel összhangban – nem kell alkalmazni azon
brojlercsirke- és pulykaállományokra, amelyek termelõi
az állományból származó, az állati eredetû élelmiszerek
különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló,
2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és ta-
nácsi rendelet I. mellékletének 1.10. pontjában meghatáro-

zott friss hússal csak a külön jogszabály szerinti kis
mennyiségben látják el

a) a végsõ fogyasztókat, vagy
b) a végsõ fogyasztókat friss hússal közvetlenül ellátó,

helyi kiskereskedelmi egységeket.”

2. §

Az R. 3–5. §-a helyébe a következõ rendelkezések lép-
nek:

„3. § (1) Az országos fõállatorvos felügyeli a nemzeti
ellenõrzési programok kidolgozását és végrehajtását.

(2) Az országos fõállatorvos rendelkezései alapján
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja
(a továbbiakban: MgSzH Központ)

a) kidolgozza és bevezeti a 2160/2003/EK rendelet
szerinti nemzeti ellenõrzési programokat, egyeztetve az
érintett ágazati termékpálya szervezeteivel,

b) összegyûjti a nemzeti ellenõrzési programok végre-
hajtása során alkalmazott eszközök és kapott eredmények
értékeléséhez szükséges adatokat, és azokat évenként
megküldi a Bizottság részére,

c) a külön jogszabály szerinti ellenõrzõ vizsgálatokat
végeztet a házityúkot tartó gazdaságokban, az élelmiszer-
ipari és – szükség esetén – a takarmányipari vállalkozások
telephelyein annak céljából, hogy azok eleget tesznek-e
a szalmonellózis elleni védekezéssel kapcsolatos jogsza-
bályokban foglaltaknak,
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A tárgyévet
megelõzõ év

A tárgyévi
A tárgyévet
követõ év

A tárgyévet követõ
második év

tény adatok terv adatok

Összes árbevétel (E Ft)

Összes értékesítési árbevétel (E Ft)

Ebbõl: Tagi termék árbevétele (E Ft)

Beruházási költség (E Ft)

Mûködési költség hozzájárulás (E Ft)

Alkalmazottak száma (foglalkoztatás jellege)

Tervezett támogatás (E Ft)

A támogatás felhasználása (jogcímenként
bemutatva):

mûködésre

beruházásra

forgóeszközre

Dátum: ........................................................

...............................................
aláírás



d) külön jogszabálynak megfelelõen alaptanulmányo-
kat végeztet a szalmonella fertõzöttség felmérése céljából,

e) a nemzeti ellenõrzési programok keretében vizsgála-
tok végzésére jogosult hatósági laboratóriumokat kijelöli,
illetve a magánlaboratóriumokat engedélyezi,

f) Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatósága
a Közösség zoonózis epidemiológiai és szalmonella refe-
rencialaboratóriumairól és a nemzeti szalmonella referen-
cialaboratóriumokról szóló, 2004. július 20-i
2004/564/EK bizottsági határozatban foglaltak szerint el-
látja a szalmonella nemzeti referencialaboratórium
(a továbbiakban: NRL) feladatait.

(3) A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi
szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) illeté-
kességi területén

a) ellenõrzi a nemzeti ellenõrzési tervek végrehajtását,
b) szervezi a (2) bekezdés c)–d) pontja szerinti vizsgá-

latokhoz szükséges mintavételt,
c) külön jogszabály szerint nyilvántartásba veszi a szal-

monellózis elleni védekezésben érintett élelmiszeripari
vállalkozókat, illetve házityúkot tartó gazdaságokat
(a továbbiakban: vállalkozó),

d) az érintett takarmányipari vállalkozók külön jogsza-
bály szerint ellenõrzése során elvégzi az e jogszabályban
elõírt ellenõrzéseket is,

e) ellátja a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a baromfi szalmonellózis elleni védekezésre
vonatkozó nemzeti programok keretében alkalmazott
egyedi védekezési módszerek követelményei tekintetében
történõ végrehajtásáról szóló, 2006. augusztus 1-jei
1177/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
1177/2006/EK rendelet) szerinti illetékes hatóság felada-
tait,

f) ellátja a 2160/2003/EK rendelet 7. cikke szerinti ille-
tékes hatóság feladatait,

g) intézkedik e rendelet hatálya alá tartozó pozitív vizs-
gálati eredmény esetén,

h) adatot szolgáltat az MgSzH Központ részére.
(4) A kerületi fõállatorvos által kijelölt hatósági vagy

jogosult állatorvos
a) a (2) bekezdés c)–d) pontja szerinti vizsgálathoz és

a nemzeti ellenõrzési programok szerinti hivatalból indí-
tott eljárás során mintát vesz (a továbbiakban: hatósági
minta),

b) e rendelet szerint, továbbá az MgSzH Központ, illet-
ve az MgSzH területi szervének megkeresése alapján ada-
tot szolgáltat.

(5) A magánállatorvos
a) a vállalkozó kezdeményezésére mintát vesz

(a továbbiakban: vállalkozói minta),
b) az MgSzH Központ, illetve az MgSzH területi szer-

vének megkeresése alapján adatot szolgáltat.
(6) Az MgSzH Központ által kijelölt hatósági laborató-

riumok

a) a hatósági minták vizsgálatán túl elvégezhetik a vál-
lalkozói minták bakteriológiai vizsgálatát is,
a 2160/2003/EK rendelet 12. cikkében foglaltak szerint,

b) e rendelet szerint, illetve megkeresésre adatot szol-
gáltatnak az MgSzH Központ, illetve az MgSzH területi
szerve részére.

(7) Az MgSzH Központ által engedélyezett magánlabo-
ratóriumok

a) elvégzik a vállalkozói minták bakteriológiai vizsgá-
latát a 2160/2003/EK rendelet 12. cikkében foglaltak sze-
rint,

b) kizárólag abban az esetben végezhetik el a hatósági
minták bakteriológiai vizsgálatát a 2160/2003/EK rendelet
12. cikkében foglaltak szerint, ha azok vizsgálatát az
MgSzH Központ által kijelölt hatósági laboratóriumok va-
lamely okból írásban elutasítják,

c) e rendelet szerint, illetve megkeresésre adatot szol-
gáltatnak az MgSzH Központ, illetve az MgSzH területi
szerve részére.

4. § (1) Az e rendelet szerint a vállalkozók által elkészí-
tett járványügyi intézkedési tervben szereplõ szalmonelló-
zis felderítésére szolgáló mintavételi vizsgálati program-
ban (a továbbiakban: vizsgálati program) a vállalkozói
minták vizsgálatát – beleértve a takarmány-vállalkozónál
végzett vizsgálatot is – az érintett vállalkozó költségére
kell elvégezni.

(2) A hatósági minták vizsgálatának költségei az
5. §-ban foglaltak kivételével az államot terhelik.

(3) A vállalkozó a hatósági mintavétel végrehajtására
a vizsgálati program szerinti idõpont elõtt legkésõbb 48 órá-
val köteles felkérni a hatósági vagy a jogosult állatorvost.

5. § (1) A vizsgáló laboratórium köteles jelezni az
MgSzH területi szervének, ha a vizsgált minták a normális
bélflórát sem tartalmazzák. Ebben az esetben az érintett ál-
latállományra vagy légtérre vonatkozóan a kerületi fõállat-
orvos mindaddig megtiltja az állatok, a keltetõtojás és az
árutojás ki-, illetve beszállítását (a továbbiakban: korláto-
zás), amíg a vállalkozónál vett minta legalább a normális
bélflórát nem tartalmazza. Amennyiben a steril minta ha-
tósági minta volt, a korlátozás csak azután oldható fel, ha
a vállalkozó a hatóság költségeit megtérítette. A steril min-
ta vizsgálata alapján mentességrõl szóló hatósági bizonyít-
vány nem adható ki.

(2) Az MgSzH területi szerve ismételt hatósági vizsgá-
lat elvégzését rendeli el, ha az elsõ mintavétel során nyert
vizsgálati eredmények felvetik a mintavétel, a mintaküldés
vagy a laboratóriumi vizsgálatok végzésére vonatkozó
elõírásoknak a vizsgálati eredményt befolyásoló megsérté-
sét. Amennyiben az elsõ, pozitív vizsgálati eredmény alap-
ján korlátozást rendeltek el, az ismételt vizsgálat eredmé-
nyének megérkezéséig a korlátozást fenn kell tartani.”

3. §

Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:
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„(1) A vállalkozó valamennyi, az e rendelet szerinti
vizsgálati programra vonatkozó dokumentációt köteles
3 évig megõrizni. A dokumentációnak tartalmaznia kell
a mintázott állományra és a mintára vonatkozó adatokat is
(a mintavétel ideje, az állomány azonosítója a mintázott
járványtani egységre, légtérre megadva, az állomány kora
a mintázáskor, a minta jellege, a minta kódszáma, a vizs-
gáló laboratórium, valamint a vizsgálat eredménye).”

4. §

Az R. 7. §-a (3) bekezdésének f) és g) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A rendelet]
„f) 6. számú melléklete a házityúk brojlerállományok

vizsgálatához szükséges mintagyûjtés szabályait,
g) 7. számú melléklete a házityúk brojlerállományok

vizsgálatának vizsgálati módszereit”
[tartalmazza.]

5. §

Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § Az e rendelet szerinti védekezési programok kere-

tében gyûjtött vizsgálati mintákhoz a mintát vevõ állator-
vosnak az NRL honlapján közzétett minta szerinti minta-
kísérõ iratot (a továbbiakban: mintakísérõ irat) kell csatol-
nia. A mintakísérõ iratot az érintett vállalkozónak is el kell
látnia aláírásával. A vizsgáló laboratóriumnak, illetve po-
zitív eredmény esetén a szerotipizálást végzõ NRL-nek
ugyanezt a mintakísérõ iratot kell kitöltenie.”

6. §

Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A védekezés helyzetérõl az MgSzH területi szervei
félévente jelentést küldenek az MgSzH Központnak. A je-
lentéshez az állatorvos, illetve a vizsgáló laboratóriumok
az MgSzH területi szervének megkeresésére kötelesek
adatot szolgáltatni.”

7. §

Az R. 12. §-ának (2) bekezdése a következõ f), g) és
h) ponttal egészül ki:

[Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:]

„f) a Bizottság 584/2008/EK rendelete (2008. jú-
nius 20.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a pulykákban elõforduló Salmonella Enteriti-
dis és Salmonella Typhimurium elõfordulási gyakoriságá-
nak csökkentésére irányuló közösségi célkitûzés tekinteté-
ben történõ végrehajtásáról,

g) a Bizottság 199/2009/EK rendelete (2009. már-
cius 13.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelettõl eltérve a brojlercsirke- és pulykaállományok-
ból származó, kis mennyiségû friss hússal való közvetlen
ellátásra vonatkozó átmeneti intézkedés megállapításáról,

h) a Bizottság 213/2009/EK rendelete (2009. már-
cius 18.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek és az 1003/2005/EK rendeletnek a Gallus gal-
lus és pulyka tenyészállományokban a szalmonella ellen-
õrzése és vizsgálata tekintetében történõ módosításáról.”

8. §

(1) Az R. 1. és 2. számú mellékletei e rendelet 1. számú
melléklete szerint módosulnak.

(2) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. szá-
mú melléklete, 4. számú melléklete helyébe e rendelet
3. számú melléklete lép.

(3) Az R. az e rendelet 4. számú melléklete szerinti új
6. számú melléklettel, valamint 5. számú melléklete szerin-
ti új 7. számú melléklettel egészül ki.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba, egyidejûleg az R.

a) 11. §-ának (2)–(5) bekezdései, továbbá
b) 1. számú melléklete 1. pontjának b) alpontjában az

„a Bizottság” szövegrész,
c) 1. számú melléklete 2. pontjának c) alpontjában az

„illetékes” szövegrész,
d) 2. számú melléklete 1. pontjának c) alpontjában az

„iii) alpontja” szövegrész,
e) 2. számú melléklete 2. pontjának b) alpontjában az

„illetékes” szövegrész
hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 7. §-ának (4) bekezdésében az „az MgSzH a vállal-

kozó telephelye szerint illetékes területi szervénél” szö-
vegrész helyébe az „a telephelye szerint illetékes MgSzH
területi szervénél”,

b) 1. számú melléklete 1. pontjának b) alpontjában
a ,,határozatnak megfelelõen elfogadott” szövegrész he-
lyébe a ,,határozattal jóváhagyott”,

c) 1. számú melléklete 2. pontjának da) alpontjában,
3. pontjának d) alpontjában, 5. pontjának a)–c) és alpont-
jaiban, 8. pontjának b) alpontjában és 9. pontjának a) al-
pontjában a ,,hatósági fõállatorvos” szövegrész helyébe
a ,,kerületi fõállatorvos”,

d) 1. számú melléklete 3. pontjának a) és c) alpontjában
a ,,jogosult állatorvos” szövegrész helyébe a ,,magánállat-
orvos”,
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e) 1. számú melléklete 3. pontjának a) és b) alpontjában
a ,,2. részének a) pontja” szövegrész helyébe „2. pontjának
a) alpontja”,

f) 1. számú melléklete 3. pontjának b) alpontjában
a ,,jogosult állatorvos” szövegrész helyébe a ,,hatósági
vagy a jogosult állatorvos”,

g) 1. számú melléklete 3. pontjának d) alpontjában
a ,,vállalkozói mintát” szövegrész helyébe a ,,hatósági
mintát”,

h) 1. számú melléklete 4. pontjának b) alpontjában
a ,,3. rész a) pontjának aa) alpontja” szövegrész helyébe
a ,,3. pontjának aa) alpontja”, az „a) pont ab) alpontja”
szövegrész helyébe az „ab) alpontja”,

i) 1. számú melléklete 5. pontjának a) alpontjában
a ,,hatósági fõállatorvosnál” szövegrész helyébe a ,,kerüle-
ti fõállatorvosnál”,

j) 1. számú melléklete 6. pontjának a) alpontjában,
8. pontjának a) és b) alpontjaiban az „a nemzeti referencia-
laboratórium” szövegrész helyébe az „az NRL”,

k) 1. számú melléklete 8. pontjának b) alpontjában
a ,,3. rész d) pont” szövegrész helyébe a ,,3. pont d) alpont-
ja”, a ,,7. részben” szövegrész helyébe a ,,7. pontban”,

l) 1. számú melléklete 9. pontjának b) pontjában
a ,,7. rész e) pontja” szövegrész helyébe a ,,7. pont e) al-
pontja”,

m) 1. számú melléklete 10. pontjának c) alpontjában
a ,,2. rész b) pontban” szövegrész helyébe a ,,2. pont b) al-
pontjában”,

n) 2. számú melléklete 2. pontjának c) alpontjában az
„ellátó állatorvos” szövegrész helyébe az „állományt ellá-
tó magánállatorvos”,

o) 2. számú melléklete 3. pontjának a) alpontjában
a ,,jogosult állatorvos” szövegrész helyébe a ,,magánállat-
orvos”,

p) 2. számú melléklete 3. pontjában b) alpontjában
a ,,jogosult állatorvos” szövegrész helyébe a ,,hatósági
vagy a jogosult állatorvos”,

q) 2. számú melléklete 4. pontjának b) alpontjában
a ,,3. rész a) pont aa) alpontja” szövegrész helyébe
a ,,3. pont aa) alpontja”, az „a) pont ab) alpontja” szöveg-
rész helyébe az „ab) alpont”,

r) 2. számú melléklete 5. pontjának a) és b) alpontjai-
ban a ,,hatósági fõállatorvos” szövegrész helyébe a ,,kerü-
leti fõállatorvos”,

s) 2. számú melléklete 5. pontjának a) alpontjában
a ,,hatósági fõállatorvosnál” szövegrész helyébe a ,,kerüle-
ti fõállatorvosnál”,

t) 2. számú melléklete 6. pontjában az „a nemzeti refe-
rencialaboratórium” szövegrész helyébe az „az NRL”,

u) 5. számú mellékletében a ,,Hatósági fõállatorvos”
szövegrész helyébe a ,,Kerületi fõállatorvos”, a ,,hatósági
fõállatorvos” szövegrész helyébe a ,,kerületi fõállatorvos”
szövegrész lép.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ 8. napon hatá-
lyát veszti.

10. §

Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Bizottság 584/2008/EK rendelete (2008. jú-
nius 20.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a pulykákban elõforduló Salmonella Enteriti-
dis és Salmonella Typhimurium elõfordulási gyakoriságá-
nak csökkentésére irányuló közösségi célkitûzés tekinteté-
ben történõ végrehajtásáról,

b) a Bizottság 199/2009/EK rendelete (2009. már-
cius 13.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelettõl eltérve a brojlercsirke- és pulykaállományok-
ból származó, kis mennyiségû friss hússal való közvetlen
ellátásra vonatkozó átmeneti intézkedés megállapításáról,

c) a Bizottság 213/2009/EK rendelete (2009. már-
cius 18.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek és az 1003/2005/EK rendeletnek a Gallus gal-
lus és pulyka tenyészállományokban a szalmonella ellen-
õrzése és vizsgálata tekintetében történõ módosításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 66/2009. (VI. 9.) FVM rendelethez

I.

1. Az R. 1. számú melléklete 4. pontjának a) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„a) A nemzeti ellenõrzési programok mintáinak vizs-
gálatát csak e rendelet rendelkezéseinek megfelelõen az
MgSzH Központ által kijelölt hatósági, vagy engedélye-
zett magánlaboratóriumok végezhetik a 3. § (6) és (7) be-
kezdése szerint.”

2. Az R. 1. számú melléklete 4. pontjának c)–d) alpont-
jai helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a
4. pont a következõ e) ponttal egészül ki:

„c) Ha a szalmonella vizsgálat eredménye pozitív, errõl
a laboratórium haladéktalanul értesíti az MgSzH területi
szervét, egyidejûleg az izolált törzset megerõsítõ vizsgálat
és szerotipizálás céljából a mintakísérõ irattal az NRL-be
küldi. A kísérõirat másolatát a vizsgáló laboratórium köte-
les 3 évig megõrizni. A pozitív vizsgálati eredményrõl az
MgSzH területi szerve értesíti a kerületi fõállatorvost,
a kerületi fõállatorvos értesíti a hatósági állatorvost és
a vállalkozót.

d) Az NRL az általa elvégzett szerotipizálás eredmé-
nyét és a mintakísérõ irat kitöltött példányának másolatát
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haladéktalanul megküldi a törzset izoláló laboratórium-
nak, az MgSzH területi szervének, az érintett vállalkozó-
nak és a mintát beküldõ állatorvosnak. A kísérõirat máso-
latát és a vizsgálati eredményközlõ dokumentumot vala-
mennyi érintett fél köteles 3 évig megõrizni.

e) Amennyiben az állományt a kísérõirat szerint az izo-
lált szerotípussal azonos homológ élõ szalmonellát tartal-
mazó vakcinával vakcináztak, az NRL elvégzi a vakcina-
törzs elkülönítésére irányuló vizsgálatot is.”

3. Az R. 1. számú melléklete 6. pontjának b) alpontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„b) Amennyiben a szerotipizálás során az NRL Salmo-
nella Enteritidis, illetve Salmonella Typhimurium fertõ-
zöttséget állapít meg, a vizsgálatot megismételni kizárólag
az MgSzH területi szerve által elrendelt ismételt hatósági
mintavétellel lehet. Az ismételt vizsgálat eredményének
megérkezéséig a kerületi fõállatorvos az érintett állomány
és termékei vonatkozásában forgalmi korlátozást rendel el.
Az ismételt vizsgálathoz a mintavételt (hatósági minta)
a lehetõ legrövidebb idõn belül, csak hatósági vagy jogo-
sult állatorvos végezheti el. A mintákat az NRL vizsgálja,
egyidejûleg az antimikrobiális hatásra vonatkozó vizsgá-
lattal. Amennyiben az ismételt mintavétel eredménye ne-
gatív, valamint antimikrobiális gátlóanyag nem mutatható
ki, a kerületi fõállatorvos feloldja a forgalmi korlátozást az
állomány és termékei vonatkozásában.”

4. Az R. 1. számú melléklete 7. pontjának a) alpontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) Amennyiben az ismételt vizsgálat is pozitív ered-
ménnyel zárul, a 2160/2003/EK rendelet II. mellékletének
C. része szerint kell eljárni. A kerületi fõállatorvos az adott
állomány és termékei vonatkozásában forgalmi korláto-
zást rendel el és a mentességrõl szóló hatósági bizonyít-
ványt haladéktalanul visszavonja. Egyidejûleg a gazdaság
többi állományának mentességrõl szóló hatósági bizonyít-
ványát is vissza kell vonni, amennyiben a fertõzött állo-
mány járványvédelmi izoláltsága nem megfelelõen bizto-
sított. Levágás esetén a tenyészállományt a vágóhíddal és
a vágóhidat felügyelõ hatósági állatorvossal történõ elõze-
tes egyeztetést követõen elkülönített vágásra kell bocsá-
tani.”

5. Az R. 1. számú melléklete 7. pontjának d) alpontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„d) Az MgSzH területi szerve az érintett légtérbe törté-
nõ újratelepítést csak akkor engedélyezi, ha a fertõtlenítés
hatékonyságát környezeti tamponminta laboratóriumi
vizsgálata alapján kielégítõnek találja. A mintavétel és
a vizsgálat költségei a vállalkozót terhelik.”

6. Az R. 1. számú melléklete 10. pontjának d) alpontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„d) A vakcina alkalmazásáról a külön jogszabály sze-
rinti dokumentációt, kezelési naplót kell vezetni, amelyet
az MgSzH területi szerve ellenõriz. Az ellenõrzésnek kü-
lön ki kell terjednie a vakcinázási program szakszerûségé-

re és az oltóanyag használati utasítás szerinti alkalmazásá-
ra. A megfelelõ mennyiségû oltóanyag felhasználását
a vállalkozónak számlával, a vakcina szakszerû használa-
tának megtörténtét az állatorvosnak aláírásával, pecsétle-
nyomatával kell igazolnia.”

II.

1. Az R. 2. számú melléklete 1. pontjának b) alpontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„b) A védekezés során a Gallus gallus fajba tartozó to-
jótyúkállományokban elõforduló szalmonellafertõzés el-
lenõrzésére irányuló egyes nemzeti programok jóváhagyá-
sáról szóló, 2007. december 11-i 2007/848/EK bizottsági
határozattal jóváhagyott nemzeti ellenõrzési program sze-
rint kell eljárni.”

2. Az R. 2. számú melléklete 2. pontjának d) alpontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„d) A c) pont szerinti tervet újonnan betelepített állo-
mány esetén legkésõbb az állomány tervezett betelepítése
elõtt 30 nappal az MgSzH területi szervéhez kell benyújta-
ni. A tervet az MgSzH területi szerve értékeli, elfogadásá-
ról vagy elutasításáról határozatban dönt. Amennyiben az
értékelés során az MgSzH területi szerve a tervet elégte-
lennek ítéli, 30 napos határidõ megjelölése mellett annak
módosítására szólítja fel a vállalkozót.”

3. Az R. 2. számú melléklete 4. pontjának a) alpontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„a) A nemzeti ellenõrzési programok mintáinak vizs-
gálatát csak e rendelet rendelkezéseinek megfelelõen az
MgSzH Központ által kijelölt hatósági, vagy engedélye-
zett magánlaboratóriumok végezhetik a 3. § (6) és (7) be-
kezdése szerint.”

4. Az R. 2. számú melléklete 4. pontjának c) és d) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„c) Ha a szalmonella vizsgálat eredménye pozitív, errõl
a laboratórium haladéktalanul értesíti az MgSzH területi
szervét, egyidejûleg az izolált törzset megerõsítõ vizsgálat
és szerotipizálás céljából a mintakísérõ irattal az NRL-be
küldi. A kísérõirat másolatát a vizsgáló laboratórium köte-
les 3 évig megõrizni. A pozitív vizsgálati eredményrõl az
MgSzH területi szerve értesíti a kerületi fõállatorvost,
a kerületi fõállatorvos értesíti a hatósági állatorvost és
a vállalkozót.

d) Az NRL az általa elvégzett szerotipizálás eredmé-
nyét és a mintakísérõ irat kitöltött példányának másolatát
haladéktalanul megküldi a törzset izoláló laboratórium-
nak, az MgSzH területi szervének, az érintett vállalkozó-
nak és a mintát beküldõ állatorvosnak. A kísérõirat máso-
latát és a vizsgálati eredményközlõ dokumentumot vala-
mennyi érintett fél köteles 3 évig megõrizni.”

5. Az R. 2. számú melléklete 7. pontjának a) és b) al-
pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
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„a) Amennyiben a szerotipizálás során az NRL Salmo-
nella Enteritidis, illetve Salmonella Typhimurium fertõ-
zöttséget állapít meg, a vizsgálatot megismételni kizárólag
az MgSzH területi szerve által elrendelt ismételt hatósági
mintavétellel lehet. Az ismételt hatósági mintavételt csak
jogosult vagy hatósági állatorvos végezheti el
a 2160/2003/EK rendelet II. melléklet D. részének 4. b) al-
pontjában leírtak szerint. Az ismételt vizsgálatot csak az
NRL végezheti el. Az ismételt vizsgálat eredményének
megérkezéséig a kerületi fõállatorvos az érintett állomány
és termékei vonatkozásában forgalmi korlátozást rendel el
és a mentességrõl szóló hatósági bizonyítványt haladékta-
lanul visszavonja. Az ismételt vizsgálattal egyidejûleg an-
timikrobiális hatásra vonatkozó vizsgálatot is végezni kell.

b) Amennyiben az ismételt vizsgálat is pozitív ered-
ménnyel zárul, a 2160/2003/EK rendelet II. mellékletének
D. része szerint kell eljárni. A kerületi fõállatorvos az érin-
tett állomány vonatkozásában haladéktalanul forgalmi
korlátozást rendel el, és a mentességrõl szóló hatósági bi-
zonyítványt egyidejûleg visszavonja. Egyúttal a gazdaság
többi állományának mentességrõl szóló hatósági bizonyít-
ványa is visszavonható, amennyiben a fertõzött állomány
járványvédelmi izoláltsága nem megfelelõen biztosított.
Az ilyen állományt legkésõbb a termelési ciklust követõen
fel kell számolni. Levágás esetén a tojóállományt a vágó-
híddal és a vágóhidat felügyelõ állatorvossal történõ elõ-
zetes egyeztetést követõen elkülönített vágásra kell bocsá-
tani.”

6. Az R. 2. számú melléklete 7. pontjának d) alpontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„d) Az MgSzH területi szerve az érintett légtérbe törté-
nõ újratelepítést csak akkor engedélyezi, ha a fertõtlenítés
hatékonyságát környezeti tamponminta laboratóriumi
vizsgálata alapján kielégítõnek találja. A mintavétel és
a vizsgálat költségei a vállalkozót terhelik.”

7. Az R. 2. számú melléklete 8. pontjának b) alpontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„b) A vakcina alkalmazásáról a külön jogszabály sze-
rinti dokumentációt kell vezetni, melyet az MgSzH területi
szerve ellenõriz. Az ellenõrzésnek külön ki kell terjednie
a vakcinázási program szakszerûségére és az oltóanyag
használati utasítás szerinti alkalmazására. A megfelelõ
mennyiségû oltóanyag felhasználását a vállalkozónak
számlával, a vakcina szakszerû használatának megtörtén-
tét az állatorvosnak aláírásával, pecsétlenyomatával kell
igazolnia.”

2. számú melléklet
a 66/2009. (VI. 9.) FVM rendelethez

[3. számú melléklet
a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelethez]

Védekezés a házityúk brojlerállományokban

1. A házityúk brojlerállományokban elõforduló szal-
monellák elleni védekezést az alábbi európai uniós jogsza-
bályok szerint kell végrehajtani:

a) 2160/2003/EK rendelet,
b) 1177/2006/EK rendelet,
c) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi ren-

deletnek a brojlercsirkékben elõforduló Salmonella Ente-
ritidis és Salmonella Typhimurium elõfordulási gyakorisá-
gának csökkentésére irányuló közösségi célkitûzés tekin-
tetében történõ végrehajtásáról és az 1091/2005/EK rende-
let hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2007. június 12-i
646/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
646/2007/EK rendelet).

2. a) A védekezés során a Gallus gallus brojlercsir-
ke-állományokban elõforduló szalmonellafertõzés ellen-
õrzésére irányuló egyes nemzeti programok jóváhagyásá-
ról szóló, 2008. október 20-i 2008/815/EK bizottsági hatá-
rozattal jóváhagyott nemzeti ellenõrzési program szerint
kell eljárni.

b) A védekezés során a 646/2007/EK rendelet 1. cikke
(1) bekezdése szerinti célt kell elérni.

c) A védekezés hatósági felügyeletét az MgSzH területi
szerve látja el.

3. A védekezés kötelezõ valamennyi, a rendelet hatálya
alá tartozó brojlerállományban, a 2160/2003/EK rendelet
1. cikkének (3) bekezdése szerinti brojlerállományok kivé-
telével. A brojlerállománnyal rendelkezõ vállalkozónak
a szalmonellózis elleni védekezésben való részvételre írás-
ban kell az MgSzH területi szervénél bejelentkezni. A vál-
lalkozókat a területi szerv külön jogszabály szerint nyil-
vántartásba veszi.

4. a) A védekezést végzõ, brojlerállománnyal rendel-
kezõ regisztrált vállalkozónak a baromfiállomány magán-
állatorvosi felügyeletét ellátó állatorvos által ellenjegyzett
járványügyi intézkedési tervvel kell rendelkeznie. A jár-
ványügyi intézkedési tervet a biológiai biztonság általános
szabályai, a jó higiéniai gyakorlat, a vonatkozó hazai jog-
szabályok és európai uniós jogi aktusok szerint kell kidol-
gozni. A tervnek tartalmaznia kell legalább az új állomány
betelepítésekor elvégzendõ megelõzõ intézkedések (pl. ta-
karítás, fertõtlenítés stb.) körét, a rendszeres kártevõirtási
(rágcsáló és rovarirtási) tervet és az általános járványügyi
higiéniai intézkedések körét (pl. személyi higiéniai szabá-
lyok, az állatforgalommal kapcsolatos higiéniai feltételek,
az állati eredetû melléktermék kezelésének szabályai, az
állatgyógyászati készítmények alkalmazásának szabályai,
az ivóvíz- és takarmányhigiéniai szabályok, saját takar-
mánykeverõ üzem esetén külön kitérve a gazdaságon belü-
li takarmányhigiéniai intézkedésekre).

b) Az a) pont szerinti tervet az MgSzH területi szervé-
hez kell benyújtani. A tervet a területi szerv értékeli, elfo-
gadásáról vagy elutasításáról határozatban dönt.
Amennyiben az értékelés során a területi szerv a tervet
elégtelennek ítéli, 30 napos határidõ megjelölése mellett
annak módosítására szólítja fel a vállalkozót.

c) Ha a vállalkozó nem rendelkezik elfogadott tervvel,
az érintett állományt úgy kell kezelni, mint ami nem tarto-
zik a nemzeti ellenõrzési terv hatálya alá, és ennek meg-
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felelõen a kerületi fõállatorvos ismeretlen egészségügyi
állapotú állománnyá minõsíti azt. Az ilyen állományt és
termékeit a kerületi fõállatorvos a járványügyi intézkedési
terv elfogadásáig korlátozás alá helyezi.

5. A vállalkozói mintavétel során a védekezést folytató
brojlerállományok esetében a vállalkozó kezdeményezé-
sére a magánállatorvos a betelepítéskor napos korban és
a brojlercsirkéknek a vágóhídra történõ szállítását megelõ-
zõ 3 héten belül vesz mintát, a 6. számú mellékletben meg-
határozott módon.

6. Az évente elvégzendõ hatósági mintavételek számát
és helyét a kerületi fõállatorvos a 646/2007/EK rendelet
Mellékletének 1. b) pontja alapján határozza meg. A ható-
sági minta helyettesíti a vállalkozói mintát, amennyiben
a vizsgálati programban a vállalkozói minta vételére 3 na-
pon belül sor került volna.

7. A hatósági mintavételeket a 6. számú melléklet-
ben és a 7. pontban meghatározott alkalmakkor,
a 646/2007/EK rendelet Mellékletének 2. pontja szerint
hatósági vagy jogosult állatorvos végzi el.

8. a) A brojlerállománnyal rendelkezõ vállalkozó
a 646/2007/EK rendelet Mellékletének 1. c) pontja szerint
írásban kérheti az MgSzH területi szervétõl, hogy
a 7. ponttól eltérõen a több állománnyal rendelkezõ gazda-
ságokban minden mintavételi körben a 646/2007/EK ren-
delet Mellékletének 1. b) pontja szerint legalább egy, de
mintavételi körönként más állományból történjen hatósági
mintavétel, mindaddig, amíg az összes állomány bevizsgá-
lásra nem került, ezt követõen újrakezdõdik az állomá-
nyok bevizsgálása.

b) A vizsgálatokhoz szükséges – a 6. számú melléklet-
ben elõírt – minták vételének idõpontját a kerületi fõállat-
orvosnak elõzetesen be kell jelenteni. A mintavételt ható-
sági vagy jogosult állatorvos végzi.

9. A mintákat mielõbb a vizsgáló laboratóriumba kell
küldeni. Amennyiben a minta laboratóriumba érkezése
24 órán belül nem megoldható, a minta 3–5 °C-on legfel-
jebb 48 órán keresztül tárolható a laboratóriumba érke-
zésig.

10. a) A nemzeti ellenõrzési programok mintáinak
vizsgálatát csak e rendelet rendelkezéseinek megfelelõen
az MgSzH Központ által kijelölt hatósági, vagy engedé-
lyezett magánlaboratóriumok végezhetik a 3. § (6) és
(7) bekezdése szerint.

b) Ha a szalmonella vizsgálat eredménye pozitív, errõl
a laboratórium haladéktalanul értesíti az MgSzH területi
szervét, a területi szerv a kerületi fõállatorvost, a kerületi
fõállatorvos a hatósági állatorvost és az érintett vállalko-
zót, egyidejûleg az izolált törzset megerõsítõ vizsgálat és
szerotipizálás céljából az NRL-be küldi. A kísérõirat má-
solatát a vizsgáló laboratórium köteles 3 évig megõrizni.

c) Ha a szalmonella vizsgálat eredménye pozitív, a vál-
lalkozó kezdeményezésére az MgSzH Központ által erre

kijelölt és engedéllyel rendelkezõ hatósági laboratórium-
ban lehetõség van csoportspecifikus ’O’ ellenanyag fel-
használásával a Salmonella Enteritidis és Salmonella
Typhimurium szerotípusokkal való fertõzöttség gyors ki-
zárására, mind az általuk, mind az engedélyezett magánla-
boratóriumok által izolált és beküldött törzsek esetében.
Ebben az esetben az izolált törzset az ’O’ csoporttipizálást
végzõ laboratórium küldi meg az NRL-be a szerotípus
pontos meghatározására.

d) Amennyiben csoport-specifikus ’O’ ellenanyag fel-
használásával a Salmonella Typhimurium, illetve Salmo-
nella Enteritidis fertõzöttséget ki tudják zárni, akkor az ál-
lomány a kerületi fõállatorvos határozatával a korlátozás
feloldása mellett vágásra bocsátható. Az MgSzH területi
szerve az érintett légtérbe történõ újratelepítést csak akkor
engedélyezi, ha a fertõtlenítés hatékonyságát környezeti
tamponminta laboratóriumi vizsgálata alapján kielégítõ-
nek találja. A mintavétel és a vizsgálat költségei a vállal-
kozót terhelik.

e) Az NRL az általa elvégzett szerotipizálás eredmé-
nyét és a mintakísérõ irat kitöltött példányának másolatát
haladéktalanul megküldi a törzset izoláló laboratórium-
nak, az MgSzH területi szervének, az érintett vállalkozó-
nak és a mintát beküldõ állatorvosnak. A kísérõirat máso-
latát valamennyi érintett fél köteles 3 évig megõrizni.

11. a) A védekezési programba bejelentett házityúk
brojlerállományokat a kerületi fõállatorvos Salmonella
Enteritidistõl és Salmonella Tyhpimuriumtól való mentes-
ség tekintetében minõsíti a vállalkozó kérelmére.

b) A mentességrõl szóló hatósági bizonyítványt a kerü-
leti fõállatorvos az 5. számú melléklet szerint adja ki. A
vállalkozónál egy állomány akkor is mentesnek minõsít-
hetõ, ha az adott gazdaság más állományában pozitív min-
tákat is találtak, de a kerületi fõállatorvos megbizonyoso-
dik a pozitív állomány megfelelõ járványvédelmi izolált-
ságáról. A határozatot a naposkori betelepítéskor vett min-
ta negatív eredménye alapján kell kiadni.

c) A brojlerállomány tartási helyének változása esetén
az új tartási helyre vonatkozó mentességrõl szóló bizonyít-
ványt kell a következõ negatív eredményû vizsgálat alap-
ján kiadni.

d) A vállalkozó kérelmére az igazolás más szerotí-
pus(ok)ra is kiterjeszthetõ, amennyiben azok jelenlétét az
NRL vizsgálata kizárta.

12. a) Amennyiben a szerotipizálás során az NRL Sal-
monella Enteritidis, illetve Salmonella Typhimurium fer-
tõzöttséget állapít meg, és az állomány rendelkezik men-
tességrõl szóló hatósági bizonyítvánnyal, a kerületi fõál-
latorvos a bizonyítványt haladéktalanul bevonja. Egyide-
jûleg a gazdaság többi állományának mentességrõl szóló
hatósági bizonyítványát is be kell vonni, amennyiben
a fertõzött állomány járványvédelmi izoláltsága nem meg-
felelõen biztosított.

b) Az állomány elszállítását követõen az állatok tartási
helyét külön jogszabály szerinti szigorított módon kell ta-
karítani és fertõtleníteni.
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c) Azt a takarmányt, amellyel a fertõzött állományt
etették – a külön jogszabályban foglaltak szerint – hala-
déktalanul meg kell vizsgálni szalmonellák jelenlétére. A
vizsgálat negatív eredménnyel történõ lezárásáig a takar-
mány csak a fertõzött állománnyal etethetõ. A takarmány
fertõzöttségének megállapítása esetén a takarmányt – a kü-
lön jogszabályban foglaltak szerint – ártalmatlanítani kell,
és az annak tárolására, illetve szállítására használt eszkö-
zöket fertõtleníteni kell. Fertõzöttség megállapítása esetén
a takarmány forrása szerinti takarmányipari vállalkozók-
nál külön vizsgálatot kell tartani szalmonellák felderíté-
sére.

d) A vállalkozó a pozitív vizsgálati eredmény kézhez-
vételét követõen:

da) Salmonella Enteritidis vagy Salmonella Typhimu-
rium fertõzõttség esetén 7 napon belül felülvizsgálja jár-
ványügyi intézkedési tervét és jóváhagyásra benyújtja az
MgSzH területi szervének, amely 15 napon belül elbírálja
azt. Amennyiben az MgSzH területi szerve az intézkedési
tervet nem fogadja el, az érintett légtérben lévõ állo-
mány(oka)t forgalmi korlátozás alá helyezi. Amint a jár-
ványügyi intézkedési terv elfogadásra kerül, a korlátozást
a kerületi fõállatorvos feloldja.

db) Egyéb Salmonella szerotípussal való fertõzöttség
esetén 7 napon belül felülvizsgálja járványügyi intézkedé-
si tervét és jóváhagyásra benyújtja az MgSzH területi szer-
vének, amely 21 napon belül elbírálja azt. Amennyiben az
MgSzH területi szerve az intézkedési tervet nem fogadja
el, az érintet légtérben lévõ állomány(oka)t a kerületi fõál-
latorvos forgalmi korlátozás alá helyezi. Amint a járvány-
ügyi intézkedési terv elfogadásra kerül, a korlátozást a ke-
rületi fõállatorvos feloldja.

e) A d) pont szerint benyújtott járványügyi intézkedési
tervnek tartalmaznia kell a higiéniai viszonyok, különösen
a fertõtlenítési eljárások és a kártevõirtás (rovar- és rágcsá-
lóirtás) hatékonyságának felülvizsgálatát, a fertõzõdés le-
hetséges okára vonatkozó vizsgálatok eredményét és
a szükségesnek tartott intézkedések felsorolását.

f) Amennyiben a szerotipizálás során az NRL Salmo-
nella Enteritidis, illetve Salmonella Typhimurium fertõ-
zöttséget állapít meg, az állományt csak elkülönített vá-
gásban lehet levágatni a vágóhíddal és a vágóhidat fel-
ügyelõ hatósági állatorvossal történõ elõzetes egyeztetést
követõen.

g) Amennyiben a szerotipizálás során az NRL Salmo-
nella Enteritidis, illetve Salmonella Typhimurium fertõ-
zöttséget állapít meg, a vizsgálatot megismételni kizárólag
az MgSzH területi szerve által elrendelt ismételt hatósági
mintavétellel lehet. Az ismételt vizsgálat eredményének
megérkezéséig a kerületi fõállatorvos az érintett állomány
vonatkozásában a forgalmi korlátozást fenntartja. Az is-
mételt vizsgálathoz a mintavételt a lehetõ legrövidebb
idõn belül el kell elvégezni, a mintát csak jogosult vagy
hatósági állatorvos veheti, és vizsgálatát csak az NRL vé-
gezheti el. Az ismételt vizsgálattal egyidejûleg antimikro-
biális gátló hatásra vonatkozó vizsgálatot is végezni kell.
Az ismételt vizsgálat negatív eredménye esetén a kerületi

fõállatorvos feloldja a forgalmi korlátozást az állomány
vonatkozásában.

h) A szalmonella hatékony és igazolt ártalmatlanításáig
az elkülönített vágást követõ feldolgozási folyamatokat el
kell különíteni az egyéb állati eredetû alapanyagok feldol-
gozásától, kezelésétõl, és ezeket az állatállományt fel-
ügyelõ hatósági állatorvossal elõzetesen egyeztetni kell.
Az elkülönített vágásból és feldolgozásból származó élel-
miszer-alapanyag minden legkisebb csomagolási egysé-
gén az azonosító jel, illetve a létesítményen belül a nyo-
monkövetési jelölés közvetlen közelében, valamint a kísé-
rõ kereskedelmi dokumentumon jól olvashatóan, letöröl-
hetetlenül fel kell tüntetni a ,,Salmonella Enteriti-
dis/Typhimurium pozitív állományból származó” szöve-
get. Pozitív állományból származó alapanyagot csak olyan
élelmiszer elõállítására lehet felhasználni, amelynek gyár-
tástechnológiai lépései garantálják a végtermék élelmiszer
szalmonella mentességét, és ezt minden ilyen élelmiszer
tétel kiskereskedelmi forgalomba bocsátása elõtt laborató-
riumi mikrobiológiai vizsgálatok eredményével igazolni
kell, valamint errõl az állatállományt felügyelõ hatósági
állatorvost értesíteni kell.

i) A fertõzött állomány tartási helyének kiürítését köve-
tõen a vállalkozó köteles gondoskodni a tartási hely (az épü-
let, annak felszerelési és berendezési tárgyai, a hozzá tartozó
helyiségek és közlekedõ utak) takarításáról és külön jogsza-
bály szerinti szigorított fertõtlenítésérõl, valamint rágcsáló-
és rovarirtásáról. A maradék almot – a külön jogszabályban
foglaltak szerint – ártalmatlanítani kell. Ezt követõen a vállal-
kozó értesíti az MgSzH területi szervét, amely ellenõrzi
a végrehajtott intézkedések hatékonyságát.

j) Az MgSzH területi szerve az érintett légtérbe történõ
újratelepítést csak akkor engedélyezi, ha a fertõtlenítés ha-
tékonyságát környezeti tamponminta laboratóriumi vizs-
gálata alapján kielégítõnek találja. A mintavétel és a vizs-
gálat költségei a vállalkozót terhelik.

k) Az újratelepített állomány vonatkozásában új men-
tességrõl szóló hatósági bizonyítványt kell kérelmezni,
amelyet a következõ negatív eredményû vizsgálat alapján
kell kiadni.

13. a) A brojlerállományok szalmonellózis elleni vak-
cinázása nem kötelezõ.

b) Az önkéntes vakcinázás során az 1177/2006/EK ren-
delet elõírásai szerint kell eljárni.

c) A szalmonellózis elleni vakcinás védekezés részle-
tes programját a járványügyi intézkedési tervnek tartal-
maznia kell.

d) A vakcina alkalmazásáról a külön jogszabály szerin-
ti dokumentációt, kezelési naplót kell vezetni, amelyet az
MgSzH területi szerve ellenõriz. Az ellenõrzésnek külön
ki kell terjednie a vakcinázási program szakszerûségére és
az oltóanyag használati utasítás szerinti alkalmazására. A
megfelelõ mennyiségû oltóanyag felhasználását a vállal-
kozónak számlával, a vakcina szakszerû használatának
megtörténtét az állatorvosnak aláírásával, pecsétlenyoma-
tával kell igazolnia.
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e) A nemzeti ellenõrzési program keretében az anti-
mikrobiális hatású készítmények alkalmazása tekintetében
az 1177/2006/EK rendelet elõírásai szerint kell eljárni.

3. számú melléklet
a 66/2009. (VI. 9.) FVM rendelethez

[4. számú melléklet
a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelethez]

I.

Mintagyûjtés tenyész- és tojóállományok
vizsgálatához a nevelési ciklusban

Mintagyûjtés
idõpontja

Mintagyûjtés módja

1. nap A szállító jármûrõl a csibeszállító dobozok
belsõ felületérõl (10 × 15 cm) vett minták
(25 g, rakományonként 5 dobozból),
elhullott csibék (min. 10 db, max. 60 db,
illetve ha 10-nél kevesebb van, akkor
10 db-ra kiegészítendõ az élõkbõl)

4. élethét Az 1003/2005/EK rendelet mellékletének
2.2.2.1. pontjában foglaltak szerint (csak
tenyésztyúk)

A
tojásrakási
fázis vagy
tojóegység
be kerülés
elõtt két
héttel

Az 1003/2005/EK rendelet mellékletének
2.2.2.1. pontjában foglaltak szerint
(tenyésztyúk), illetve az 1168/2006/EK
rendelet mellékletének 2.2. pontja szerint
(tojótyúk).
(Vedletett, második termelési ciklusba
kerülõ állománynál a tojásrakási fázis
beindulásakor 1 db hatósági mintavétel,
ezt követõen a tojókra vonatkozó program
szerint.)

II.

Vizsgálati módszerek tenyész- és tojóállományok
vizsgálatához a nevelési ciklusban

1. Bújtatóláda és szállítódoboz bélésének vizsgálata
A naposbaromfi szállítására szolgáló dobozok bélésé-

bõl (legalább 5 dobozból) gyûjtött, 25 g meconiummal és
bélsárral szennyezett, 10 × 15 cm-nél nem nagyobb bélés-
anyagot kell egy mintaként feldolgozni. A mintákat jelö-
léssel ellátva légmentesen záró mûanyag zacskókban kell
vizsgálatra küldeni.

Elõdúsítás: a mintát 225 ml, 1:10 arányban 1%-os pep-
tonvízzel 30 másodpercig felrázni és 37 °C-on 18±2 óráig
inkubálni.

Dúsítás: az elõdúsítást követõen az elõdúsító
0,1 ml-ével módosított félfolyékony Rappaport-Vassilia-
dis (MSRV) dúsító táptalajt beoltunk. Inkubálás
41,5 °C-on 24±3 órán keresztül.

Kioltás: a jellemzõ fejlõdést mutató MSRV táptalajból
XLD és Rambach agarra szélesztünk, amelyeket 37 °C-on
24 ± 3 óráig inkubálunk. A fejlõdést nem mutató lemeze-
ket 24 ± 3 órán keresztül tovább inkubáljuk, majd szélesz-
tünk. Ha migráció továbbra sem figyelhetõ meg, az inoku-
lációs pontokból kell széleszteni (a nem mozgó Salmonel-
lák esetleges jelenléte miatt).

2. Naposbaromfi-hulla (vagy élõ naposbaromfi) vizs-
gálata

Öt csibe májából és/vagy szikzsákjából, vékonybelébõl
és vakbelébõl (3 pool) szervenként 0,1 g-nyi darabot egy
gyûjtõmintaként kell kezelni. Az elõdúsítás 1%-os pepton-
vízben, a dúsítás és kioltás az 1. pontban leírtak szerint
végzendõ.

3. Bélsárminták vizsgálata
A vizsgálatot az 1003/2005/EK rendelet mellékletének

az 1168/2006/EK rendelet 2. cikkével módosított 3. pont-
jában foglaltak szerint kell elvégezni.

Megjegyzés az 1–2. pontokhoz:
A laboratóriumi vizsgálatok az MSZ EN ISO 6579

szabvány irányelvei, valamint annak D melléklete alapján
végzendõk. Légterenként 5 Salmonella-gyanús telepet
kell biokémiailag megvizsgálni. A tipikus Salmonella és
a lehetséges Salmonella törzsek közül legalább 2 izolátu-
mot kell szerotipizálni.

4. számú melléklet
a 66/2009. (VI. 9.) FVM rendelethez

[6. számú melléklet
a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelethez]

Mintagyûjtés házityúk brojlerállományok
vizsgálatához

Mintagyûjtés idõ-
pontja

Mintagyûjtés módja

1. nap A szállító jármûrõl a csibeszállító
dobozok belsõ felületérõl (10 × 15 cm)
vett minták (25 g, rakományonként 5
dobozból), elhullott csibék (min. 10 db,
max. 60 db, illetve ha 10-nél kevesebb
van, akkor 10 db-ra kiegészítendõ az
élõkbõl)

A vágást
megelõzõ
3 héten belül

A 646/2007/EK rendelet mellékletének
2. pontjában foglaltak szerint
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5. számú melléklet
a 66/2009. (VI. 9.) FVM rendelethez

[7. számú melléklet
a 2/2008. (I. 4.) FVM rendelethez]

Vizsgálati módszerek házityúk brojlerállományok
vizsgálatához

1. Bújtatóláda és szállítódoboz bélésének vizsgálata
A naposbaromfi szállítására szolgáló dobozok bélésé-

bõl (legalább 5 dobozból) gyûjtött, 25 g meconiummal és
bélsárral szennyezett, 10 × 15 cm-nél nem nagyobb bélés-
anyagot kell egy mintaként feldolgozni. A mintákat jelö-
léssel ellátva légmentesen záró mûanyag zacskókban kell
vizsgálatra küldeni.

Elõdúsítás: a mintát 225 ml, 1:10 arányban 1%-os pep-
tonvízzel 30 másodpercig felrázni és 37 °C-on 18±2 óráig
inkubálni.

Dúsítás: az elõdúsítást követõen az elõdúsító
0,1 ml-ével módosított félfolyékony Rappaport-Vassilia-
dis (MSRV) dúsító táptalajt beoltunk. Inkubálás
41,5 °C-on 24 ± 3 órán keresztül.

Kioltás: a jellemzõ fejlõdést mutató MSRV táptalajból
XLD és Rambach agarra szélesztünk, amelyeket 37 °C-on
24±3 óráig inkubálunk. A fejlõdést nem mutató lemezeket
24±3 órán keresztül tovább inkubáljuk, majd szélesztünk.
Ha migráció továbbra sem figyelhetõ meg, az inokulációs
pontokból kell széleszteni (a nem mozgó Salmonellák
esetleges jelenléte miatt).

2. Naposbaromfi-hulla (vagy élõ naposbaromfi) vizs-
gálata

Öt csibe májából és/vagy szikzsákjából, vékonybelébõl
és vakbelébõl (3 pool) szervenként 0,1 g-nyi darabot egy
gyûjtõmintaként kell kezelni. Az elõdúsítás 1%-os pepton-
vízben, a dúsítás és kioltás az 1. pontban leírtak szerint
végzendõ.

3. Csizma-, illetve zoknitampon minták
A két pár csizma- vagy zoknitamponmintát gondosan ki

kell csomagolni, elkerülve a hozzátapadt bélsár leválását,
egyesíteni kell, és szobahõmérsékletre elõmelegített
225 ml pufferolt peptonvízbe (BPW) kell helyezni. A min-
tát meg kell keverni, hogy a peptonvíz teljesen átitassa.

Megjegyzés az 1–3. pontokhoz:
A laboratóriumi vizsgálatok az MSZ EN ISO 6579

szabvány irányelvei, valamint annak D melléklete alapján
végzendõk. Légterenként legalább 5 Salmonella-gyanús
telepet kell biokémiailag megvizsgálni. Pozitív mintán-
ként legalább 1 izolátumot kell szerotipizálni.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
68/2009. (VI. 11.) FVM

rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai
berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások

részletes feltételeirõl szóló
26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet és az Európai

Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló
67/2007. (VII. 26.) 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. § a) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva, a következõket rendelem el:

1. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezé-
sek beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes felté-
teleirõl szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továb-
biakban: R.) 4. §-ának a) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[Támogatás igénybevételére jogosult]
„a) a mezõgazdasági termelõ,”

2. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A Vhr. 17. § (4) bekezdésétõl eltérõen a mûve-

let a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen, de leg-
korábban 2009. január 1-jétõl az ügyfél saját felelõsségére
megkezdhetõ.

(2) A Vhr. 25. §-ának (2) bekezdésétõl eltérõen a 2009.
évben benyújtott támogatási kérelmek alapján a mûveletet
úgy kell megvalósítani, hogy az a 10. § (2) bekezdése sze-
rint kifizetési kérelemmel elszámolható legyen.”

3. §

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

„(1) A támogatási kérelmet 2009. június 15. és július 15.
között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal (a továbbiakban: MVH) illetékes megyei ki-
rendeltségéhez.”
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(2) Az R. 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A Vhr. 27. § (1) bekezdésének e)–f) pontjaitól eltér-
ve az ott meghatározott összeghatártól függetlenül kizáró-
lag pénzügyi tervet kell elkészíteni, és azt a támogatási ké-
relemmel együtt benyújtani. A Vhr. 27. §-ának (3) bekez-
dését e jogcím tekintetében nem kell alkalmazni.”

4. §

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

„(1) Az ügyfél által igényelhetõ támogatás összege tá-
mogatási idõszakonként legfeljebb 735 000 eurónak meg-
felelõ forintösszeg lehet.”

5. §

Az R. 10. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen, a 2009-ben benyújtott tá-

mogatási kérelmek esetén a kifizetési kérelmet kizárólag
2009. szeptember 1. és október 31. között lehet benyújtani.”

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követõen
benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

(2) Az R. 7. § (2) bekezdésének a) pontja és (5) bekez-
dése hatályát veszti.

7. §

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 augusztus 1. és
augusztus 31. között lehet benyújtani az MVH által rend-
szeresített formanyomtatványon postai úton az MVH-hoz
vagy az elektronikus ûrlapkitöltõ szolgáltatás segítségével
elõállított elektronikus ûrlapon, ügyfélkapun keresztül.”

8. §

E rendelet 2011. december 31-én hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
69/2009. (VI. 18.) FVM

rendelete
a zöldség-gyümölcs termelõi szervezetek

kiegészítõ nemzeti támogatásáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alap-
ján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben el-
járva – a következõket rendelem el:

Fogalommeghatározás

1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) zöldség-gyümölcs termelõi csoport: a mezõgazdasá-

gi piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint
egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi ren-
delkezésekrõl (az egységes közös piacszervezésrõl szóló
rendelet) szóló, 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) termelõi szervezet: a tanácsi rendelet 122. cikkének
a) pont iii. pontjában meghatározott, valamint a 122. cikk
b) és c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és a tanácsi
rendelet 125.b cikkben meghatározott feltételekkel elis-
mert szervezet;

c) termelõi szervezetek társulása: a tanácsi rendelet
125c. cikke alapján létrejött társulás;

d) mûködési alap: a tanácsi rendelet 103b. cikke alap-
ján létrehozott alap;

e) mûködési program: a tanácsi rendelet 103c. cikke
szerinti program;

f) forgalomba hozott termék értéke: a gyümölcs- és
zöldségágazatban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az
1182/2007/EK rendeletre vonatkozó végrehajtási szabá-
lyok megállapításáról szóló, 2007. december 21-ei
1580/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: bizott-
sági rendelet) 52. cikke, valamint a zöldség-gyümölcs ter-
melõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályo-
zásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 7. § (4)–(7) bekezdéseiben meghatározottak sze-
rint számított érték;

g) közös értékesítõ szervezet: több termelõi szervezet,
illetve zöldség-gyümölcs termelõi csoport olyan együtt-
mûködése, amelynek során egységes kereskedelmi irányí-
tás keretében a tagjaiknak termésébõl egységes árualapot
hoznak létre közös piaci értékesítés céljából.
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2. §

(1) Az e rendelet szerinti támogatás forrása a 2009. év-
ben a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl
szóló 2008. évi CII. törvény XII. Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 4. alcím,
8. jogcímcsoport, Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ,
BÉSZ) támogatása 5. kiemelt elõirányzata.

(2) E rendelet alapján támogatást vehetnek igénybe
a termelõi szervezetek a tanácsi rendelet 103e. cikke alap-
ján a termelõi szervezetek közötti, illetve a zöldség-gyü-
mölcs termelõi csoportokkal való együttmûködések meg-
valósítása érdekében.

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdések tekinteté-
ben a bizottsági rendeletben foglaltak irányadóak.

A termelõi szervezetek támogatása
a termelõi szervezetek közötti,

illetve a zöldség-gyümölcs termelõi csoportokkal való
együttmûködés érdekében

3. §

(1) A Közép-Magyarország, az Alföld és Észak, vala-
mint a Dunántúl régióban mûködõ termelõi szervezetek
nemzeti támogatást vehetnek igénybe 2009. évi mûködési
alapjuk kiegészítésére.

(2) A támogatás legnagyobb mértéke:
a) olyan elismert termelõi szervezetek társulása esetén,

amelyek által a 2009. évben közös értékesítõ szervezet irá-
nyításával forgalomba hozott termék értéke meghaladja az
e rendelet hatálybalépését követõen a társulás tagjai által
forgalomba hozott termék értékének 70%-át, a társulás
tagjai által a tárgyévet megelõzõ évben forgalomba hozott
termék értékének

aa) hét százaléka, amennyiben a társulás termelõi szer-
vezet tagjai, illetve a társulásban részt vevõ, termelõi szer-
vezetekkel együttmûködésben megalakult, azokkal közös
értékesítést megvalósító zöldség-gyümölcs termelõi cso-
port tagjai által a tárgyévet megelõzõ évben forgalomba
hozott termék összesített értéke meghaladja az ötmilliárd
forintot és összesített taglétszámuk az ezer fõt,

ab) három és fél százaléka, amennyiben a társulás ter-
melõi szervezet tagjai által a tárgyévet megelõzõ évben
forgalomba hozott gyümölcs értéke meghaladja az általuk
forgalomba hozott termék értékének hetvenöt százalékát,
és a tagok által forgalomba hozott termék összesített értéke
meghaladja a kétmilliárd forintot;

b) olyan elismert termelõi szervezetek társulása esetén,
amelynek tekintetében a társulás tagjai által a tárgyévet
megelõzõ évben forgalomba hozott termék értéke megha-
ladja a tízmilliárd forintot, összesített taglétszámuk az ezer
fõt, a társulás tagjai által a tárgyévet megelõzõ évben for-
galomba hozott termék értékének

ba) három százaléka, amennyiben a termelõi szervezet
által a tárgyévet megelõzõ évben forgalomba hozott ter-
mék értéke meghaladja az egymilliárd forintot,

bb) kettõ százaléka, amennyiben a termelõi szervezet
által a tárgyévet megelõzõ évben forgalomba hozott ter-
mék értéke meghaladja az ötszázmillió forintot,

bc) egy százaléka, amennyiben a termelõi szervezet ál-
tal a tárgyévet megelõzõ évben forgalomba hozott termék
értéke meghaladja a kettõszázötven millió forintot;

c) amennyiben a termelõi szervezet 2008. évben leg-
alább egymilliárd forint értékben közös értékesítést
valósított meg zöldség-gyümölcs termelõi csoportokkal,
a termelõi szervezet, illetve a termelõi szervezetekkel
együttmûködésben megalakult, azokkal közös értékesítést
megvalósító zöldség-gyümölcs termelõi csoportok által
a tárgyévet megelõzõ évben forgalomba hozott termék ér-
tékének öt százaléka.

Az a) pontban hivatkozott támogatás a társulásban részt
vevõ termelõi szervezetek között kerül felosztásra a tárgy-
évet megelõzõ évben általuk forgalomba hozott termék ér-
tékének arányában.

(3) A termelõi szervezetekbe tárgyévben beolvadt zöld-
ség-gyümölcs termelõi csoportok által a tárgyévet megelõ-
zõ naptári évben forgalomba hozott termék értékét a támo-
gatás alapjaként figyelembe kell venni.

(4) Egy termelõi szervezet csak egy, a (2) bekezdésben
felsorolt jogcím alapján jogosult támogatásra.

(5) A tanácsi rendelet 103e. cikkének (1) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel, az egy termelõi szervezet számá-
ra kifizetett kiegészítõ nemzeti támogatás összege nem le-
het nagyobb, mint a tanácsi rendelet 103b. cikk (1) bekez-
désének a) pontjában említett pénzügyi hozzájárulás
80%-a.

4. §

(1) A támogatás igénybevétele érdekében a mûködési
programot az R. 15. § (6), illetve (8) bekezdésének meg-
felelõen módosítani kell. A mûködési program módosítá-
sára vonatkozó kérelemmel együtt kell benyújtani a 3. §
(2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását iga-
zoló dokumentumokat, illetve az e rendelet mellékletében
szereplõ kitöltött táblázatot is.

(2) A módosítás eredményeképpen a mûködési alap
a bizottsági rendelet 67. cikk (2) bekezdésének c) pontjá-
ban szabályozottakon felül, legfeljebb a nemzeti kiegészí-
tõ támogatás, illetve az ehhez kapcsolódó, a tanácsi rende-
let 103b. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett
pénzügyi hozzájárulás mértékével nõhet.

(3) A 3. § (2) és (3) bekezdésében szereplõ felsõ határok
figyelembevételével meghatározott támogatási össze-
get – az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
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1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási sza-
bályainak megállapításáról szóló, 2006. december 15-i
1974/2006/EK bizottsági rendelet 55. cikk (1) bekezdés
a)–c) pontjaiban meghatározott beruházások kivételé-
vel – a bizottsági rendelet 21. cikk (1) bekezdés f) pontjá-
ban meghatározott intézkedések megvalósításához, leg-
alább tizenöt százalékát az intézkedések megvalósításához
szükséges szaktanácsadási, kutatási, oktatási tevékenysé-
gek végrehajtásához kell felhasználni. Az elõírt arány be-
tartásának elmulasztása esetén a különbözet jogtalan
igénylésnek minõsül.

5. §

(1) A bizottsági rendelet 107. cikkének (2) bekezdésé-
ben foglaltakra figyelemmel, a tevékenységek vonatkozá-
sában végrehajtott kifizetések számláit az intézkedések-
ben részt vevõ zöldség-gyümölcs termelõi csoportok,
a termelõi szervezetek termelõ tagjai, illetve a 4. § (3) be-
kezdésében hivatkozott intézkedések végrehajtása érdeké-
ben létrehozott leányvállalat nevére is ki lehet állítani,
amennyiben ezek az érintett intézkedés megvalósítása cél-
jából hosszú távú, legalább a mûködési program jóváha-
gyott idõtartamára szóló szerzõdést kötnek a támogatásra
jogosult termelõi szervezettel. Egy adott intézkedés vonat-
kozásában a termelõi szervezetek termelõ tagjai nevére ki-
állított számlák legfeljebb az elszámolt költségek harminc
százalékáig fogadhatók el a kifizetések megtörténtének
igazolásául.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell az (1) bekez-
désben meghatározott szerzõdést, illetve a termelõi szer-
vezet tagjai nevére kiállított számlák benyújtása esetén
a termelõi szervezet nyilatkozatát arról, hogy az adott ter-
melõ a termelõi szervezet tagja.

Ellenõrzés

6. §

(1) E rendelet alapján nyújtott támogatás felhasználása
jogszerûségének ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal látja el.

(2) A 3. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában megsza-
bott taglétszám szempontjából a 2008. december 31-ei ál-
lapot az irányadó.

(3) A 3. § (2) bekezdésének a) pontjában megszabott
2009. évi forgalomba hozott termék értékére vonatkozó
feltétel nem teljesülése esetén a támogatás összegét ará-
nyosan csökkenteni kell.

Záró rendelkezések

7. §

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

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a zöld-
ség-gyümölcs termelõi szervezetek kiegészítõ nemzeti tá-
mogatásáról szóló 119/2008. (IX. 11.) FVM rendelet hatá-
lyát veszti azzal, hogy annak rendelkezéseit a folyamatban
levõ ügyekre alkalmazni kell.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

8. §

Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. októ-
ber 22.) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének lét-
rehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl (az egységes közös
piacszervezésrõl szóló 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

Melléklet
a 69/2009. (VI. 18.) FVM rendelethez

A mûködési program pénzügyi áttekintése
a kiegészítõ nemzeti támogatás alkalmazásának

évében

Mûködési
program

intézkedései
20.. év

Igényelt támogatás
Az igénylõ
saját hozzá-

járulása

Saját forrás
(E Ft)

Intézkedés
költségveté-
se összesen

(E Ft)

nemzeti támogatás
(E Ft)

Közösségi
támogatás

(E Ft)

A tagok
által

befizetett
és a termelõi

szervezet
által befize-
tett hozzájá-

rulás
(E Ft)

szaktanács-
adási, kuta-
tási, oktatási
tevékenység

egyéb tevé-
kenység

Összesen:
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
70/2009. (VI. 19.) FVM

rendelete
a kezességvállaló intézmény által

csoportmentességi rendelet alapján vállalt
kedvezményes díjú készfizetõ kezesség

szabályairól

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. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljár-
va a következõket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) fiatal mezõgazdasági termelõ: az a természetes sze-

mély, aki a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük tá-
mogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továb-
biakban: Törvény) hatálya alá tartozó Magyarországon
székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (a továb-
biakban: EGT) területén székhellyel és Magyarországon
fiókteleppel rendelkezõ vállalkozást indít el, és megfelel
a következõ feltételeknek:

aa) elmúlt 18 éves, de a hitelkérelem benyújtásának
idõpontjában a 40. életévét még nem töltötte be, és

ab) mezõgazdasági termelõ tevékenységet végzõ õster-
melõ, vagy egyéni vállalkozó, és

ac) rendelkezik az Európai Mezõgazdasági Vidékfej-
lesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támoga-
tások igénybevételének általános szabályairól szóló
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 5. számú mellékletében
felsorolt végzettségek legalább egyikével vagy felsõfokú
agrárvégzettséggel rendelkezik, vagy az 5. számú mellék-
letben nem szereplõ, a mezõgazdasági termeléssel közvet-
lenül összefüggõ szakképzettségét, vagy diplomáját az Irá-
nyító Hatóság elismeri, valamint

ad) gazdálkodási tevékenységének fejlesztésére vonat-
kozó üzleti tervet nyújt be;

b) mezõgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékeny-
ségek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszeré-
nek létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, va-
lamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonat-
kozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december
20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(TEÁOR ’08) I. Mellékletében szereplõ 01.1., 01.2., 01.3.,
01.4., 01.5., 01.6. és 01.7 szerinti tevékenységek;

c) mezõgazdasági csoportmentességi rendelet: a Szer-
zõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõ-
állításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyúj-
tott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és

a 70/200l/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. decem-
ber 15-ei 1857/2006/EK bizottsági rendelet;

d) beruházás: a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
3. § (4) bekezdésének 7. pontjában foglaltak szerinti ráfor-
dítások összessége;

e) egyszerû pótló beruházás: a mezõgazdasági csoport-
mentességi rendelet 2. cikkének 17. pontja szerinti beru-
házás;

f) kezességvállaló intézmény: az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány, Garantiqa Hitelgarancia Zrt.;

g) kedvezményes díjú kezességvállalás: kezességvál-
laló intézmény által az Európai Bizottság rendelkezései-
nek megfelelõen kalkulált piaci díjnál kedvezõbb díjon
vállalt kezesség;

h) támogatástartalom: az állami támogatás forintban
számolt támogatási egyenértéke, a kezességvállaló intéz-
mény által vállalt kezesség támogatástartalmának kiszámí-
tási módját az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatá-
sok Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendele-
térõl szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet tartalmazza;

i) támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az el-
számolható költségek jelenértékének hányadosa, százalé-
kos formában kifejezve;

j) nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az Európai Kö-
zösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése
szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.)
Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti vállalkozás;

k) piaci hitel: pénzügyi intézmények által piaci alapon
nyújtott hitel vagy kölcsön.

2. §

(1) A kezességvállaló intézmény által nyújtott kedvez-
ményes díjú kezesség igénybevételére jogosult a mezõ-
gazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támo-
gatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény szerint
nyilvántartásba vett vagy legkésõbb a kezességvállalási
kérelem benyújtásával egyidejûleg nyilvántartásba vétel
iránti kérelmet benyújtott törvény szerinti kis- és közép-
vállalkozás (a továbbiakban: KKV), valamint õstermelõ.

(2) Nem jogosult kedvezményes díjú kezesség igénybe-
vételére az a KKV, valamint õstermelõ, amely:

a) a kezességvállalási kérelem benyújtásának idõpont-
jában csõd-, felszámolási, végelszámolási vagy végrehaj-
tási eljárás alatt áll;

b) a kezességvállalási kérelem benyújtásának idõpont-
jában adó vagy adók módjára behajtható köztartozása van,
kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy
részletfizetést engedélyezett;

c) állami kezesség, állami garancia, illetve viszontga-
rancia beváltásából eredõ állammal szembeni tartozása áll
fenn;
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d) nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szük-
séges valamely hatósági engedéllyel;

e) valamely, az EU által finanszírozott támogatás
visszafizetésére kötelezõ határozat hatálya alatt áll és tar-
tozását nem egyenlítette ki;

f) neki felróható okból nem teljesítette a kezességválla-
lási kérelem benyújtását megelõzõen az államháztartás al-
rendszereibõl, az Európai Unió elõcsatlakozási eszközei-
bõl vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támo-
gatással összefüggésben, a támogatási szerzõdésben vál-
lalt kötelezettségét;

g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok
általános és különös feltételeinek nem felel meg.

3. §

(1) A kedvezményes díjú kezességvállalás az alábbi cé-
lokat szolgáló piaci hitelekhez nyújtható:

a) a mezõgazdasági termékek elsõdleges elõállítása
céljából végrehajtott beruházások:

aa) ingatlanok építése, megvásárlása, fejlesztése,
ab) gépek és berendezések vásárlása,
ac) számítógépes szoftverek vásárlása,
ad) nem építési célú földvásárlás a beruházás költségé-

nek legfeljebb 10%-áig,
ae) beruházásokhoz kapcsolódó, aktiválható költségek

finanszírozása;
b) a fiatal mezõgazdasági termelõk tevékenységének

megkezdéséhez szükséges, az a) pont szerinti valamely
beruházás megvalósítása;

(2) A kedvezményes díjú kezességvállalás nem engedé-
lyezhetõ az alábbi célokat szolgáló piaci hitelek esetén:

a) exporttal kapcsolatos közvetlen tevékenység finan-
szírozása;

b) importtermékekkel szemben hazai termék elõnyben
részesítése;

c) olyan támogatások, amelyek összege a piacon for-
galmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre;

d) termelési jogok, állatok és egynyári növények vásár-
lása;

e) egynyári növények telepítése;
f) víztelenítõ vagy öntözõberendezések vásárlása, ki-

véve, ha a termelõ korábban is folytatott öntözést és a ter-
vezett beruházás a vízfelhasználást a korábbiakhoz képest
legalább 25%-kal csökkenti;

g) egyszerû pótló beruházásokhoz;
h) megkezdett beruházás finanszírozása;
i) tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítõ termé-

kek elõállításához szükséges beruházásokhoz;

j) nehéz helyzetben lévõ vállalkozás beruházásainak fi-
nanszírozásához;

k) más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlá-
sára;

l) általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) finan-
szírozására, kivéve, ha a hitelfelvevõ ÁFA visszaigénylé-
sére nem jogosult;

m) gépek és berendezések lízingszerzõdésével össze-
függõ költségeinek finanszírozására,

n) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a to-
vábbiakban: ÚMVP) alapján nyújtott támogatás igénybe-
vétele esetén, ha az azonos elszámolható költségekre vo-
natkozó támogatás halmozódás összege meghaladja a me-
zõgazdasági csoportmentességi rendeletben meghatáro-
zott felsõ határt.

(3) Amennyiben a közösségi jogszabályok, illetve az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap által finan-
szírozott közvetlen támogatási rendszerek korlátozzák
a termelést, úgy a korlátot túllépõ termelésnövekedést
eredményezõ beruházáshoz e rendelet alapján kezesség-
vállalás nem nyújtható.

4. §

(1) E rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú ke-
zességvállalás közvetett állami támogatás nyújtását jelenti
a KKV-k számára.

(2) A kedvezményes díjú kezességvállalás támogatás-
tartalmát a kezességvállaló intézmény az 1. § i) pontja sze-
rint számolja ki, és errõl, valamint a támogatási jogcímrõl
a támogatás odaítélésekor a Melléklet szerinti támogatás-
tartalomról szóló igazolásban tájékoztatja a kedvezmé-
nyezett KKV-t, valamint õstermelõt.

(3) A kezességvállaló intézmény a támogatástartalom
meghatározásakor a kezesség elbírálásának napját meg-
elõzõ hónap utolsó napján érvényes Európai Központi
Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meg-
határozott euró deviza középárfolyamot veszi figye-
lembe, amelyet az általa kiállított igazoláson is felt-
üntet.

5. §

A mezõgazdasági csoportmentességi rendelet 4. cikk
(9) bekezdése alapján az egyedi vállalkozások mezõgaz-
dasági üzemekben végrehajtott beruházásaihoz nyújtott
legmagasabb támogatás nem haladhatja meg a 400 000 eu-
rót bármely három pénzügyi évbõl álló bármely periódus
során, vagy az 500 000 eurót, ha a hitelfelvevõ vállalkozás
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet
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36. cikke a) pontjának az (i), (ii) és (iii) alpontjában emlí-
tett kedvezõtlen adottságú térségben található.

6. §

(1) A kezességvállaló intézmény a kiadott támogatás-
tartalomról szóló igazolások adatairól nyilvántartást
vezet.

(2) A kezességvállaló intézmény a kedvezményes díjú
kezesség támogatástartalmáról rendelkezésére álló adato-
kat a mezõgazdasági csoportmentességi rendelet 20. cikk
(2) bekezdésében foglaltak alapján külön meghatározott
ütemezésben az agrárpolitikáért felelõs miniszter vagy az
általa megjelölt szerv rendelkezésére bocsátja.

(3) A kedvezményes díjú kezességvállalási programról
az agrárpolitikáért felelõs miniszter éves jelentést állít
össze, amelyet az Európai Bizottság részére továbbít a me-
zõgazdasági csoportmentességi rendelet II. mellékletében
foglalt formában.

7. §

(1) Amennyiben a KKV a kedvezményes díjú kezesség-
vállalást olyan beruházáshoz kívánja felhasználni, amely-
hez az ÚMVP-ben megjelölt fejlesztési kérelmet nyújt be,
úgy a kezességvállalási kérelem benyújtásakor a kezesség-
vállalást kérõnek nyilatkoznia kell az ÚMVP keretében
kapott támogatás összegérõl.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti támogatás és
az e rendelet szerinti kezességvállalás támogatástartalma
együttesen meghaladná a csoportmentességi rendelet

4. cikk (9) pontjában meghatározott mértéket, kezesség
csak piaci díj felszámításával adható.

(3) Ha a beruházás forrásai között a hitelkérelemben
ÚMVP támogatási forrás is szerepel, akkor a kezességvál-
laló intézmény az általa vállalt kedvezményes díjú kezes-
ségvállalás támogatástartalmáról kiállított igazolás egy
példányát a szerzõdés aláírását követõ 10 munkanapon be-
lül megküldi a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hiva-
talnak.

8. §

(1) Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a me-
zõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és kö-
zépvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra törté-
nõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról
szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK Bizottsági ren-
delet (HL. L. 358. 2006. 12. 16. 3. o.) hatálya alá tartozó
támogatást tartalmaz.

(2) E rendelet keretében nyújtott állami támogatás
ugyanazon elszámolható költségek vonatkozásában nem
halmozható egyéb állami vagy közösségi támogatással
– beleértve a csekély összegû támogatásokat is –,
amennyiben az ilyen halmozódás eredményeként a támo-
gatási intenzitás meghaladná a 1857/2006/EK rendeletben
megállapított felsõ határt.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 70/2009. (VI. 19.) FVM rendelethez

Támogatástartalomról szóló igazolás

Iktatószám:

1. Azonosító adatok

Név/megnevezés:

Cím/székhely:

Adószám/adóazonosító jel:

Regisztrációs szám:

2. A kezességvállalás fõbb adatai

A kezesi szerzõdés megkötésének alapját képezõ jogszabály: .....................................................................................

A kezesi szerzõdésben vállalt kötelezettség alapját képezõ kezességgel biztosított összeg: ........................................

A kezességvállalási díj mértéke: ...................................................................................................................................

A kezesség támogatástartalmának összege Ft: ..............................................................................................................

Átváltási árfolyam: EKB ........... én érvényes árfolyam: 1 EUR = HUF

Alulírott igazolom, hogy .................. igénylõ a ......... számú hitelszerzõdéshez kapcsolódó készfizetõ kezesség-
vállalás miatt ..... forint, azaz .................................. euró .................................................... támogatástartalomban
részesült.

Kelt: ..............................................

............................................................
kezességvállaló intézmény



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
71/2009. (VI. 22.) FVM

rendelete
a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján

a központi költségvetés,
valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap

társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló

152/2007. (XII. 22.), valamint a Magyar Méhészeti
Nemzeti Program alapján

2008/2009. évi végrehajtási idõszakban nyújtott
méhészeti támogatások igénybevételének

részletes szabályairól szóló
175/2008. (XII. 31.) FVM 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 feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:

1. §

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a köz-
ponti költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági
Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támo-
gatások igénybevételének általános szabályairól szóló
152/2007. (XII. 22.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdésének
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[...797/2004/EK tanácsi rendeletnek megfelelõen Ma-
gyarország által benyújtott... és e rendelet mellékletében
szereplõ Magyar Méhészeti Nemzeti Program (a továb-
biakban: Méhészeti Program) alapján az alábbi célok
megvalósítására vehetõ igénybe támogatás:]

„a) technikai segítségnyújtás [R. 2. cikk a) pont];”

2. §

(1) A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján
2008/2009. évi végrehajtási idõszakban nyújtott méhésze-
ti támogatások igénybevételének részletes szabályairól
szóló 175/2008. (XII. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban:
R.) 2. §-ának a) pontja a következõ ae) és af) alpontokkal
egészül ki:

[Támogatás vehetõ igénybe az alábbi jogcímekre
... az R. 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján:]
„ae) méz kinyeréséhez szükséges eszközök beszerzé-

séhez;
af) termelõi mézesüveg gyártásához szükséges forma-

garnitúra beszerzéséhez.”

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

[Támogatás vehetõ igénybe az alábbi jogcímekre:]
„b) az R. 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján
ba) a varroa atka elleni gyógyszeres védekezéshez,
bb) varroa atka elleni alternatív védekezéshez és a kap-

csolódó ellenõrzõ rendszer mûködtetéséhez;”

3. §

Az R. 3. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(8) A támogatásra való jogosultság mértékét alátá-
masztó számlákon és egyéb bizonylatokon szereplõ össze-
gekre abban az esetben nyújtható támogatás, amennyiben
a számlák és bizonylatok teljesítési dátuma a 2008. szep-
tember 1-je és 2009. augusztus 31-e közötti idõszakra esik.
Támogatás folyósítására csak a pénzügyileg teljesített
számla esetében kerülhet sor. Forinttól eltérõ pénznemben
kiállított számla esetében a forintra történõ átszámítást
a számla teljesítésének napján érvényes, az Európai Köz-
ponti Bank által jegyzett forint/deviza átváltási árfolyam
alapján kell elvégezni.”

4. §

Az R. 5. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A (8) bekezdés c) pontjában megjelölt napidíj ese-

tében a forintra történõ átszámítást a külföldi kiküldetés
elsõ napján érvényes, az Európai Központi Bank által
jegyzett forint/deviza átváltási árfolyam alapján kell elvé-
gezni.”

5. §

Az R. a 7. §-t követõen a következõ alcímekkel és
7/A–7/B. §-sal egészül ki:

„Méz kinyeréséhez szükséges eszközök beszerzésének
támogatása

7/A. § (1) A 2. § a) pontjának ae) alpontja szerinti támo-
gatás a hatékonyabb és élelmiszer-biztonsági szempontból
is megfelelõ pergetés elvégzését elõsegítõ eszköz beszer-
zéséhez vehetõ igénybe. A támogatás keretösszege
a 2008/2009. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb
100 000 euró.

(2) A támogatás igénybevételére az OMME tagsági
viszonnyal rendelkezõ, méhészeti tevékenységet végzõ
õstermelõ, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi szemé-
lyiség nélküli gazdasági társaság, illetve az általuk lét-
rehozott szövetkezet, továbbá elismert vagy elõzetesen
elismert termelõi csoport jogosult, akinek (amelynek)
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a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiak-
ban: MgSzH) 2008. június 1-je és szeptember 30-a kö-
zött végzett felmérése szerinti méhcsaládállomány a tu-
lajdonában van.

(3) A támogatás a 84 36 80 99 vámtarifaszámú pergetõ
beszerzéséhez vehetõ igénybe.

(4) Kérelmezõnként egy, termelõi csoportonként legfel-
jebb három darab (3) bekezdés szerinti berendezés támo-
gatható.

(5) A támogatás mértéke kérelmenként a beszerzési ár
legfeljebb negyven százaléka, de nem haladhatja meg
a 400 eurót.

(6) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági

vagy jogosult állatorvos igazolását a 2008. június 1-je és
szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, az
igénylõ tulajdonát képezõ méhcsaládszámról (az igazolá-
son szerepelnie kell az illetékes hatósági vagy jogosult ál-
latorvos aláírásának, székhelyének és bélyegzõlenyoma-
tának);

b) a kérelmezõ OMME tagságáról szóló igazolást;
c) a pergetõ vásárlásáról szóló, a támogatási kérelem

alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok (számla,
illetve pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat) másolati
példányait;

d) a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ
más közösségi intézkedés keretében az adott eszközre tá-
mogatást nem igényelt.

Termelõi mézesüveg gyártásához szükséges
formagarnitúra beszerzésének támogatása

7/B. § (1) A 2. § a) pontjának af) alpontja szerinti támo-
gatás termelõi mézesüveg gyártásához szükséges forma-
garnitúra beszerzésének költségeire vehetõ igénybe. Tá-
mogatási kérelem egyszeri alkalommal nyújtható be. A tá-
mogatás keretösszege a 2008/2009. évi végrehajtási idõ-
szakra legfeljebb 20 000 euró.

(2) A támogatás igénybevételére az OMME jogosult.
(3) A támogatás igénybevételéhez csatolni kell:
a) a termelõi mézesüveg gyártásához szükséges forma-

garnitúra beszerzésére vonatkozó szerzõdés másolati pél-
dányát;

b) a támogatási kérelem alapjául szolgáló költségeket
igazoló bizonylatok (számla, illetve pénzügyi teljesítését
igazoló bizonylat) másolati példányait.”

6. §

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

„(1) A 2. § b) pontjának ba) alpontja szerinti támogatás
a megfelelõen felkészített méhcsaládok engedélyezett
szerrel és optimális idõpontban történõ, a varroa atka elle-

ni szakszerû kezelésének költségeihez, valamint az állat-
gyógyászati készítmények, illetve az állatgyógyászatban
használatos gyógyhatású készítmények hatékonyságának
növelése érdekében a méhészetben felhasznált, számlával
igazolt répacukor-költségekre vehetõ igénybe. A támoga-
tási keretösszeg a 2008/2009. évi végrehajtási idõszakra
legfeljebb 2 150 000 euró.”

7. §

Az R. a 8. §-t követõen a következõ alcímmel és
8/A. §-sal egészül ki:

„Varroa atka elleni alternatív védekezés
és a kapcsolódó ellenõrzõ rendszer mûködtetésének

támogatása

8/A. § (1) A 2. § b) pontjának bb) alpontja szerinti támo-
gatás a higiénikus aljdeszka alkalmazásához, illetve a var-
roa atka fertõzöttség hazai felügyeleti rendszerének mû-
ködtetéséhez vehetõ igénybe. A támogatás keretösszege
a 2008/2009. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb
60 000 euró.

(2) Adatfeldolgozás, adatértékelés támogatásának
igénybevételére az OMME, higiénikus aljdeszka támo-
gatásának igénybevételére pedig az OMME tagsági vi-
szonnyal rendelkezõ, méhészeti tevékenységet végzõ
õstermelõ, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi szemé-
lyiség nélküli gazdasági társaság, illetve az általuk lét-
rehozott szövetkezet, továbbá elismert vagy elõzetesen
elismert termelõi csoport jogosult, akinek (amelynek)
az MgSzH 2008. június 1-je és szeptember 30-a között
végzett felmérése szerinti méhcsaládállomány a tulajdo-
nában van.

(3) A támogatás az MgSzH 2008. június 1-je és szep-
tember 30-a között végzett felmérése során megállapított
méhcsaládszám legfeljebb 20%-ának megfelelõ mennyi-
ségû higiénikus aljdeszka beszerzéséhez vehetõ igénybe,
amennyiben a kérelmezõ a benyújtást megelõzõ öt évben
támogatást higiénikus aljdeszka beszerzésére nem vett
igénybe.

(4) Egy higiénikus aljdeszka támogatása számla alapján
a beszerzési ár legfeljebb 50%-a, de nem haladhatja meg
a 2000 forintot, az adatfeldolgozás, adatértékelés támoga-
tása legfeljebb 800 000 forint.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre be-
nyújtott támogatási kérelemhez csatolni kell:

a) higiénikus aljdeszka támogatása esetén:
aa) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági

vagy jogosult állatorvos igazolását a 2008. június 1-je és
szeptember 30-a között végzett felmérés szerinti, az igény-
lõ tulajdonát képezõ méhcsaládszámról (az igazoláson
szerepelnie kell az illetékes hatósági vagy jogosult állator-
vos aláírásának, székhelyének és bélyegzõlenyomatának),
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ab) a kérelmezõ OMME tagságáról szóló igazolást,
ac) a támogatási kérelem alapjául szolgáló költségeket

igazoló bizonylatok (számla, illetve pénzügyi teljesítését
igazoló bizonylat) másolati példányait,

ad) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ
más közösségi intézkedés keretében az adott eszközre tá-
mogatást nem igényelt;

b) adatfeldolgozás, adatértékelés támogatása esetén az
adatfeldolgozásra, adatértékelésre kötött megbízási szer-
zõdést, valamint a teljesítést igazoló bizonylatok (számla,
pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat) másolati példányát,
továbbá megyei bontásban a méhészetek varroa atka fertõ-
zöttségére vonatkozó adatokat, továbbá a támogatási kére-
lem alapjául szolgáló költségeket igazoló bizonylatok
(számla, illetve pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat)
másolati példányait.

(6) A támogatás a végrehajtási idõszakban egy alkalom-
mal, a (4) bekezdésben meghatározott keretösszeg mérté-
kéig igényelhetõ.”

8. §

Az R. 15. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Támogatás igényelhetõ fiasításos lép, viasz, mûlép,
méhhulla, élõ méhek, kultúrnövények, talaj- és vízminták,
virágpor, kaptárból kivett nyersméz, lépesméz, valamint
méhkenyér laboratóriumi vizsgálatának, valamint atkaölõ
szerek hatóanyag-koncentrációjának vizsgálati költségei-
re az (1) bekezdésben felsoroltak szerint.”

Záró rendelkezés

9. §

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

10. §

Az R. 8. § (2) bekezdésében az „a Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) szövegrész
helyébe az „az MgSzH” szöveg lép.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
72/2009. (VI. 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 6. és

7. pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

(1) A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 60. §-ának (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(4) Belföldi növény-egészségügyi bizonyítvánnyal
kell szállítani egyik megyébõl a másik megyébe

a) gyûjtõhelyre a külön jogszabályban meghatározott
esetekben, kiviteli céllal a célország elõírásai szerint nö-
vény-egészségügyi ellenõrzésre kötelezett küldeménye-
ket,

b) hajóküldeményként történõ feladáshoz a szemes ter-
ményeket.”

(2) Az R. 60. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki:

„(7) Az importáló ország elõírása alapján vizsgálatköte-
les termék kivitel céljából – amennyiben azt az importõr
kéri – más tagállamban lévõ gyûjtõhelyre, feladóhelyre
a 27. számú melléklet szerinti, Európai Unión belüli nö-
vény-egészségügyi információs dokumentummal szállít-
ható.

2. §

(1) Az R. 69. §-a (1) bekezdésének l) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

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

„l) A Bizottság 2008/61/EK irányelve (2008. jú-
nius 17.) a 2000/29/EK tanácsi irányelv I–V. mellékleté-
ben szereplõ károsító szervezetek, növények, növényi ere-
detû termékek és egyéb áruk kísérlet vagy tudományos
célú tevékenység, valamint fajtaszelekciós munka céljából
a Közösség területére, vagy annak egyes védett övezeteibe
történõ beléptetésére vagy ezeken belüli mozgatására vo-
natkozó feltételek megállapításáról (kodifikált változat)”

(2) Az R. 69. §-a (1) bekezdésének o) pontja 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 szerveze-
teknek a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen
belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl, vala-
mint az azt módosító,
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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, 2005/16/EK, 2005/77/EK,
2006/14/EK, 2006/35/EK, 2007/41/EK, 2008/64/EK,
2008/109/EK és 2009/7/EK irányelve, valamint a Tanács
2002/89/EK, 2005/15/EK irányelve,

2. az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK ren-
delete (2004. április 29.) a takarmány- és élelmiszerjog,
valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vo-
natkozó szabályok követelményeinek történõ megfelelés
ellenõrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági
ellenõrzésekrõl.”

3. §

(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. 5. számú melléklete e rendelet 3. számú mel-
léklete szerint módosul.

(4) Az R. 6. számú melléklete e rendelet 4. számú mel-
léklete szerint módosul.

(5) Az R. 8. számú melléklete e rendelet 5. számú mel-
léklete szerint módosul.

(6) Az R. e rendelet 6. számú melléklete szerinti 27. szá-
mú melléklettel egészül ki.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon napon
lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti:
a) az R. 2. számú melléklete A. része I. szakasza

a) pontjának 24. alpontja;
b) az R. 5. számú melléklete A része I. szakaszának

25.8. pontja.

5. §

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 2009/7/EK irányelve (2009. február 10.)
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., II., IV. és V. mellékletének
módosításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

8. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2605

1. számú melléklet a 72/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklete A. része I. szakaszának a) pontja a következõ 10.1. alponttal egészül ki:
[Rovarok, atkák és fonálférgek fejlõdésük valamennyi stádiumában]
„10.1. Dendrolimus sibiricus Tschetverikov”

2. Az R. 1. számú melléklete A. része I. szakasza a) pontjának 14. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Rovarok, atkák és fonálférgek fejlõdésük valamennyi stádiumában]
„14. Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith”

3. Az R. 1. számú melléklete A. része I. szakaszának a) pontja a következõ 19.1. alponttal egészül ki:
[Rovarok, atkák és fonálférgek fejlõdésük valamennyi stádiumában]
„19.1. Rhynchophorus palmarum (L.)”

4. Az R. 1. számú melléklete A. része II. szakaszának a) pontja a következõ 0.1. alponttal egészül ki:
[Rovarok, atkák és fonálférgek fejlõdésük valamennyi stádiumában]
„0.1. Diabrotica virgifera virgifera Le Conte”



2. számú melléklet a 72/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez

1. Az R. 2. számú melléklete A. része I. szakaszának a) pontja a következõ 1.1. ponttal egészül ki:

[Károsító A fertõzés tárgya]

„1.1. Agrilus
planipennis Fairmaire

Kanadából, Kínából, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az
USA-ból származó, ültetésre szánt Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus .davidiana Planch.,
Ulmus parvifolia Jacq. És Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. növények, a növényi szövettenyészetek, és
vetõmagok, faanyagok és fakéreg kivételével”

2. Az R. 2. számú melléklete A. része I. szakaszának a) pontja a következõ 28.1. ponttal egészül ki:

[Károsító A fertõzés tárgya]

„28.1. Scrobipalpopsis solanivora Povolny A Solanum tuberosum L. gumói”

3. Az R. 2. számú melléklete A. része I. szakaszának c) pontja a következõ 14.1. ponttal egészül ki:

[Károsító A fertõzés tárgya]

„14.1. Stegophora ulmea (Schweinitz: Fries) Sydow
&Sydow

Ulmus L. és Zelkova L. ültetésre szánt növényei, a vetõmag kivételével”

4. Az R. 2. számú melléklete A. része I. szakaszának d) pontja a következõ 5.1. ponttal egészül ki:

[Károsító A fertõzés tárgya]

„5.1. Chrysanthemum stem necrosis virus Dendranthema (DC.) Des Moul. és Lycopersicon lycopersicum (L.), Karsten
ex Farw. ültetésre szánt növényei, a vetõmag kivételével”

5. Az R. 2. számú melléklete A. része II. szakaszának a) pontja a következõ 6.3. ponttal egészül ki:

[Károsító A fertõzés tárgya]

„6.3. Parasaissetia nigra (Nietner) Citrus L. Fortunella Swingle, Poncirus Raf. növények és hibridjeik, a termés
és a vetõmag kivételével”

6. Az R. 2. számú melléklete A. része II. szakaszának a) pontja a következõ 10. ponttal egészül ki:

[Károsító A fertõzés tárgya]

„10. Paysandisia archon (Burmeister) Ültetésre szánt Palmae növények, amelyek alapi törzsátmérõje 5 cm-nél
nagyobb és amelyek a következõ nemzetségekhez tartoznak: Brahea Mart.,
Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L.,
Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart.,
Washingtonia Raf.”

7. Az R. 2. számú melléklete a következõ B. résszel egészül ki:

„B. RÉSZ
Zárlati károsítók, amelyeknek meghatározott védett zónákba való behurcolása és terjedésének elõsegítése tilos,

ha azok meghatározott növényeken vagy növényi termékeken elõfordulnak

a) Rovarok, atkák és fonálférgek, fejlõdésük valamennyi stádiumában

Károsító A fertõzés tárgya Védett zóna (zónák)

1. Anthonomus grandis (Boh.) Gossypium spp. vetõmagja és termése
(toktermése) és a nem magtalanított gyapot

Görögország, Spanyolország (Andalúzia,
Katalónia, Extremadura, Murcia, Valencia)

2. Cephalcia lariciphila (Klug) Ültetésre szánt Larix Mill. növények,
a vetõmag kivételével

Írország, Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)
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Károsító A fertõzés tárgya Védett zóna (zónák)

3. Dendroctonus micans Kugelan Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L. és Pseudotsuga Carr. növényfajok
több mint 3 m magasságú növényei,
a termés és a vetõmag kivételével,
tûlevelûek (Coniferales) kérges faanyaga és
hántolt kérge

Görögország, Írország, Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)

4. Gilphinia hercyniae (Hartig) Picea A. Dietr. növényfajok ültetésre szánt
növényei, a vetõmag kivételével

Görögország, Írország, Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget és Jersey)

5. Gonipterus scutellatus Gyll. Eucalyptus l¨Herit. növényfajok növényei,
a termés és a vetõmag kivételével

Görögország, Portugália (Azori-szigetek)

6. a) Ips amitinus Eichhof Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. és
Pinus L. növényfajok több mint 3 m
magasságú növényei, a termés és a vetõmag
kivételével, tûlevelûek (Coniferales) kérges
faanyaga és hántolt kérge

Görögország, Franciaország (Korzika),
Írország, Egyesült Királyság

b) Ips cembrae Heer Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L. és Pseudotsuga Carr. növényfajok
több mint 3 m magasságú növényei,
a termés és a vetõmag kivételével,
tûlevelûek (Coniferales) kérges faanyaga és
hántolt kérge

Görögország, Írország, Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget)

c) Ips duplicatus Sahlberg Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. és
Pinus L. növényfajok több mint 3 m
magasságú növényei, a termés és a vetõmag
kivételével, tûlevelûek (Coniferales) kérges
faanyaga és hántolt kérge

Görögország, Írország, Egyesült Királyság

d) Ips sexdentatus Börner Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. és
Pinus L. növényfajok több mint 3 m
magasságú növényei, a termés és a vetõmag
kivételével, tûlevelûek (Coniferales) kérges
faanyaga és hántolt kérge

Ciprus (2008. március 31-ig), Írország,
Egyesült Királyság (Észak-Írország,
Man-sziget)

e) Ips typographus Heer Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr.,
Pinus L. és Pseudotsuga Carr. növényfajok
több mint 3 m magasságú növényei,
a termés és a vetõmag kivételével,
tûlevelûek (Coniferales) kérges fája és
hántolt kérge

Írország, Egyesült Királyság

7. Sternochetus mangiferae Fabricius Harmadik országokból származó Mangifera
spp. vetõmagja

Spanyolország (Granada és Malaga),
Portugália (Alentejo, Algarve és Madeira)

8. Thaumetopoea pityocampa (Den. és
Schiff.)

Pinus L. növényfajok ültetésre szánt
növényei, a termés és a vetõmag kivételével

Spanyolország (Ibiza)

b) Baktériumok

Károsító A fertõzés tárgya Védett zóna (zónák)

1. Curtobacterium flaccumfaciens pv.
flaccumfaciens (Hedges) Collins és Jones

Phaseolus vulgaris L. és Dolichos Jacq.
vetõmagja

Görögország, Spanyolország, Portugália

2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Az alábbi nemzetségekhez tartozó növények
részei, a termés, vetõmag és ültetésre szánt
növények kivételével, de beleértve
a beporzásra szolgáló élõ pollent:
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) Spanyolország, Észtország,
Franciaország (Korzika), Olaszország
(Abruzzi; Basilicata; Calabria; Campania;
Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria
Marche; Molise; Piedmont; Szardínia;
Szicília; Toscana; Umbria; Valle d’ Aosta)
és Lettország, Portugália, Finnország, az
Egyesült Királyság (Észak-Írország,
Man-sziget és a Csatorna-szigetek)
esetében.
2008. március 31-ig:
b) Írország, Olaszország (Apulia;
Emilia-Romagna: Forlí-Cesena (a 9. számú
országos fõúttól – a Via Emiliától –
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Károsító A fertõzés tárgya Védett zóna (zónák)

északra fekvõ megyei terület kivételével),
Parma, Piacenza és Rimini tartomány
(a 9. számú országos fõúttól
– a Via Emiliától – északra fekvõ megyei
terület kivételével); Lombardia; Veneto:
kivéve Rovigo tartományban Rovigo,
Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine,
San Bellino, Badia Polesine, Trecenta,
Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquá
Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello,
Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta,
Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo,
Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo,
Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella,
Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta,
Gaiba, Salara közigazgatási terület,
valamint Padova tartományban Castelbaldo,
Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana,
S. Urbano, Boara Pisani, Masi közigazgatási
terület, és Verona tartományban Palu,
Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco
all” Adige, Villa Bartolomea, Oppeano,
Terrazzo, Isola Rizza, Angiari közigazgatási
terület); Litvánia, Ausztria [Burgenland,
Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (lienzi
közigazgatási terület), Stájerország, Bécs],
Szlovénia (Gorenjska és Maribor régiókat
kivéve), Szlovákia [Blahó, Felsõvámos és
Ekecs (Dunaszerdahely megye),
Garamdamásd és Garamkelecsény (Lõcse
megye), Nagyrépény (Topolcsány megye),
Málnapatak (Poltár megye), Tornagörgõ
(Rozsnyó megye), Nagykázmér, Legenye,
Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tõketerebes
megye) települések kivételével], esetében

c) Gombák

Károsító A fertõzés tárgya Védett zóna (zónák)

1. Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. Faanyag, kivéve a kérgezett fát, továbbá
a Castanea Mill hántolt fakérge

Csehország, Görögország (Kréta,
Leszbosz), Írország, Svédország, Egyesült
Királyság (Man-sziget kivételével)

2. Glomerella gossypii Edgerton Gossypium spp. vetõmagja és termése
(toktermése)

Görögország

3. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet Ültetésre szánt Abies Mill., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L. és Pseudotsuga
Carr. növények, a vetõmag kivételével

Írország, Egyesült Királyság
(Észak-Írország)

4. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller Ültetésre szánt Populus L. növények,
a vetõmag kivételével

Írország, Egyesült Királyság
(Észak-Írország)

d) Vírusok és vírusszerû szervezetek

Károsító A fertõzés tárgya Védett zóna (zónák)

1. Citrus tristeza virus (európai izolátumok) Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
fajok és hibridjeik termése, levelekkel és
kocsányokkal

Görögország, Franciaország (Korzika),
Málta (2008. március 31-ig)

2. Grapevine flavescence dorée MLO A Vitis L. fajhoz tartozó növények, a termés
és a vetõmag kivételével

Cseh Köztársaság (2009. március 31-ig),
a franciaországi Champagne-Ardenne,
Lotaringia és Elzász régiók (2009. március
31-ig), az olaszországi Basilicata régió
(2009. március 31-ig)”

2608 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 8. szám



3. számú melléklet a 72/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez

1. Az R. 5. számú melléklete A része I. szakaszának 2.1–2.3. pontja helyébe a következõ 2–2.3. pont lép, egyidejûleg
a melléklet kiegészül a következõ 2.4. és 2.5. ponttal:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõírások]

„2. Fából készült csomagolóanyag csomagolóládák, dobozok,
rekeszek, dobok és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák,
szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok és szállítótálcák
formájában, melyeket gyakorlatilag mindenféle tárgy szállításánál
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 faanyagot.

A fa csomagolóanyag
a) kérgezett hengeres fából készült, és
b) a 23. számú melléklet II. részében meghatározott jóváhagyott
intézkedések egyikében részesítették,
és
c) megtalálható rajta a következõ jelzés:
ca) a két betûbõl álló ISO országkód, az elõállítót azonosító
regisztrációs szám és a 23. számú melléklet III. részében
meghatározott jelzésben szereplõ, a fa csomagolóanyagnál
alkalmazott jóváhagyott intézkedések azonosító jele. Az
alkalmazott intézkedés rövidítéséhez az említett jelzésben hozzá
kell tenni a ,,DB” betûjelet (debarked, kérgezett); valamint
cb) a 2005. március 1-je után elõállított, javított vagy
újrafeldolgozott csomagolóanyag esetén a 23. számú melléklet
III. részében meghatározott jelzést is. A 2005. február 28-a elõtt
elõállított, javított vagy újrafeldolgozott csomagolóanyag esetén
e követelményt 2007. december 31-ig nem kell alkalmazni.

2.1. Az Amerikai Egyesült Államokból vagy Kanadából származó
Acer saccharum Marsh. faanyaga, beleértve azt a faanyagot, amely
nem tartja meg a természetes hengeres felszínét, az alábbi
formában lévõ faanyag kivételével:
a) furnérlemez gyártására szánt fa,
b) faforgács, apró darabok, fûrészpor, fahulladék vagy más
törmelék.

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fa nedvességtartalmát
mesterséges szárítással, megfelelõ idõ/hõmérséklet-programot
alkalmazva, szárazanyag-százalékban kifejezett 20% alá vitték. A
fán vagy bármely, a mindenkori használattal kapcsolatos
csomagolóanyagon szerepelnie kell az ezt igazoló „mesterségesen
szárított” (,,Kiln-dried”) vagy „K.D.”, illetve bármely más,
nemzetközileg elfogadott jelzésnek.

2.2. Az Amerikai Egyesült Államokból vagy Kanadából származó
Acer saccharum Marsh. faanyaga, melyet furnérlemez gyártására
szánnak.

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fa Ceratocystis virescens
(Davidson) Moreau-tól mentes területrõl származik, továbbá, hogy
furnérlemez gyártására szánják.

2.3. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet
B. részében található KN-kódok között, a Fraxinus L., Juglans
mandshurica Maxim, Ulmus davidiana Planch, Ulmus parvifolia
Jacq. és Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. Fája,
a következõktõl eltérõ formában:

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fa:
(a) olyan területrõl származik, amelyet az exportáló ország nemzeti
növényvédelmi szolgálata az Agrilus planipennis Fairmaire-tõl
mentes területnek nyilvánít a megfelelõ növényegészségügyi
intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban, vagy

– részben vagy egészben e fákból nyert faforgács,
– fából készült csomagolóanyag, csomagolóládák, dobozok,
rekeszek, dobok és hasonló csomagolóeszközök, szállítódeszkák,
szekrényes rakodólapok és egyéb raklapok formájában, amelyet
gyakorlatilag mindenféle tárgy szállításánál alkalmaznak,
– a nem farakomány kiékeléséhez és alátámasztásához használt fa,
de beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát,
amely

(b) szögletesre lett vágva, hogy ezáltal teljesen elveszítse kerek
felszínét

Kanadából, Kínából, Japánból, Mongóliából, a Koreai
Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból
származik
2.4. Függetlenül attól, hogy szerepel-e a 6. számú melléklet
B. részében található KN-kódok között, a részben vagy egészben
a Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim, Ulmus davidiana
Planch, Ulmus parvifolia Jacq. és Pterocarya rhoifolia Siebold &
Zucc. fából elõállított, Kanadából, Kínából, Japánból,
Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból
és az USA-ból származó faforgács

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a fa:
(a) olyan területrõl származik, amelyet az exportáló ország nemzeti
növényvédelmi szolgálata az Agrilus planipennis Fairmaire-tõl
mentes területnek nyilvánít a megfelelõ növényegészségügyi
intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban, vagy
(b) 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességû darabokra
vágták fel

2.5. Kanadából, Kínából, Japánból, Mongóliából, a Koreai
Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból
származó Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim, Ulmus
davidiana Planch, Ulmus parvifolia Jacq. és Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc. hántolt fakérge

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a hántolt fakéreg:
(a) olyan területrõl származik, amelyet az exportáló ország nemzeti
növényvédelmi szolgálata az Agrilus planipennis Fairmaire-tõl
mentes területnek nyilvánít a megfelelõ növényegészségügyi
intézkedések nemzetközi szabványaival összhangban, vagy
(b) 2,5 cm-nél nem nagyobb vastagságú és szélességû darabokra
vágták fel.”
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2. Az R. 5. számú melléklete A részének I. szakasza a következõ 11.5. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõírások]

„11.5. Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim, Ulmus
davidiana Planch, Ulmus parvifolia Jacq. és Pterocarya rhoifolia
Siebold & Zucc. ültetésre szánt növények, a növényi
szövettenyészetek, és vetõmagok kivételével, melyek Kanadából,
Kínából, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból,
Oroszországból, Tajvanból és az USA-ból származnak

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket:
(a) egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet
a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelõ
növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival
összhangban az Agrilus planipennis Fairmaire-tõl mentes
területnek nyilvánít, vagy
(b) az exportot megelõzõ legalább két évben olyan termõhelyen
termesztették, ahol az évi kétszeri – megfelelõ idõközönként,
közvetlenül a kivitel elõtt is végzett – hatósági ellenõrzések során
nem észlelték az Agrilus planipennis Fairmaire jeleit”

3. Az R. 5. számú melléklete A része I. szakaszának 14. pontjának helyébe a következõ szövegrész lép:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõírások]

„14. Észak-amerikai országból származó, ültetésre szánt Ulmus L.
növények, a vetõmag kivételével

A 11.5. pontban felsorolt növényekre alkalmazandó rendelkezések
sérelme nélkül hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a termõhelyen
vagy annak közvetlen környezetében az utolsó teljes vegetációs
idõszak kezdete óta nem észlelték az Elm phloem necrosis
mycoplasma tüneteit.”

4. Az R. 5. számú melléklete A részének I. szakasza a következõ 25.4.1. és 25.4.2. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõírások]

„25.4.1. A Solanum tuberosum L. gumói, az ültetésre szántak
kivételével

A 4. számú melléklet A. részének 12. pontjában, valamint a 25.1,
25.2. és 25.3. pontban felsorolt gumókra alkalmazandó
rendelkezések sérelme nélkül hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a gumók olyan területrõl származnak ahol a Pseudomonas
solanacearum (Smith) Smith elõfordulása nem ismeretes.

25.4.2. A Solanum tuberosum L. gumói A 4. számú melléklet A. részének 10., 11. és 12. pontjában,
valamint a 25.1., 25.2., 25.3., 25.4. és 25.4.1. pontban felsorolt
gumókra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági
nyilatkozat kell arról, hogy:
(a) a gumók olyan országból származnak, amelyrõl ismert, hogy
ott Scrobipalpopsis solanivora Povolny nem fordul elõ; or
(b) a gumók olyan területrõl származnak, amelyet az exportáló
ország nemzeti növényvédelmi szolgálata Scrobipalpopsis
solanivora Povolny elõfordulásától mentes területnek nyilvánít
a megfelelõ növényegészségügyi intézkedések nemzetközi
szabványaival összhangban.”

5. Az R. 5. számú melléklete A részének I. szakasza a következõ 28.1. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõírások]

„28.1. Dendranthema (DC.) Des Moul. és Lycopersicon
lycopersicum (L.), Karsten ex Farw. ültetésre szánt növényei,
a vetõmag kivételével

A 4. számú melléklet A. részének 13. pontjában, valamint a 25.5,
25.6., 25.7., 27.1., 27.2. és 28. pontban felsorolt növényekre
vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, hatósági nyilatkozat kell
arról, hogy:
(a) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országokban
termesztették, amelyekrõl ismert, hogy Chrysanthemum stem
necrosis virus ott nem fordul elõ vagy
(b) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan területen
termesztették, amelyet az exportáló ország nemzeti növényvédelmi
szolgálata a Chrysanthemum stem necrosis virus-tól mentes
területnek nyilvánít a megfelelõ növényegészségügyi intézkedések
nemzetközi szabványaival összhangban,
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(c) a növényeket egész életciklusuk alatt olyan termõhelyen
termesztették, amelyet a Chrysanthemum stem necrosis virus-tól
mentesnek nyilvánítottak a hatósági vizsgálatok, és amennyiben
szükséges, ellenõrzések alkalmával.”

6. Az R. 5. számú melléklete A részének I. szakasza a következõ 37.2. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõírások]

„37.2. A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó
törzsátmérõje 5 cm-nél nagyobb és amelyek a következõ
nemzetségekhez tartoznak: Brahea Mart., Butia Becc.,
Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L.,
Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax
Mart., Washingtonia Raf.”

A 4. számú melléklet A. részének 17. pontjában, valamint
a 37. pontban felsorolt növényekre vonatkozó tiltások sérelme
nélkül, hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket:
(a) egész életciklusuk alatt olyan országban termesztették,
amelyrõl ismert, hogy ott a Paysandisia archon (Burmeister) nem
fordul elõ; vagy
(b) egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet
a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelõ
növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival
összhangban az Paysandisia archontól (Burmeister) mentes
területnek nyilvánít, vagy
(c) az exportot megelõzõen legalább két éven keresztül olyan
termõhelyen termesztették:
– amelyet a származási ország nemzeti növényvédelmi szolgálata
nyilvántartásba vett és felügyel, és
– ahol a növényeket a Paysandisia archon (Burmeister)
behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott helyre tették
vagy ahol megfelelõ megelõzõ kezeléseket alkalmaztak, és
– ahol az évente legalább három alkalommal, megfelelõ
idõközönként, közvetlenül a kivitel elõtt is elvégzett hatósági
vizsgálatok nem mutatták ki a Paysandisia archon (Burmeister)
jeleit.”

7. Az R. 5. számú melléklete A részének II. szakasza a következõ 19.1. ponttal egészül ki:

[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok Különleges elõírások]

„19.1. A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó
törzsátmérõje 5 cm-nél nagyobb és amelyek a következõ
nemzetségekhez tartoznak: Brahea Mart., Butia Becc.,
Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L.,
Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax
Mart., Washingtonia Raf.”

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növényeket:
(a) egész életciklusuk alatt olyan területen termesztették, amelyet
a nemzeti növényvédelmi szolgálat a megfelelõ
növényegészségügyi intézkedések nemzetközi szabványaival
összhangban a Paysandisia archontól (Burmeister) mentes
területnek nyilvánít, vagy,
(b) a szállítást megelõzõen legalább két éven keresztül olyan
termõhelyen termesztették:
– amelyet a származási tagállam nemzeti növényvédelmi
szolgálata nyilvántartásba vett és felügyel, és
– ahol a növényeket a Paysandisia archon (Burmeister)
behurcolása elleni teljes fizikai védelemmel ellátott helyre tették
vagy ahol megfelelõ megelõzõ kezeléseket alkalmaztak, és
– ahol az évente három alkalommal, megfelelõ idõközönként
elvégzett hatósági vizsgálatok nem mutatták ki a Paysandisia
archon (Burmeister) jeleit.”
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4. számú melléklet a 72/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez

1. Az R. 6. számú melléklete A részének I. szakasza a következõ 2.3.1. ponttal egszül ki:
„2.3.1. A Palmae ültetésre szánt növényei, amelyek alsó törzsátmérõje 5 cm-nél nagyobb és amelyek a következõ

nemzetségekhez tartoznak: Brahea Mart., Butia Becc., Chamaerops L., Jubaea Kunth, Livistona R. Br., Phoenix L.,
Sabal Adans., Syagrus Mart., Trachycarpus H. Wendl., Trithrinax Mart., Washingtonia Raf.”

2. Az R. 6. számú melléklete B része I. szakaszának 5. pontja a következõ harmadik francia bekezdéssel egészül ki:
„– A Kanadából, Kínából, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az

USA-ból származó Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus parvifolia Jacq. és Pterocarya rhoifolia Siebold
& Zucc., beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fákat.”

3. Az R. 6. számú melléklete B része I. szakasza 6. pontjának a) alpontja a következõ hatodik francia bekezdéssel egé-
szül ki:

„– a Kanadából, Kínából, Japánból, Mongóliából, a Koreai Köztársaságból, Oroszországból, Tajvanból és az
USA-ból származó Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus parvifolia Jacq. és Pterocarya rhoifolia Siebold
& Zucc., beleértve a természetes kerek felszínét meg nem tartott fát.”

4. Az R. 6. számú melléklete B része I. szakasza 6. pontja b) alpontjának ex 4407 99 sora helyébe a következõ rendel-
kezés lép, egyidejûleg a következõ ex 4407 93 és 4407 95 sorral egészül ki:

„ex 4407 93 Acer saccharum Marsh, hosszában fûrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fája,
függetlenül attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, vagy fogazott illesztéssel össze van-e állítva vagy sem

4407 95 Fraxinus spp., hosszában fûrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fája, függetlenül
attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, vagy fogazott illesztéssel össze van-e állítva vagy sem,

4407 99 Nem-tûlevelû fa (a 44. fejezet 1. alszám-megjegyzésében meghatározott trópusi fától vagy egyéb trópusi fától
eltérõ fa, tölgy (Quercus spp.) vagy bükk (Fagus spp.)), juhar (Acer spp), cseresznye (Prunus spp) vagy kõris
(Fraxinus spp.)), hosszában fûrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, függetlenül
attól, hogy gyalulva, csiszolva van-e, vagy fogazott illesztéssel össze van-e állítva vagy sem”

5. számú melléklet a 72/2009. (VI. 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 ÉS
SZÁLLÍTÁSÁHOZ”

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 és szállításához (kiadva a 2008/61/EK irányelvnek való megfelelést szolgáló 7/2001. (I.17.) FVM
rendelet értelmében)”
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3. A hatósági engedély minta 11. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:

,,11. Additional declaration:
Kiegészítõ nyilatkozat:

This material is [introduced into]/[moved within] (') the Community under
Ministerial Decree 7/2001 implementing Directive 2008/61/EC

Az anyag szállítása a Közösség [területére]/ [területén belül]1 a 95/44/EK irányelvet
megvalósító

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet szerint történik
1 Delete if not applicable – A nem kívánt rész törlendõ”

4. Az R. 8. számú melléklete III. szakasza A részének 1.1. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
„1.1. A növényi anyagot, a minisztérium által kiadott módszertani kézikönyvben meghatározott irányelvek alapján,

megfelelõ terápiás eljárásnak kell alávetni, ha az szükséges.”

5. Az R. 8. számú melléklete III. szakasza A részének 2.1. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
„2.1. A növényi anyagot, a minisztérium által kiadott módszertani kézikönyvben meghatározott irányelvek alapján,

megfelelõ terápiás eljárásnak kell alávetni, ha az szükséges.”

6. Az R. 8. számú melléklete III. szakasza A részének 3.1. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
„3.1. A növényi anyagot, a minisztérium által kiadott módszertani kézikönyvben meghatározott irányelvek alapján,

megfelelõ terápiás eljárásnak kell alávetni, ha az szükséges.”

7. Az R. 8. számú melléklete III. szakasza A részének 4.1. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
„4.1. A növényi anyagot, a minisztérium által kiadott módszertani kézikönyvben meghatározott irányelvek alapján,

megfelelõ terápiás eljárásnak kell alávetni, ha az szükséges.”

8. Az R. 8. számú melléklete III. szakaszának B része helyébe a következõ szövegrész lép:
,,B) E rendelet 2. és 5. számú mellékletében felsorolt vizsgálatköteles árukra
1. A hatósági zárlati intézkedésnek tartalmaznia kell e rendelet 1. és 2. számú mellékletében felsorolt károsítókra elõ-

írt szemlét vagy vizsgálatot, melyeket e rendelet 5. számú mellékletében megadott különleges elõírások szerint kell elvé-
gezni. Ezen különleges elõírások szerint a zárlati intézkedésnél használt módszerek megegyeznek e rendelet 5. számú
mellékletében meghatározottakkal vagy más egyenértékû, hatóságilag elfogadott intézkedéssel.

2. Az 1. pont szerint a növénynek, növényi terméknek és más anyagnak mentesnek kell lenni e rendelet 1., 2. és
5. számú mellékletében meghatározott károsítóktól.”
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6. számú melléklet a 72/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez

,,27. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez”

Az EU-n belüli növény-egészségügyi információs dokumentum mintája

1 This document is issued by the responsible official body of an EU MS according
Dir. 2000/29/EC Art. 2(1)g on request of a producer/trader in order to communicate
to NPPOs of EU-MS that certain phytosanitary procedures have been applied. Not to
be attached to the PC. E dokumentumot egy EU tagállam felelõs hatósága állította ki
a 2000/29/EK irányelvnek való megfelelést szolgáló 7/2001 (I. 17.) FVM rendelet
60. § (7) bekezdése értelmében egy termelõ/forgalmazó kérésére annak érdekében,
hogy közöljék az EU tagállam felelõs hatóságával azt, hogy valamely meghatározott
növény-egészségügyi eljárást alkalmaztak. Nem csatolható a növény-egészségügyi
bizonyítványhoz.

2 Intra-EC Phytosanitary Communication
Document EU-n belüli növény-egészségügyi
információs dokumentum No. EU/Code MS/
internal individual ref. number EU/tagállam
kódja/ belsõ egyedi referencia szám

3 Producer/trader
Termelõ/forgalmazó

4 Name of MS of origin
A származási tagállam neve
Name of the responsible official body [and if wanted Logo of NPPO of origin ]
A származási ország felelõs hatóságának megnevezése [és ha úgy kívánja, a logója]

5 Description of the consignment
A szállítmány leírása

6 Quantity declared
Bejelentett mennyiség

7 The plants, plant products or other regulated articles as described above
[Boxes of applicable options to be ticked; text of non-applicable options to be crossed out]
A fent leírt növények, növényi termékek vagy más vizsgálatköteles árucikkek
[A megfelelõ négyzetet meg kell jelölni, az ide nem vonatkozókat át kell húzni]

fulfil the requirements in accordance with Annex IVA II/IV
B ......................................................................................................................................................... [specify number of option applied]

megfelelnek az 5. melléklet A rész 2. szakasz/5. melléklet B rész követelményeinek ........................................... [meg kell jelölni az
alkalmazott pontot]

have been inspected (e.g. during the growing season) and/or tested according to an appropriate official procedure
szemlézték (pl. a tenyészidõben) és/vagy megfelelõ hatósági eljárásnak megfelelõen laboratóriumban megvizsgálták

......................................................................................................................................................... [if necessary list relevant procedures]

........................................................................................................................................... [ha szükségesa lényeges eljárások felsorolása]
and found free from ................................................................................................................................ [name of the harmful organism].
és mentesnek találták ...................................................................................................................................................... [a károsító neve].
originate in a field a place of production an area officially recognized as being free from
................................................................................................................................................................... [name of the harmful organism]

..................................................................................................... free text for specification of treatments, production conditions, etc.]
olyan tábláról termõhelyrõl területrõl
származik, amelyet a felelõs hatóság mentesnek ismert
el ..................................................................................................................................................................................... [a károsító neve]

........................................................................................................ a kezelések, termesztési körülmények stb. szabad szövegû leírása]
Other official information [e.g. related to the identification of the field/ production site/place of production or area]
A felelõs hatóság egyéb információja [pl. a tábla/termõhely/terület azonosításával kapcsolatosan]

8 Place of issue and contact details (email/fax)
A kibocsátás helye és elérhetõségi adatok (elektronikus levélcím, fax)*
Date
Dátum

9 Stamp of the organisation
A szervezet pecsétje

Name and signature of the authorized officer
A felhatalmazott köztisztviselõ
Neve és aláírása

* The contact details should allow a quick direct verification between the responsible official bodies that, e.g. the document has been issued in the form
presented. List contacts may in addition be made available on CIRCA and the official web sites of the NPPOs

* Az elérhetõségi adatoknak lehetõvé kell tenniük a felelõs hatóságok közötti gyors és közvetlen egyeztetést, pl. hogy a dokumentumot a bemutatott for-
mában bocsátották-e ki. A felsorolt kapcsolattartó személyek adatai a CIRCÁn és a tagállamok felelõs hatóságának honlapján is elérhetõvé tehetõk.”
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8. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2615

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
73/2009. (VI. 25.) FVM

rendelete
a Magyar Takarmánykódex

kötelezõ elõírásairól szóló
44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet

módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének 5. pont-
jában foglalt felhatalmazás alapján a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában
foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem
el:

1. §

A Magyar Takarmánykódex kötelezõ elõírásairól szóló
44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-a (1) bekezdésének 73. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„73. az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK
irányelve (2002. május 7.) a takarmányokban található
nemkívánatos anyagokról, valamint az azt módosító, a Bi-
zottság 2005/8/EK, 2005/86/EK, 2005/87/EK,
2006/13/EK, 2008/76/EK, 2009/8/EK irányelve,”

2. §

Az R. 2. §-ának (1) bekezdése a következõ 77–78. pont-
tal egészül ki:

[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]

„77. a Bizottság 95/10/EK irányelve (1995. április 7.)
a különleges táplálási célokra szánt kutya- és macskaeledel
energiaértékére vonatkozó számítási módszer meghatáro-
zásáról,

78. a Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. ja-
nuár 27.) a takarmányok hatósági ellenõrzése során alkal-
mazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapítá-
sáról.”

3. §

Az R. 2. számú melléklete e rendelet melléklete szerint
módosul.

4. §

Az R. 7. számú melléklete I. fejezete 1. pontja f) alpont-
jának, valamint 2. pontja h) alpontjának „béltartalom”
szövegrésze helyébe „beltartalom” szövegrész lép.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba és 2009. augusztus 27-én hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 2. §-a (1) bekezdésének 3–8., 10., 13., 17., 19.,
27., 30–31., 36., 38., 56–59., 75–76. pontja.

(3) 2009. augusztus 26-án hatályát veszti az R. 1. §-a
(2) bekezdésének e), j) és k) pontja, valamint 5.,
10–11. számú melléklete.

6. §

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

a) a Bizottság 2009/8/EK irányelve (2009. február 10.)
a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
I. mellékletének a kokcidiosztatikumok vagy hisztomo-
nosztatikumok nem céltakarmányba történõ elkerülhetet-
len átvitelének legnagyobb megengedhetõ szintjei tekin-
tetében történõ módosításáról;

b) a Bizottság 152/2009/EK rendelete (2009. ja-
nuár 27.) a takarmányok hatósági ellenõrzése során alkal-
mazott mintavételi és vizsgálati módszerek megállapítá-
sáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter



Melléklet a 73/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez

Az R. 2. számú melléklete a következõ I/B fejezettel egészül ki:

„I/B Kokcidio-, illetve hisztomonosztatikumok

Nemkívánatos anyagok, vegyületek Takarmányozásra szánt termék(*)

Maximális megengedett
mennyiség mg/kg-ban

(ppm) (12%-os nedvesség-
tartalom mellett)

1. Lazalocid-nátrium Takarmány-alapanyagok 1,25
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok és
hasznosítási típusok számára:
– pulyka (>12 hét), tojójérce*** (>16 hét), kutya, borjú, nyúl, lófélék,
tejhasznú állatok és tojószárnyasok,

1,25

– tojójérce*** (<16 hét), pulyka (<12 hét) és húshasznú csirke, a vágást
megelõzõ idõszakban, amikor a lazalocid-nátrium használata tilos (befejezõ
táp),

1,25

– egyéb állatfajok. 3,75
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben a lazalocid-nátrium
használata nem engedélyezett.

(**)

2. Narazin Takarmány-alapanyagok 0,7
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>16 hét), pulyka, nyúl, lófélék és tojószárnyasok, 0,7
– húshasznú csirke, a vágást megelõzõ idõszakban, amikor a narazin
használata tilos (befejezõ táp),

0,7

– egyéb állatfajok. 2,1
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben a narazin
használata nem engedélyezett.

(**)

3. Szalinomicin-nátrium Takarmány-alapanyagok 0,7
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>12 hét), lófélék, pulyka, és tojószárnyasok, 0,7
– tojójérce*** (<12 hét), húshasznú csirke és hízónyúl, a vágást megelõzõ
idõszakban, amikor a szalinomicin-nátrium használata tilos (befejezõ táp),

0,7

– egyéb állatfajok. 2,1
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben
a szalinomicin-nátrium használata nem engedélyezett.

(**)

4. Monenzin-nátrium Takarmány-alapanyagok 1,25
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>16 hét), pulyka (>16 hét), lófélék, kutya, kiskérõdzõk
(birka és kecske), kacsa, szarvasmarha, tejhasznú szarvasmarha és
tojószárnyasok,

1,25

– tojójérce*** (<16 hét), pulyka (<16 hét) és húshasznú csirke, a vágást
megelõzõ idõszakban, amikor a monenzin-nátrium használata tilos
(befejezõ táp),

1,25

– egyéb állatfajok. 3,75
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben
a monenzin-nátrium használata nem engedélyezett.

(**)

5. Szemduramicin-nátrium Takarmány-alapanyagok 0,25
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojószárnyasok és tojójérce*** (>16 hét), 0,25
– húshasznú csirke, a vágást megelõzõ idõszakban, amikor
a szemduramicin-nátrium használata tilos (befejezõ táp),

0,25

– egyéb állatfajok. 0,75
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben
a szemduramicin-nátrium használata nem engedélyezett.

(**)

6. Maduramicin-ammónium-alfa Takarmány-alapanyagok 0,05
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>16 hét), pulyka (>16 hét), tojószárnyasok, lófélék és nyúl, 0,05
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Nemkívánatos anyagok, vegyületek Takarmányozásra szánt termék(*)

Maximális megengedett
mennyiség mg/kg-ban

(ppm) (12%-os nedvesség-
tartalom mellett)

– pulyka (<16 hét) és húshasznú csirke, a vágást megelõzõ idõszakban,
amikor a maduramicin-ammónium-alfa használata tilos (befejezõ táp),

0,05

– egyéb állatfajok. 0,15
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben
a maduramicin-ammónium-alfa használata nem engedélyezett.

(**)

7. Robenidin-hidroklorid Takarmány-alapanyagok 0,7
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>16 hét) és tojószárnyasok, 0,7
– húshasznú csirke, hízó- és tenyésznyúl és pulyka, a vágást megelõzõ
idõszakban, amikor a robenidin-hidroklorid használata tilos (befejezõ táp),

0,7

– egyéb állatfajok. 2,1
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben
a robenidin-hidroklorid használata nem engedélyezett.

(**)

8. Dekokvinát Takarmány-alapanyagok 0,4
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>16 hét) és tojószárnyasok, 0,4
– húshasznú csirke, a vágást megelõzõ idõszakban, amikor a dekokvinát
használata tilos (befejezõ táp),

0,4

– egyéb állatfajok. 1,2
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben a dekokvinát
használata nem engedélyezett.

(**)

9. Halofuginon-hidrobromid Takarmány-alapanyagok 0,03
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>16 hét), pulyka (>12 hét) és tojószárnyasok, 0,03
– pulyka (<12 hét) és húshasznú csirke, a vágást megelõzõ idõszakban,
amikor a halofuginon-hidrobromid használata tilos (befejezõ táp),

0,03

– a tojójércén*** (<16 hét) kívüli egyéb állatfajok. 0,09
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben
a halofuginon-hidrobromid használata nem engedélyezett.

(**)

10. Nikarbazin Takarmány-alapanyagok 0,5
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>16 hét), tojószárnyasok és lófélék, 0,5
– húshasznú csirke, a vágást megelõzõ idõszakban, amikor a nikarbazin
használata (narazinnal való kombinációban) tilos (befejezõ táp),

0,5

– egyéb állatfajok. 1,5
Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben a nikarbazin
használata (narazinnal való kombinációban) nem engedélyezett.

(**)

11. Diklazuril Takarmány-alapanyagok 0,01
Összetett takarmány az alább feltüntetett állatfajok, korcsoportok, illetve
hasznosítási típusok számára:
– tojójérce*** (>16 hét), hízópulyka (>12 hét) és tojószárnyasok, 0,01
– hízó- és tenyésznyúl, a vágást megelõzõ idõszakban, amikor a diklazuril
használata tilos (befejezõ táp),

0,01

– a hízópulykán (<12 hét), a tojójércén*** (<16 hét) és a húshasznú
csirkén és kívüli egyéb állatfajok.

0,03

Olyan takarmányokba szánt elõkeverékek, amelyekben a diklazuril
használata nem engedélyezett.

(**)

(*) A takarmányozási célra felhasznált adalékanyagokról szóló, 2003. szeptember 22-i 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet keretében
meghatározott engedélyezett szintek sérelme nélkül.

(**) Az anyagnak az elõkeverékre vetített határértéke az a koncentráció, amely a késztakarmány tekintetében megállapított legnagyobb megengedhetõ
szinteknek – az adott elõkeverékre vonatkozó használati utasítás betartása mellett – legfeljebb 50%-át eredményezi.

(***) E rendelet 2. számú mellékletének I/B fejezetében a ,,tojójérce” szó a házityúk állatfajnak az árutojás-termelõ hasznosítási irányhoz tartozó, nõivarú
egyedét jelenti a táblázatban jelölt életkorban.”

8. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2617



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
74/2009. (VI. 25.) FVM

rendelete

az „EK-mûtrágya”-ként megjelölt mûtrágyák
forgalomba hozataláról és ellenõrzésérõl szóló
37/2006. (V. 18.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének
12. 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. §

Az „EK-mûtrágya”-ként megjelölt mûtrágyák forga-
lomba hozataláról és ellenõrzésérõl szóló 37/2006.
(V. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) Az EK-mûtrágyákat az áru beérkezésekor
a szükséges megfelelõség-ellenõrzések elvégzése érdeké-
ben be kell jelenteni a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatal Központnál (a továbbiakban: engedélyezõ hatóság).

(2) A mûtrágyákról szóló, 2003. október 13-i
2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(a továbbiakban: 2003/2003/EK rendelet) 27. cikke sze-
rinti vizsgálati eredményt az engedélyezõ hatósághoz kell
benyújtani.

(3) Amennyiben egy, a termésnövelõ anyagok engedé-
lyezésére vonatkozó forgalomba hozatali és felhasználási
engedéllyel rendelkezõ mûtrágya megfelel az EK-mûtrá-
gyákra vonatkozó elõírásoknak, és az engedélyes a mûtrá-
gyát EK-mûtrágyaként kívánja forgalomba hozni, a for-
galmazás megkezdése elõtt ezt be kell jelentenie az enge-
délyezõ hatóságnak. A bejelentés benyújtásától számított
30 napon belül az engedélyezõ hatóság a termésnövelõ
anyagok engedélyezésére vonatkozó forgalomba hozatali
és felhasználási engedélyt visszavonja.

(4) A csomagoláson, címkén, illetve ömlesztett áru kísé-
rõ okmányán a mûtrágya tápelemeit – a 2003/2003/EK
rendelet 6. cikke szerint – a Melléklet szerinti elemi és oxi-
dos formában is fel kell tüntetni.”

2. §

Az R. 2. §-a (1) bekezdésének bevezetõ rendelkezése
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az EK-mûtrágyák hatósági ellenõrzését a megyei
mezõgazdasági szakigazgatási hivatal (a továbbiakban:
megyei MgSzH) végzi, melynek során vizsgálja”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Az R. 2. §-a (2) bekezdésének és 3. §-a (3) bekezdé-
sének az „A Szolgálat” szövegrésze helyébe „Az MgSzH
területi szerve” szövegrész, 3. §-a (2) bekezdésének és
3. §-a (3) bekezdésének az „a Szolgálat” szövegrésze he-
lyébe „az MgSzH területi szerve” szövegrész, lép.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
75/2009. (VI. 25.) 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.) 45. §-a (1) bekezdése a) pontjának 1. alpontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

[a) a Tanács 1991. július 15-i 91/414/EGK irányelve
a növényvédõ szerek forgalomba hozataláról, valamint az
ennek 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,
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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,
2007/76/EK, 2008/40/EK, 2008/41/EK, 2008/44/EK,
2008/45/EK, 2008/66/EK, 2008/69/EK, 2008/70/EK,
2008/91/EK, 2008/107/EK és 2008/108/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 engedélyé-
nek 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 fel-
vétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat tartalmazó
növényvédõ 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 engedélyé-
nek 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 hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyé-
nek 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 engedélyé-
nek 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 engedélyé-
nek 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 engedélyé-
nek 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 engedélyé-
nek 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 engedélyé-
nek 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 engedélyé-
nek 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 engedélyé-
nek 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 engedélyé-
nek 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
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e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyé-
nek visszavonásáról,

19. 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,

20. 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,

21. a Bizottság 2007/553/EK határozata (2007.
augusztus 2.) a monokarbamid-dihidrogénszulfátnak és
a dimetipinnek a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékle-
tébe történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyago-
kat tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavo-
násáról,

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 engedélyé-
nek 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 engedélyé-
nek visszavonásáról,

24. 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,

25. a Bizottság 2008/317/EK határozata (2008. ápri-
lis 10.) az Rotenonnak, a zsurlókivonatnak és a kinin-hid-
rokloridnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe
történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat
tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavoná-
sáról,

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 engedélyé-
nek 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 engedélyé-
nek visszavonásáról,

29. a Bizottság 2008/754/EK határozata (2008. szep-
tember 18.) a diklobenilnek a 91/414/EGK tanácsi irány-
elv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az

e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyé-
nek visszavonásáról,

30. a Bizottság 2008/768/EK határozata (2008. szep-
tember 30.) a Beauveria brongniartiinak és a kálium-per-
manganátnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékleté-
be történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat
tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavoná-
sáról,

31. a Bizottság 2008/771/EK határozata (2008. szep-
tember 31.) a buprofezinnek a 91/414/EGK tanácsi irány-
elv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyé-
nek visszavonásáról,

32. a Bizottság 2008/782/EK határozata (2008. októ-
ber 7.) a 91/414 EGK tanácsi irányelvnek a kaptán, a fol-
pet, a formetanát és a metiokarb hatóanyagként való felvé-
telének céljából történõ módosításáról szóló 2007/5/EK
bizottsági irányelv helyesbítésérõl,

33. a Bizottság 2008/791/EK határozata (2008. októ-
ber 10.) az amidoszulfuron és a nikoszulfuron hatóanyag-
ként való felvételének céljából történõ módosításáról
szóló 2008/40/EK bizottsági irányelv helyesbítésérõl,

34. a Bizottság 2008/819/EK határozata (2008. októ-
ber 20.) a butralinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyé-
nek visszavonásáról,

35. a Bizottság 2008/902/EK határozata (2008. novem-
ber 7.) a napropamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyé-
nek visszavonásáról,

36. a Bizottság 2008/986/EK határozata (2008. decem-
ber 15.) az antrakinonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyé-
nek visszavonásáról,

37. a Bizottság 2009/241/EK határozata (2009. már-
cius 16.) a triflumuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyé-
nek visszavonásáról.”

2. §

Az R. 1. számú mellékletének A. része e rendelet mellék-
lete szerint módosul.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 1. számú melléklete B. részének 5. (abamek-
tin), 12. (amidoszulfuron), 13. (antrakinon), 20. [benefin
(bunfluralin)], 25. (bifenox), 28. (boscalid), 32. (buprofe-
zin), 34. (butralin), 49. (difenokonazol), 50. (diflubenzu-
ron), 51. (dikamba), 52. (diklobenil), 66. (epoxikonazol),
76. (fenoxaprop-P-etil), 78. (fenpiroximát), 79. (fenpropi-
morf), 83. (fluazinam), 84. (fludioxonil), 105. (imaza-
quin), 112. (kálium-permanganát), 124. (klomazon),
127. (kloridazon (pirazon)), 138. (lenacil), 163. (naprop-
amid), 169. (nikoszulfuron), 185. (piriproxifen), 236. (trif-
lumuron), 241. (tritoszulfuron), 250. (pikloram) sora.

4. §

Ez a rendelet az Európai Unió következõ jogi aktusai-
nak való megfelelést szolgálja:

a) a Bizottság 2007/76/EK irányelve (2007. decem-
ber 20.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a fludioxonil,
a klomazon és a proszulfokarb hatóanyagok felvételének
céljából történõ módosításáról,

b) a Bizottság 2008/40/EK irányelve (2008. már-
cius 28.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az amidoszul-
furon és a nikoszulfuron hatóanyagként való felvétele cél-
jából történõ módosításáról,

c) a Bizottság 2008/41/EK irányelve (2008. már-
cius 31.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a kloridazon
hatóanyag felvétele céljából történõ módosításáról,

d) a Bizottság 2008/44/EK irányelve (2008. április 4.)
a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bentiavalikarb,
a boszkalid, a karvon, a fluoxastrobin, a Paecilomyces lila-
cinus és a protiokonazol hatóanyagként való felvételének
céljából történõ módosításáról,

e) a Bizottság 2008/66/EK irányelve (2008. június 30.)
a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a bifenox, a diflufeni-
kan, a fenoxaprop-P, a fenpropidin és a kinoklamin ható-
anyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

f) a Bizottság 2008/69/EK irányelve (2008. július 1.)
a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a klofentezin, a dikam-
ba, a difenokonazol, a diflubenzuron, az imazaquin, a le-
nacil, az oxadiazon, a pikloram és a piriproxifen ható-
anyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

g) a Bizottság 2008/70/EK irányelve (2008. július 11.)
a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a tritoszulfuron ható-
anyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

h) a Bizottság 2008/91/EK irányelve (2008. szeptem-
ber 29.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a diuron ható-
anyag felvétele céljából történõ módosításáról,

i) a Bizottság 2008/107/EK irányelve (2008. novem-
ber 25.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az abamektin,
az epoxikonazol, a fenpropimorf, a fenpiroximát és a tral-
koxidim hatóanyagként való felvétele céljából történõ mó-
dosításáról,

j) a Bizottság 2008/108/EK irányelve (2008. novem-
ber 26.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a flutolanil,
a benfluralin, a fluazinam, a fuberidazol és a mepikvát ha-
tóanyagként való felvétele céljából történõ módosításáról,

k) a Bizottság 2008/754/EK határozata (2008. szep-
tember 18.) a diklobenilnek a 91/414/EGK tanácsi irány-
elv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyé-
nek visszavonásáról,

l) a Bizottság 2008/768/EK határozata (2008. szeptem-
ber 30.) a Beauveria brongniartiinak és a kálium-perman-
ganátnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe
történõ felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagokat
tartalmazó növényvédõ szerek engedélyének visszavoná-
sáról,

m) a Bizottság 2008/771/EK határozata (2008. szep-
tember 30.) a buprofezinnek a 91/414/EGK tanácsi irány-
elv I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyé-
nek visszavonásáról,

n) a Bizottság 2008/782/EK határozata (2008. októ-
ber 7.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a kaptán, a fol-
pet, a formetanát és a metiokarb hatóanyagként való felvé-
telének céljából történõ módosításáról szóló 2007/5/EK
bizottsági irányelv helyesbítésérõl,

o) a Bizottság 2008/791/EK határozata (2008. októ-
ber 10.) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek az amidoszul-
furon és a nikoszulfuron hatóanyagként való felvétele cél-
jából történõ módosításáról szóló 2008/40/EK irányelv he-
lyesbítésérõl,

p) a Bizottság 2008/819/EK határozata (2008. októ-
ber 20.) a butralinnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyé-
nek visszavonásáról,

q) a Bizottság 2008/902/EK határozata (2008. novem-
ber 7.) a napropamidnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyé-
nek visszavonásáról,

r) a Bizottság 2008/986/EK határozata (2008. decem-
ber 15.) az antrakinonnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyé-
nek visszavonásáról,

s) a Bizottság 2009/241/EK határozata (2009. már-
cius 16.) a triflumuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv
I. mellékletébe történõ felvétele megtagadásáról és az
e hatóanyagot tartalmazó növényvédõ szerek engedélyé-
nek visszavonásáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 75/2009. (VI. 25.) FVM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet „A.” részének 147. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Sor-
szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok IUPAC név Tisztaság
Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás
kezdõ idõ-

pontja

A növény-
védõ szerek
újraértéke-
lésének ha-

tárideje

Lejárat
idõpontja

Speciális elõírások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„147. 151 kaptán CAS-szám:
133-06-02
CIPAC-szám: 40

N-(triklór-metil-
tio)-ciklohex-
4-én-1,2
dikarboximid

� 910 g/kg
Szennyezõ
anyagok:
Perkloro-metil-
merkaptán
(R005406):
legfeljebb
5 g/kg
Folpet:
legfeljebb
10 g/kg
Szén-tetraklorid:
legfeljebb
0,1 g/kg

2007.10.01. 2008.04.01. 2011.09.30. 2017.09.30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölõ szerként használható.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyezõ hatóság olyan
kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze a kaptánt tartalmazó
növényvédõ szereknek a paradicsomon kívüli
felhasználását, különös figyelmet kell
fordítania az 5. § (5) bekezdés c) pontjában
meghatározott kritériumokra, és mielõtt ilyen
engedélyt ad ki, meg kell gyõzõdnie róla,
hogy az összes szükséges adat és információ
rendelkezésre áll.

A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek végrehajtása érdekében
figyelembe kell venni a kaptánról szóló, az
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2006. szeptember
29-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek
és különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
Ezen átfogó értékelésben az engedélyezõ
hatóságnak különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szerrel foglalkozók és munkások
biztonságára, az engedélyezett alkalmazási
feltételeknek megfelelõ egyéni
védõfelszerelés használatát és az expozíció
mérséklésére kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell elõírnia;
– a fogyasztók étkezési expozíciójára
a szermaradék határértékeinek jövõbeli
felülvizsgálatára való tekintettel;
– a felszín alatti vizek szempontjából
veszélyeztetett területeken, az engedélyezés
feltételei között szükség szerint
kockázatcsökkentõ intézkedéseknek,
valamint monitoring-programoknak kell
szerepelniük;
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[Sor-
szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok IUPAC név Tisztaság
Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás
kezdõ idõ-

pontja

A növény-
védõ szerek
újraértéke-
lésének ha-

tárideje

Lejárat
idõpontja

Speciális elõírások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

– madarak, emlõsök és vízi szervezetek
védelmére. Az engedély feltételei között
szerepelniük kell kockázatcsökkentõ
intézkedéseknek.”

2. Az R. 1. számú mellékletének „A.” része a következõ 166–203. sorokkal egészül ki:

[Sor-
szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok IUPAC név Tisztaság
Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás
kezdõ idõ-

pontja

A növény-
védõ szerek
újraértéke-
lésének ha-

tárideje

Lejárat idõ-
pontja

Speciális elõírások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

„166. 166 proszulfokarb CAS-szám
52888-80-9
CIPAC-szám 539

S-benzil
dipropil(tiokarbamát)

970 g/kg 2008.11.01. 2009.05.01. 2012.10.31. 2018.10.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek alkalmazása érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2007. október 9-én véglegesített,
a proszulfokarbra vonatkozó felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak I. és
II. függelékének a következtetéseit. Ezen
átfogó értékelésben az engedélyezõ
hatóságnak különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szerrel dolgozók biztonságára, és
gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás
feltételei között szerepeljen a megfelelõ
egyéni védõfelszerelés használata,
– a vízi szervezetek védelmére, és
gondoskodnia kell arról, hogy az
engedélyezés feltételei között szükség szerint
szerepeljenek a kockázat mérséklésére
irányuló intézkedések, mint például
a pufferzónák kialakítása,
– a nem célnövények védelmére, és
gondoskodnia kell arról, hogy az
engedélyezés feltételei között szükség szerint
szerepeljenek a kockázat mérséklésére
irányuló intézkedések, mint például nem
permetezett pufferzónák kialakítása.
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[Sor-
szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok IUPAC név Tisztaság
Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás
kezdõ idõ-

pontja

A növény-
védõ szerek
újraértéke-
lésének ha-

tárideje

Lejárat idõ-
pontja

Speciális elõírások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

167. 167 fludioxonil CAS-szám
131341-86-1
CIPAC-szám 522

4-(2,2-difluor-1,3-
benzodioxol-4-il)-1H
-pirol-3-karbonitril

950 g/kg 2008.11.01. 2009.05.01. 2012.10.31. 2018.10.31. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölõ szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyezõ hatóság olyan
kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze a fludioxonilt tartalmazó
növényvédõ szereknek a vetõmagcsávázáson
kívüli felhasználását, különös figyelmet kell
fordítania az 5. § (5) bekezdés c) pontjában
meghatározott kritériumokra, és mielõtt ilyen
engedélyt ad ki, meg kell gyõzõdnie róla,
hogy az összes szükséges adat és információ
rendelkezésre áll:
– különös figyelmet kell fordítania a felszín
alatti vizek szempontjából veszélyeztetett
területeken található felszín alatti víz
lehetséges, különösen a talajban lévõ CGA
339833 és CGA 192155 fotolízis metabolitok
általi szennyezõdésére,
– különös figyelmet kell fordítania a halak és
a gerinctelen vízi szervezetek védelmére.
Az engedélyezés feltételei között szükség
szerint kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell. A 6. számú mellékletben
meghatározott egységes elvek alkalmazása
érdekében figyelembe kell venni az
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2007. október 9-én
véglegesített, a fludioxonilra vonatkozó
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.

168. 168 klomazon CAS-szám
81777-89-1
CIPAC-szám 509

2-(2-klórobenzil)-4,4-
dimetil-
1,2-oxazolidin-3-on

960 g/kg 2008.11.01. 2009.05.01. 2012.10.31. 2018.10.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek alkalmazása érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2007. október 9-én véglegesített,
a klomazonra vonatkozó felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak I. és
II. függelékének a következtetéseit. Ezen
átfogó értékelésben az engedélyezõ
hatóságnak különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
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[Sor-
szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok IUPAC név Tisztaság
Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás
kezdõ idõ-

pontja

A növény-
védõ szerek
újraértéke-
lésének ha-

tárideje

Lejárat idõ-
pontja

Speciális elõírások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

– a szerrel dolgozók biztonságára, és
gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás
feltételei között szerepeljen a megfelelõ
egyéni védõfelszerelés használata,
– a nem célnövények védelmére, és
gondoskodnia kell arról, hogy az
engedélyezés feltételei között szükség szerint
szerepeljenek a kockázat mérséklésére
irányuló intézkedések, mint például
a pufferzónák kialakítása.

169. 169 bentiavalikarb CAS-szám:
413615-35-7
CIPAC-szám: 744

[(S)-1-{[(R)-1-(6-
fluor-1,3-benzotiazol-
2-il)
etil]karbamoil}-2-
metilpropil]karbamin
sav

� 910 g/kg
A következõ
gyártási
szennyezõdések
toxiklógiai
veszélyt
jelentenek, és
a technikai
anyagban nem
léphetnek túl
egy adott
mennyiséget:
6,6'-difluoro-2,2'
-dibenzotiázol:
<3,5 mg/kgbis
(2-amino-5-
fluorofenil)
diszulfid:
<14 mg/kg

2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. január 22-én véglegesített
felülvizsgálati jelentést és különösen annak
I. és II. függelékének bentiavalikarbról szóló
következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóságnak
különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságára,
– a nem célzott ízeltlábú szervezetek
védelmére.

Az alkalmazás feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell. Amikor az engedélyezõ
hatóság olyan kérelmeket bírál el, amelyek
arra irányulnak, hogy engedélyezze
a bentiavalikarbot tartalmazó növényvédõ
szerek üvegházakon kívüli felhasználását,
különös figyelmet kell fordítania az 5. §
(5) bekezdés c) pontjában meghatározott
kritériumokra, és mielõtt ilyen engedélyt ad
ki, meg kell gyõzõdnie róla, hogy az összes
szükséges adat és információ rendelkezésre
áll. Az engedélyezõ hatóság az R. 39. §-ának
c) pontjával összhangban tájékoztatja
a Bizottságot a kereskedelmi forgalomba
hozatalra gyártott technikai hatóanyag
specifikációjáról.
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[Sor-
szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok IUPAC név Tisztaság
Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás
kezdõ idõ-

pontja

A növény-
védõ szerek
újraértéke-
lésének ha-

tárideje

Lejárat idõ-
pontja

Speciális elõírások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

170. 170 boszkalid CAS-szám:
188425-85-6
CIPAC-szám: 673

2-klór-N-(4'-klórbife-
nil-2-il)nikotinamid

� 960 g/kg 2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. január 22-én véglegesített
felülvizsgálati jelentést és különösen annak
I. és II. függelékének boszkalidról szóló
következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóságnak
különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságára,
– a madarak és a talajban élõ szervezetek
hosszú távú veszélyeztetettségére,
– a talajban történõ felhalmozódás
veszélyére, ha az anyagot évelõ növényekhez
vagy vetésforgó rendszerben a következõ
terméshez használják.
Az alkalmazás feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.

171. 171 karvon CAS-szám: 99-49-0
(d/l keverék)
CIPAC-szám: 602

5-izopropenil-
2-metil-ciklohex-
2-én-1-on

� 930 g/kg
legalább
100:1 d/l
aránnyal

2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag
növekedésszabályozóként engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. január 22-én véglegesített
felülvizsgálati jelentést és különösen annak
I. és II. függelékének karvonról szóló
következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóságnak
különös figyelmet kell fordítania a szerrel
foglalkozók veszélyeztetettségére. Az
alkalmazás feltételei között szükség esetén
kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.
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172. 172 fluoxastrobin CAS-szám:
361377-29-9
CIPAC-szám: 746

(E)-{2-[6-(2-klór-
fenoxi)-
5-fluorpirimidin-
4-iloxi]fenil}
(5,6-dihidro-
1,4,2-dioxazin-
3-il)metanon
O-metiloxim

� 940 g/kg 2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. január 22-én véglegesített
felülvizsgálati jelentést és különösen annak
I. és II. függelékének fluoxastrobinról szóló
következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóságnak
különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szerrel foglalkozók, különösen
a hígítatlan koncentrátumokkal foglalkozók
biztonságára. Az alkalmazás feltételei között
megfelelõ óvintézkedéseknek is szerepelniük
kell, mint pl. védõálarc viselésének elõírása,
– a vízi szervezetek védelmére. Adott
esetben kockázatcsökkentõ intézkedéseket,
mint pl. pufferzónák kialakítása, kell
alkalmazni,
– a fluoxastrobin metabolitjainak
maradványszintjeire, ha a kezelt területekrõl
származó szalmát takarmányozásra
használják. A felhasználás feltételeinek adott
esetben takarmányozási korlátozásokat kell
tartalmazniuk,
– a talaj felszínén történõ felhalmozódás
veszélyére, ha az anyagot évelõ növényekhez
vagy vetésforgó rendszerben a következõ
terméshez használják.
Az alkalmazás feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.
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173. 173 Paecilomyces
lilacinus
(Thom)

Samson 1974 251.
törzs (AGAL: n°
89/030550)
CIPAC-szám: 753

Nem alkalmazható – 2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Felhasználása csak fonálféregölõként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. január 22-én véglegesített
felülvizsgálati jelentést és különösen annak I.
és II. függelékének Paecilomyces lilacinus-ról
szóló következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóságnak
különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságára (bár
nem volt szükség a szerrel foglalkozók
megengedett expozíciós szintjének
a meghatározására, mivel
a mikroorganizmusokat általános szabályként
potenciális érzékenyítõ anyagoknak kell
tekinteni),
– a lomblakó nem célzott ízeltlábúak
védelmére.
Az alkalmazás feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.
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174. 174 protiokonazol CAS-szám:
178928-70-6
CIPAC-szám: 745

RS)-2-[2-(1-klór-
ciklopropil)-
3-(2-klórfenil)-
2-hidroxipropil]-
2,4-dihidro-
1,2,4-triazol-3-tion

� 970 g/kg
A következõ
gyártási
szennyezõdések
toxiklógiai
veszélyt
jelentenek, és
a technikai
anyagban nem
léphetnek túl
egy adott
mennyiséget:
– Toluén:
� 5 g/kg
– Protiokonazol
-destio
(2-(1-klór-
ciklopropil)1-(2-
klórfenil)-3-(1,2,
4-triazol-1-il)-
propán-2-ol):
� 0,5 g/kg
(LOD)

2008.08.01. 2009.02.01. 2010.01.31. 2018.07.31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. január 22-én véglegesített
felülvizsgálati jelentést és különösen annak
I. és II. függelékének protiokonazolról szóló
következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóságnak
különös figyelmet kell fordítania
a következõkre:
– permetezéses alkalmazáskor a szerrel
foglalkozók biztonságára. Az alkalmazás
feltételei között megfelelõ óvintézkedéseknek
is szerepelniük kell,
– a vízi szervezetek védelmére. Adott
esetben kockázatcsökkentõ intézkedéseket,
mint pl. pufferzónák kialakítása, kell
alkalmazni,
– a madarak és kisemlõsök védelmére. Adott
esetben kockázatcsökkentõ intézkedéseket
kell alkalmazni.
Az alkalmazás feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.
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175. 175 amido-
szulfuron

CAS-szám:
120923-37-7
CIPAC-szám: 515

3-(4,6-dimetoxi-
pirimidin-2-il)-
1-(N-metil-N-metil-
szulfonil-amino-
szulfonil)karbamid
vagy 1-(4,6-dimetoxi-
pirimidin-2-il)-
3-mezil(metil)
szulfamoilkarbamid

� 970 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12. 31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Amidoszulfuront tartalmazó növényvédõ
szerek réteken és legelõkön kívüli
felhasználásának engedélyezése iránti
kérelmek elbírálásakor az engedélyezõ
hatóság köteles különös figyelmet fordítani
az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában
meghatározott kritériumokra, és az engedély
kiadása elõtt köteles biztosítani valamennyi
szükséges adat és információ rendelkezésre
állását. A 6. számú mellékletben
meghatározott egységes elvek érvényesítése
érdekében figyelembe kell venni az
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. január 22-én az
amidoszulfuronra vonatkozóan véglegesített
felülvizsgálati jelentésben és különösen
annak I. és II. függelékében található
következtetéseket. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság köteles
különös figyelmet fordítani:
– a talajvíz egyes bomlástermékek által
okozott szennyezéssel szembeni védelmére,
ha a terméket érzékeny talajú vagy idõjárású
területeken alkalmazzák,
– a vízinövények védelmére.
Ezekkel az azonosított kockázatokkal
összefüggésben a szükségesnek mutatkozó
körben kockázatcsökkentõ intézkedéseket
kell alkalmazni, például pufferzónákat kell
kialakítani.
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176. 176 nikoszulfuron CAS-szám:
111991-09-4
CIPAC-szám: 709

2-[(4,6-dimetoxi-
pirimidin-2-il-
karbamoil)
szulfamoil]-N,N-
dimetilnikotinamid
vagy 1-(4,6-dimetoxi-
pirimidin-2-il)-
3-(3-dimetil-
karbamoil-
2-piridilszulfonil)
karbamid

� 930 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. január 22-én a nikoszulfuronra
vonatkozóan véglegesített felülvizsgálati
jelentésben és különösen annak I. és II.
függelékében található következtetéseket.
Ebben az átfogó értékelésben az engedélyezõ
hatóság köteles különös figyelmet fordítani:
– a vízi környezet DUDN metabolittal
szembeni expozíciójának lehetõségére, ha
a nikoszulfuront érzékeny talajú területeken
alkalmazzák,
– a vízinövények védelmére, és köteles
gondoskodni arról, hogy az engedély
feltételei között szükség szerint szerepeljenek
kockázatcsökkentõ intézkedések, mint
például pufferzónák kialakítása,
– a nem célnövények védelmére, és köteles
gondoskodni arról, hogy az engedély
feltételei között szükség szerint szerepeljenek
kockázatcsökkentõ intézkedések, mint
például nem permetezett pufferzónák
kialakítása,
– a talajvíz és a felszíni vizek védelmére, ha
a terméket érzékeny talajú és idõjárású
területeken alkalmazzák.

177. 177 klofentezin CAS-szám:
74115-24-5
CIPAC-szám: 418

3,6-bisz(2-klórfenil)-
1,2,4,5-tetrazin

� 980 g/kg
(szárazanyag)

2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag atkaölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített klofentezinrõl szóló
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
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178. 178 dikamba CAS-szám:
1918-00-9
CIPAC-szám: 85

3,6-diklór-2-metoxi-
benzoesav

� 850 g/kg 2009. 01. 01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített dikambáról szóló felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak
I. és II. függelékének a következtetéseit.

179. 179 difenokonazol CAS-szám:
119446-68-3
CIPAC-szám: 687

3-klór-4-[(2RS,4RS;
2RS,4SR)-4-metil-2-
(1H-1,2,4-triazol-1-
ilmetil)-1,3-dioxolán-
2-il]fenil
4-klórfenil éter

� 940 g/kg 2009. 01. 01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gombaölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített difenokonazolról szóló
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság különös
figyelmet fordít:
– a vízi szervezetek védelmére.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén
kockázatcsökkentõ intézkedéseket is
tartalmazniuk kell.

180. 180 diflubenzuron CAS-szám:
35367-38-5
CIPAC-szám: 339

1-(4-klórfenil)-3-(2,6-
difluorbenzoil) urea

� 950 g/kg
szennyezõdés:
maximum
0,03 g/kg
4-klóranilin

2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített diflubenzuronról szóló
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság különös
figyelmet fordít:
– a vízi szervezetek védelmére,
– a szárazföldi szervezetek védelmére,
– a nem célzott ízeltlábúak, köztük a méhek
védelmére.
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A felhasználási feltételeknek szükség esetén
kockázatcsökkentõ intézkedéseket is
tartalmazniuk kell.

181. 181 imazaquin CAS-szám:
81335-37-7
CIPAC-szám: 699

2-[(RS)-4-izopropil-4
-metil-5-oxo-
2-imidazolin-2-il]
kinolin-3-karboxilsav

� 960 g/kg
(racém keverék)

2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag növényi
növekedésszabályozóként engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített imazaquinról szóló
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.

182. 182 lenacil CAS-szám:
2164-08-1
CIPAC-szám 163

3-ciklohexil-1,5,6,7-
tetrahidrociklo-
pentapirimidin-2,4
(3H)-dion

� 975 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített lenacilról szóló felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak
I. és II. függelékének a következtetéseit.

183. 183 oxadiazon CAS-szám:
19666-30-9
CIPAC-szám 213

5-tert-butil-3-(2,4-di-
klór-5-izopropoxi-
fenil)-1,3,4-oxadiazol
-2(3H)-on

� 940 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített oxadiazonról szóló
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.

8.szám
F

Ö
L

D
M

Û
V

E
L

É
S

Ü
G

Y
I

É
S

V
ID

É
K

F
E

JL
E

S
Z

T
É

S
I

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
2633



[Sor-
szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok IUPAC név Tisztaság
Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás
kezdõ idõ-

pontja

A növény-
védõ szerek
újraértéke-
lésének ha-

tárideje

Lejárat idõ-
pontja

Speciális elõírások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

184. 184 pikloram CAS-szám:
1918-02-1
CIPAC-szám: 174

4-amino-3,5,6-tri-
klórpiridin-
2-karboxilsav

� 920 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített pikloramról szóló felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak
I. és II. függelékének a következtetéseit.

185. 185 piriproxifen CAS-szám:
95737-68-1
CIPAC-szám: 715

4-fenoxifenil
(RS)-2-(2-piridiloxi)
propil-éter

� 970 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2013.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag rovarölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
véglegesített piriproxifenrõl szóló
felülvizsgálati jelentésnek és különösen
annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság különös
figyelmet fordít:
– a nem célzott ízeltlábúak, köztük a méhek
védelmére.
A felhasználási feltételeknek szükség esetén
kockázatcsökkentõ intézkedéseket is
tartalmazniuk kell.

186. 186 bifenox CAS-szám:
42576-02-3
CIPAC-szám: 413

metil-5-(2,4-diklór-
fenoxi)-2-nitro-
benzoát

� 970 g/kg,
szennyezés:
max. 3 g/kg
2,4-diklór-
fenol
max. 6 g/kg
2,4-diklór-anizol

2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. március 14-én véglegesített,
a bifenoxra vonatkozó felülvizsgálati
jelentésben és különösen annak
I. és II. függelékében található
következtetéseket. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
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– a szerrel foglalkozók biztonsága.
Gondoskodik arról, hogy a felhasználás
feltételei között szerepeljen a megfelelõ
egyéni védõfelszerelés használata,
– a fogyasztók étkezési expozíciója az állati
eredetû termékekben és a vetésforgóban
következõ növényekben található
bifenoxmaradék tekintetében.

187. 187 diflufenikan CAS-szám:
83164-33-4
CIPAC-szám: 462

2',4'-difluor-2-(�,�,�-
trifluor-m-toliloxi)-
nikotinanilid

� 970 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. március 14-én véglegesített,
a diflufenikanra vonatkozó felülvizsgálati
jelentésben és különösen annak
I. és II. függelékében található
következtetéseket. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a vízi szervezetek védelme. Adott esetben
kockázatcsökkentõ intézkedéseket (például
védõzónák kialakítása) kell alkalmazni,
– a kezelésre nem szánt növények védelme.
Adott esetben kockázatcsökkentõ
intézkedéseket (például nem permetezett
védõzónák kialakítása a megmûvelt területen
belül) kell alkalmazni.

188. 188 fenoxaprop-P CAS-szám:
113158-40-0
CIPAC-szám: 484

(R)-2[4-[(6-klór-2-
benzoxazolil)oxi]-
fenoxi]-propánsav

� 920 g/kg 2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. március 14-én véglegesített,
a fenoxaprop-P-re vonatkozó felülvizsgálati
jelentésben és különösen annak
I. és II. függelékében található
következtetéseket. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:

8.szám
F

Ö
L

D
M

Û
V

E
L

É
S

Ü
G

Y
I

É
S

V
ID

É
K

F
E

JL
E

S
Z

T
É

S
I

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
2635



[Sor-
szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok IUPAC név Tisztaság
Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás
kezdõ idõ-

pontja

A növény-
védõ szerek
újraértéke-
lésének ha-

tárideje

Lejárat idõ-
pontja

Speciális elõírások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

– a szerrel foglalkozók biztonsága.
Gondoskodik arról, hogy a felhasználás
feltételei között szerepeljen a megfelelõ
egyéni védõfelszerelés használata,
– a kezelésre nem szánt növények védelme,
– mefenpir-dietil antidótum jelenléte
készítményekben a szerrel foglalkozók, más
dolgozók és kívülállók expozíciója
tekintetében,
– a hatóanyag és egyes bomlástermékei
tartós megmaradása olyan hideg helyeken és
területeken, ahol anaerob körülmények
állhatnak fenn.
Az engedélyezés feltételei között adott
esetben kockázatcsökkentõ intézkedéseknek
is szerepelniük kell.

189. 189 fenpropidin CAS-szám:
67306-00-7
CIPAC-szám: 520

(R,S)-1-[3-(4-terc-
butilfenil)-2-metil-
propil]-piperidin

� 960 g/kg
(racemát)

2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Felhasználása csak gombaölõ szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. március 14-én véglegesített,
a fenpropidinre vonatkozó felülvizsgálati
jelentésben és különösen annak
I. és II. függelékében található
következtetéseket. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók
biztonsága. Gondoskodik arról, hogy
a felhasználás feltételei között szerepeljen
a megfelelõ egyéni védõfelszerelés
használata,
– a vízi szervezetek védelme. Gondoskodnak
arról, hogy az engedélyezés feltételei között
adott esetben szerepeljenek
kockázatcsökkentõ intézkedések, mint
például védõzóna kialakítása.
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190. 190 kinoklamin CAS-szám:
2797-51-5
CIPAC-szám: 648

2-amino-3-klór-1,4-
naftokinon

� 965 g/kg
szennyezés:
diklon
(2,3-diklór-1,4-
naftokinon)
max. 15 g/kg

2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként való használata
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Kinoklamint tartalmazó növényvédõ szerek
dísznövényeken és faiskolai növényeken
kívüli növényekhez való felhasználásának
engedélyezése iránti kérelmek elbírálásakor
az engedélyezõ hatóság külön figyelmet
fordít az 5. § (5) bekezdésének c) pontjában
elõírt kritériumokra, és az engedély kiadása
elõtt gondoskodik arról, hogy valamennyi
szükséges adat és információ rendelkezésre
álljon. A 6. számú mellékletben
meghatározott egységes elvek érvényesítése
érdekében figyelembe kell venni az
Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. március 14-én
véglegesített, a kinoklaminra vonatkozó
felülvizsgálati jelentésben és különösen
annak I. és II. függelékében található
következtetéseket. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók, más dolgozók és
a kívülállók biztonsága. Gondoskodik arról,
hogy a felhasználás feltételei között
szerepeljen a megfelelõ egyéni
védõfelszerelés használata,
– a vízi szervezetek védelme,
– a madarak és kisemlõsök védelme.
Az alkalmazás feltételei között adott esetben
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedéseknek is szerepelniük kell.
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191. 191 kloridazon CAS-szám:
1698-60-8
CIPAC-szám: 111

5-amino-4-chloro-2-
phenylpyridazin-
3(2H)-one

920 g/kg
A 4-amino-
5-kloro-izomer
gyártási
szennyezõ
anyag
toxikológiai
veszélyt jelent,
maximális
szintjét
60 g/kg-ban
állapították meg.

2009.01.01. 2009.07.01. 2012.12.31. 2018.12.31. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtóként való használata
engedélyezhetõ legfeljebb 2,6 kg/ha
mennyiségben és ugyanazon a területen
legfeljebb háromévenként.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a kloridazonról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2007. december 4-én
véglegesített felülvizsgálati jelentés
következtetéseit és különösen annak
I. és II. függelékét. Ezen átfogó értékelésben
az engedélyezõ hatóságnak különös figyelmet
kell fordítania a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságára, és
gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás
feltételei között szerepeljen a megfelelõ
egyéni védõfelszerelés használata,
– a vízi szervezetek védelmére,
– a talajvíz védelmére, ha a hatóanyagot
érzékeny talaj- és/vagy éghajlati adottságú
területeken alkalmazzák.
Az engedélyezés egyik feltételéül kell szabni,
hogy kockázatcsökkentõ intézkedéseket
hozzanak, a veszélyeztetett övezetekben
pedig szükség esetén monitoringprogramba
kell kezdeni a talajvíznek a B és B1 metabolit
általi esetleges szennyezõdésének
ellenõrzésére.
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192. 192 tritoszulfuron CAS-szám:
142469-14-5
CIPAC-szám: 735

1-(4-metoxi-6-trifluor
-metil-1,3,5-triazin-2-
il)-3-(2-triflour-metil-
benzol-szulfonil)kar-
bamid

� 960 g/kg
A következõ
gyártási
szennyezõdések
toxikológiai
veszélyt
jelentenek, és
nem léphetnek
túl egy adott
mennyiséget
a technikai
anyagban:
2-amino-4-
metoxi-6-(tri-
fluormetil)-
1,3,5-triazin:
� 0,2 g/kg

2008.12.01. 2009.06.01. 2010.05.31. 2018.11.30. A. RÉSZ
Felhasználása kizárólag gyomirtó szerként
engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. május 20-án véglegesített
felülvizsgálati jelentés és különösen annak
I. és II. függelékének tritoszulfuronról szóló
következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság különös
figyelmet fordít:
– a talajvíz lehetséges szennyezõdésére, ha
a hatóanyagot a talajra és/vagy éghajlatra
nézve érzékeny adottságú területeken
alkalmazzák;
– a vízi szervezetek védelmére;
– a kisemlõsök védelmére.
Az alkalmazás feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.

8.szám
F

Ö
L

D
M

Û
V

E
L

É
S

Ü
G

Y
I

É
S

V
ID

É
K

F
E

JL
E

S
Z

T
É

S
I

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
2639



[Sor-
szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok IUPAC név Tisztaság
Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás
kezdõ idõ-

pontja

A növény-
védõ szerek
újraértéke-
lésének ha-

tárideje

Lejárat idõ-
pontja

Speciális elõírások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

193. 193 flutolanil CAS-szám:
66332-96-5
CIPAC-szám: 524

�,�,�-trifluoro-3'-
izopropoxi-o-
toluanilid

� 975 g/kg 2009.03.01. 2009.09.01. 2013.02.28. 2019.02.28. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölõ szerként történõ
felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyezõ hatóság olyan
kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze a flutolanilt tartalmazó
növényvédõ szereknek
a burgonyagumó-kezelésen kívüli
felhasználását, különös figyelmet kell
fordítania az 5. § (5) bekezdésének
c) pontjában meghatározott kritériumokra,
és mielõtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell
gyõzõdnie róla, hogy az összes szükséges
adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a flutolanilról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. május 20-án
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a talajvíz védelmére, ha a hatóanyagot
érzékeny talaj- és/vagy éghajlati adottságú
területeken alkalmazzák.
Az engedélyezés feltételei között adott
esetben kockázatcsökkentõ intézkedéseknek
is szerepelniük kell.

2640
F

Ö
L

D
M

Û
V

E
L

É
S

Ü
G

Y
I

É
S

V
ID

É
K

F
E

JL
E

S
Z

T
É

S
I

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
8.szám



[Sor-
szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok IUPAC név Tisztaság
Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás
kezdõ idõ-

pontja

A növény-
védõ szerek
újraértéke-
lésének ha-

tárideje

Lejárat idõ-
pontja

Speciális elõírások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

194. 194 benfluralin CAS-szám:
1861-40-1
CIPAC-szám: 285

N-butil-N-etil-�,�,�-t
rifluoro-2,6-dinitro-
p-toluidin

� 960 g/kg
Szennyezõ
anyagok:
etil-butil-nitro-
zamin:
max. 0,1 mg/kg

2009.03.01. 2009.09.01. 2013.02.28. 2019.02.28. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként történõ
felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyezõ hatóság olyan
kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze a benfluralint tartalmazó
növényvédõ szerek salátán és endívián való
használatán kívüli felhasználását, különös
figyelmet kell fordítania az 5. §
(5) bekezdésének c) pontjában meghatározott
kritériumokra, és mielõtt ilyen engedélyt ad
ki, meg kell gyõzõdnie róla, hogy az összes
szükséges adat és információ rendelkezésre
áll. A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a benfluralinról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. május 20-án
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságának
védelme. Az engedélyezett alkalmazási
feltételeknek megfelelõ személyi
védõfelszerelés használatát és az expozíció
mérséklésére kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell elõírniuk,
– a növényi és állati eredetû élelmiszerben
található maradékanyagok és a fogyasztók
étkezési expozíciójának értékelése,
– madarak, emlõsök, felszíni vizek és vízi
szervezetek védelme. Ezekkel az azonosított
kockázatokkal összefüggésben adott esetben
kockázatcsökkentõ intézkedéseket kell
alkalmazni, például pufferzónákat kell
kialakítani.
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195. 195 fluazinam CAS-szám:
79622-59-6
CIPAC-szám: 521

3-kloro-N-(3-kloro-5-
trifluorometil-2-piri-
dil)-�,�,�-trifluoro-
2,6-dinitro-p-toluidin

� 960 g/kg
Szennyezõ
anyagok:
5-kloro-N-(3-
kloro-5-tri
fluorometil-
2-piridil)-�,�,�-
trifluoro-
4,6-dinitro-
o-toluidin
legfeljebb
2 g/kg

2009.03.01. 2009.09.01. 2013.02.28. 2019.02.28. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölõ szerként történõ
felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyezõ hatóság olyan
kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze a fluazinamot tartalmazó
növényvédõ szereknek a burgonyán kívüli
felhasználását, különös figyelmet kell
fordítania az 5. § (5) bekezdésének
c) pontjában meghatározott kritériumokra, és
mielõtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell
gyõzõdnie róla, hogy az összes szükséges
adat és információ rendelkezésre áll. A
6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a fluazinamról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. május 20-án
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók és dolgozók
biztonságának védelme. Az engedélyezett
alkalmazási feltételeknek megfelelõ személyi
védõfelszerelés használatát és az expozíció
mérséklésére kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell elõírniuk,
– a növényi és állati eredetû élelmiszerben
található maradékanyagok és a fogyasztók
étkezési expozíciójának értékelése,
– a vízi szervezetek védelme. Ezzel az
azonosított kockázattal összefüggésben adott
esetben kockázatcsökkentõ intézkedéseket
kell alkalmazni, például pufferzónákat kell
kialakítani.
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196. 196 fuberidazol CAS-szám:
3878-19-1
CIPAC-szám: 525

2-(2'-furil)benzi-
midazol

� 970 g/kg 2009.03.01. 2009.09.01. 2013.02.28. 2019.02.28. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölõ szerként történõ
felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyezõ hatóság olyan
kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze a fuberidazolt tartalmazó
növényvédõ szereknek a vetõmagcsávázáson
kívüli felhasználását, különös figyelmet kell
fordítania az 5. § (5) bekezdésének
c) pontjában meghatározott kritériumokra,
és mielõtt ilyen engedélyt adnak ki, meg kell
gyõzõdnie róla, hogy az összes szükséges
adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a fuberidazolról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. május 20-án
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonsága, és
gondoskodnia kell arról, hogy a felhasználás
feltételei között szerepeljen a megfelelõ
egyéni védõfelszerelés használata,
– az emlõsökre jelentett hosszú távú
kockázat, és biztosítaniuk kell, hogy az
engedélyezés feltételei között adott esetben
szerepeljenek a kockázatcsökkentõ
intézkedések. Ebben az esetben megfelelõ
eszköz használata szükséges, biztosítva
a nagyfokú talajba juttatást, és az alkalmazás
alatti kiömlés minimalizálását.
Az alkalmazás feltételei között adott esetben
megfelelõ kockázatcsökkentõ
intézkedéseknek is szerepelniük kell.

8.szám
F

Ö
L

D
M

Û
V

E
L

É
S

Ü
G

Y
I

É
S

V
ID

É
K

F
E

JL
E

S
Z

T
É

S
I

É
R

T
E

S
ÍT

Õ
2643



[Sor-
szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok IUPAC név Tisztaság
Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás
kezdõ idõ-

pontja

A növény-
védõ szerek
újraértéke-
lésének ha-

tárideje

Lejárat idõ-
pontja

Speciális elõírások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

197. 197 mepikvát CAS-szám:
15302-91-7
CIPAC-szám: 440

1,1-dimetilpiperidi-
nium klorid
(mepikvát klorid)

� 990 g/kg 2009.03.01. 2009.09.01. 2013.02.28. 2019.02.28. A. RÉSZ
Kizárólag növényi növekedésszabályozóként
történõ felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyezõ hatóság olyan
kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze a mepikvátot tartalmazó
növényvédõ szerek árpán kívüli
felhasználását, különös figyelmet kell
fordítania az 5. § (5) bekezdésének
c) pontjában meghatározott kritériumokra,
és mielõtt ilyen engedélyt ad ki, meg kell
gyõzõdnie róla, hogy az összes szükséges
adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a mepikvátról szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. május 20-án
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit.
Az engedélyezõ hatóság külön figyelmet
fordít a növényi és állati eredetû
élelmiszerben található maradékanyagokra
és a fogyasztók étkezési expozíciójának
értékelésére.

198. 198 diuron CAS-szám: 330-54-1
CIPAC-szám: 100

3-(3,4-diklórfenil)-
1,1-dimetil-karbamid

� 930 g/kg 2008.10.01. – – 2018.09.30. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtóként való használata
engedélyezett, legfeljebb 0,5 kg/ha
mennyiségben (területi átlagban).
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek megvalósítása érdekében
figyelembe kell venni az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. július 11-én véglegesített felülvizsgálati
jelentés diuronra vonatkozó következtetéseit
és különösen annak
I. és II. függelékét. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonságára,
amennyiben szükség esetén elõ kell írni, hogy
felhasználáskor megfelelõ egyéni
védõfelszerelést kell használni,
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– a vízi szervezetek és a nem célnövények
védelmére.
Az engedélyezés feltételei közt szerepeljen,
hogy amennyiben szükséges,
kockázatcsökkentõ intézkedéseket kell
alkalmazni.

199. 216 abamektin CAS-szám:
71751-41-2
avermektin B1a
CAS-szám:
65195-55-3
Avermektin B1b
CAS-szám:
65195-56-4
abamektin
CIPAC-szám: 495

Avermektin B1a
(10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,
12S,13S,20R,21R,
24S)-6'-[(S)-szek-
butil]-21,24-dihidroxi
-5',11,13,22-tetra-
metil-2-oxo-3,7,19-
trioxatetra-
ciklo[15.6.1.14,8
020,24]pentacosa-10,
14,16,22-tetraén-6-
spiro-2'-(5',6'-dihidro-
2'H-pirán)-12-il
2,6-dideoxi-4-O-(2,6-
dideoxi-3-O-metil-�-
L-arabino-hexopira-
nozil)-3-O-metil-�-L-
arabino-hexopira-
nozid Avermektin
B1b
(10E,14E,16E,22Z)-
(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,
12S,13S,20R,21R,
24S)-21,24-dihidroxi-
6'-izopropil-5',11,13,2
2-tetrametil-2-oxo-
3,7,
19-trioxatetraciklo
[15.6.1.14,8
020,24]pentacosa-10,
14,16,22-tetraén-6-
spiro-2'-(5',6'-dihidro-
2'H-pirán)-12-il
2,6-dideoxi-4-O-(2,6-
dideoxi-3-O-metil-�-
L-arabino-hexopira-
nozil)-3-O-metil-�-L-
arabino-hexopira-
nozid

� 850 g/kg 2009.05.01. 2009.11.01. 2013.04.30. 2019.04.30. A. RÉSZ
Kizárólag rovarölõ és atkaölõ szerként
történõ felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
Amikor az engedélyezõ hatóság olyan
kérelmet bírál el, amely arra irányul, hogy
engedélyezze az abamektint tartalmazó
növényvédõ szerek citrusféléken, salátán és
paradicsomon való használatán kívüli
felhasználását, különös figyelmet kell
fordítania az 5. § (5) bekezdésének
c) pontjában meghatározott kritériumokra,
és mielõtt ilyen engedélyt adnak ki, meg kell
gyõzõdnie róla, hogy az összes szükséges
adat és információ rendelkezésre áll.
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az abamektinrõl szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. július 11-én
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság külön
figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonsága.
Gondoskodik arról, hogy a felhasználás
feltételei között szerepeljen a megfelelõ
személyi védõfelszerelés használata,
– a növényi eredetû élelmiszerben található
szermaradékok és a fogyasztók étkezési
expozíciójának értékelése,
– méhek, nem-célszervezet ízeltlábúak,
madarak, emlõsök és vízi szervezetek
védelme. Ezekkel az azonosított
kockázatokkal összefüggésben adott esetben
kockázatcsökkentõ intézkedéseket kell
alkalmazni, például pufferzónákat kell
kialakítani, és várakozási idõt kell
meghatározni.
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200. 217 epoxikonazol CAS-szám:
135319-73-2
(korábban
106325-08-0)
CIPAC-szám: 609

(2RS,
3SR)-1-[3-(2-kloro-
fenil)-2,3-epoxi-2-
(4-fluorfenil)propil]-
1H-1,2,4-triazol

� 920 g/kg 2009.05.01. 2009.11.01. 2013.04.30. 2019.04.30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölõ szerként történõ
felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni az epoxikonazolról
szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. július 11-én véglegesített felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak I. és II.
függelékének a következtetéseit. Ebben az
átfogó értékelésben az engedélyezõ hatóság
különös figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók biztonsága.
Gondoskodik arról, hogy a felhasználás
feltételei között adott esetben szerepeljen
a megfelelõ személyi védõfelszerelés
használata,
– a fogyasztók étkezési expozíciója az
epoxikonazol (triazol) metabolitjai
tekintetében,
– a nagy távolságra jutó levegõn keresztüli
terjedés lehetõsége,
– a vízi szervezeteket, a madarakat és az
emlõsöket érintõ kockázat. Az engedélyezés
feltételei között adott esetben
kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.

201. 218 fenpropimorf CAS-szám:
67564-91-4
CIPAC-szám: 427

(RS)-cisz-4-[3-(4-tert
-butilfenil)-2-metil-
propil]-2,6-dimetil-
morfolin

� 930 g/kg 2009.05.01. 2009.11.01. 2013.04.30. 2019.04.30. A. RÉSZ
Kizárólag gombaölõ szerként történõ
felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a fenpropimorfról
szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. július 11-én véglegesített felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak I. és II.
függelékének a következtetéseit. Ebben az
átfogó értékelésben az engedélyezõ hatóság
külön figyelmet fordít a következõkre:
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– a szerrel foglalkozók és a dolgozók
biztonsága. Az engedélyezett alkalmazási
feltételeknek megfelelõ személyi
védõfelszerelés használatát és az expozíció
mérséklését célzó olyan kockázatcsökkentõ
intézkedéseket kell elõírnia, mint például
a napi munkaórák korlátozása,
– a talajvíz védelme, ha a hatóanyagot
érzékeny talaj- és/vagy éghajlati adottságú
területeken alkalmazzák,
– a vízi szervezetek védelme. Az
engedélyezés feltételei között szükség szerint
kockázatcsökkentõ intézkedéseknek –
például pufferzónák kialakításának és
a lefolyás és az elsodródás csökkentését
célzó kiömlõnyílások létrehozásának – is
szerepelniük kell.

202. 219 fenpiroximát CAS-szám:
134098-61-6
CIPAC-szám: 695

terc-butil
(E)-alfa-(1,3-dimetil-
5-fenoxipirazol-4-
ilmetilénamino-oxi)-
p-toluát

� 960 g/kg 2009.05.01. 2009.11.01. 2013.04.30. 2019.04.30. A. RÉSZ
Kizárólag atkaölõ szerként történõ
felhasználása engedélyezhetõ. A következõ
használatokat tilos engedélyezni:
– permetlé-elsodródás nagy kockázatával
járó, magasra nõtt növényekhez használt
alkalmazások, például a traktorra szerelt
légfúvásos permetezõgép és kézi
permetezõgépek.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a fenpiroximátról
szóló, az Élelmiszerlánc- és
Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által
2008. július 11-én véglegesített felülvizsgálati
jelentésnek és különösen annak I. és II.
függelékének a következtetéseit. Ebben az
átfogó értékelésben az engedélyezõ hatóság
különös figyelmet fordít a következõkre:
– a szerrel foglalkozók és más dolgozók
biztonsága. Gondoskodik arról, hogy
a felhasználás feltételei között szerepeljen
a megfelelõ személyi védõfelszerelés
használata,
– a vízi szervezetekre és a nem célszervezet
ízeltlábúakra gyakorolt hatás, és biztosítania
kell, hogy az engedélyezési feltételek szükség
szerint kockázatcsökkentõ intézkedéseket
tartalmazzanak.
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[Sor-
szám

EU
Nr.

Hatóanyag
megnevezése

Azonosító számok IUPAC név Tisztaság
Hatálybalépés

idõpontja

Az alkalmazás
kezdõ idõ-

pontja

A növény-
védõ szerek
újraértéke-
lésének ha-

tárideje

Lejárat idõ-
pontja

Speciális elõírások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11]

203. 220 tralkoxidim CAS-szám:
87820-88-0
CIPAC-szám: 544

(RS)-2-[(EZ)-
1-(etoxiimino)propil]-
3-hidroxi-5-mesitil-
ciklohex-2-en-1-on

� 960 g/kg 2009.05.01. 2009.11.01. 2013.04.30. 2019.04.30. A. RÉSZ
Kizárólag gyomirtó szerként történõ
felhasználása engedélyezhetõ.
B. RÉSZ
A 6. számú mellékletben meghatározott
egységes elvek érvényesítése érdekében
figyelembe kell venni a tralkoxidimrõl szóló,
az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi
Állandó Bizottság által 2008. július 11-én
véglegesített felülvizsgálati jelentésnek és
különösen annak I. és II. függelékének
a következtetéseit. Ebben az átfogó
értékelésben az engedélyezõ hatóság különös
figyelmet fordít a következõkre:
– a talajvíz védelme, különösen a talajban
keletkezõ R173642 metabolitokkal szemben,
ha a hatóanyagot érzékeny talaj- és/vagy
éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,
– a növényevõ emlõsök védelme.
Az alkalmazás feltételei között szükség
esetén kockázatcsökkentõ intézkedéseknek is
szerepelniük kell.”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
76/2009. (VI. 30.) FVM

rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez
és korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

feltételeirõl szóló 144/2008. (XI. 7.) 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 feladatkörben el-
járva, a következõket rendelem el:

1. §

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 1. számú mellékle-
te e rendelet melléklete szerint módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép ha-
tályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 76/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

Az R. 1. számú mellékletében található Értékelés cím,
Horizontális szempontok alcím alatt található táblázat
utolsó két sora helyébe a következõ szövegrész lép:
„
Összesen: max:

69 pont

Mindösszesen: max:
111 pont

”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
77/2009. (VI. 30.) FVM

rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások

igénybevételének részletes feltételeirõl szóló
61/2009. (V. 14.) 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 feladatkörben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások
igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009.
(V. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 56. pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„56. szálas pillangós takarmánynövények: lucerna,

bükköny-félék, vöröshere, bíborhere, fehér here, korcshe-
re, perzsa here, alexandriai here, somkóró, takarmány bal-
tacím, szarvaskerep, nyúlszapuka, szeradella, borsó, tarka
koronafürt, görögszéna, fehérvirágú somkóró vagy ezen
növények keveréke, füves keveréke;”

(2) Az R. 2. § 58. pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„58. szemeskukorica: hibrid kukorica, kukorica, patto-

gatni való kukorica;”

2. §

Az R. 5. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(3) Amennyiben adott földterület tekintetében a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban:
MNV Zrt.) gyakorolja a tulajdonosi jogokat és a földhasz-
náló az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérõen nem rendel-
kezik földhasználati joggal a teljes támogatási idõszakra,
akkor legkésõbb 2010. május 15-ig rendelkeznie kell a
teljes támogatási idõszakra vonatkozóan bejegyzett föld-
használati jogosultsággal, illetve az MNV Zrt. vagy a va-
gyonkezelõ arra vonatkozó nyilatkozatával, hogy a támo-
gatható földterületet a teljes támogatási idõszak alatt hasz-
nálhatja.”
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3. §

Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti túlnyúlt terü-
let egy másik kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ
területet érint, akkor azon kötelezettségvállalással érintett
egybefüggõ terület célprogramjának elõírásait kell a teljes
tábla területén betartani, amelyikben nagyobb arányban
helyezkedik el a tábla, azonban a tábla vonatkozásában
a támogatási jogosultság és a támogatási összeg megálla-
pításakor a kötelezettségvállalással érintett egybefüggõ
területen belüli táblarész kerül elfogadásra.”

4. §

(1) Az R. 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(2) A 3. § (1) bekezdésének c) pontjának ca)–cb) al-
pontjaiban meghatározott célprogramok esetében a táp-
anyag-gazdálkodási tervet a talajvizsgálati eredmények,
valamint a 19. számú melléklet szerint vett minta legalább
N, P, K, Ca és Mg paraméterekre történõ levélanalízisének
eredménye alapján kell elkészíteni.”

(2) Az R. 14. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(6) Szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó kom-
poszt kihelyezésére a szennyvizek és szennyvíziszapok
mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabá-
lyairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet elõírásainak
betartása mellett van lehetõség.”

(3) Az R. 14. § (7) bekezdésének d) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

[A tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése során:]
„d) tápanyag-utánpótlásra felhasználható anyagok:
da) a termésnövelõ anyagok engedélyezésérõl, tárolá-

sáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006.
(V. 18.) FVM rendeletnek megfelelõ anyag;

db) EK jelölésû mûtrágya;
dc) szervestrágya (az állatfaj megadásával);
de) szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó kom-

poszt.”

5. §

Az R. 16. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(6) Az 58. § (4) bekezdés d) és g) pontjai, 59. § (4) be-
kezdés e) és h) pontjai, 60. § (4) bekezdés e) és h) pontjai,
valamint 65. § (4) bekezdés d) és g) pontjai szerinti elõ-
írásokat nem kell alkalmazni az adott táblára vonatkozóan,
amennyiben a táblán a teljes támogatási idõszak alatt évelõ
szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik.”

6. §

Az R. 17. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(4) A nem alkalmazható növényvédõszer-hatóanyago-
kat, valamint az azokat tartalmazó növényvédõ szerek
körét az IH a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pontjának cg) al-
pontja alapján a támogatási kérelem benyújtásának évében
augusztus 31-ig, ezt követõen évente január 31-ig közle-
ményben teszi közzé.”

7. §

(1) Az R. 31. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép:

„(1) A támogatási kérelmeket elektronikus úton kell be-
nyújtani 2009. június 1. és július 25. között.”

(2) Az R. 31. § (9) bekezdésének a) pontja helyébe az
alábbi rendelkezés lép:

[A támogatási kérelem benyújtása során:]
„a) mellékelni kell a 3. számú melléklet szerinti, a tá-

mogatási kérelem pontozásához szükséges dokumentumo-
kat, illetve ahol a rendelet lehetõvé teszi, másolat esetén
a kérelmezõ aláírásával hitelesített másolati példányt;”

8. §

(1) Az R. 33. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(2) A középfokú agrárvégzettségért járó többletpont
a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 5/a. számú mellékleté-
ben meghatározott végzettséggel rendelkezõ természetes
személyeknek és gazdasági társaságoknak adható. Ez
utóbbi esetben a többletpont a társaság vezetõ tisztségvise-
lõjének, alkalmazottjának vagy tagjának a hivatkozott
melléklet szerinti középfokú agrárvégzettsége alapján ad-
ható. Családi gazdaságok esetében a középfokú agrárvég-
zettségért járó többletpont akkor kerül beszámításra, ha
a családi gazdaság vezetõje vagy a családi gazdaság tagja
rendelkezik a szakirányú végzettséggel.”

(2) Az R. 33. § (4) és (5) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„(4) Szaktanácsadási szolgáltatói szerzõdéssel rendel-
kezõ kérelmezõk esetében akkor adható többletpont, ha
a kérelmezõ a szaktanácsadási szolgáltatói szerzõdést a
támogatási kérelem benyújtásának évében kötötte

a) a Szaktanácsadói Névjegyzékrõl szóló 95/1999.
(XI. 5.) FVM rendelet szerinti névjegyzékben szereplõ
szaktanácsadóval, vagy

b) a mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint az élelmi-
szer-ipari tevékenységhez kapcsolódó szakértõi mûködés
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 61/1994.
(XI. 8.) FM rendelet szerinti szakértõi engedéllyel rendel-
kezõ szakértõvel, vagy
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c) a közös agrárpolitika keretébe tartozó egyes támoga-
tási rendszerek mûködését segítõ mezõgazdasági szakta-
nácsadási rendszerrõl szóló 73/2007. (VII. 27.) FVM ren-
delet alapján nyilvántartásba vett Területi Szaktanácsadási
Központtal.

(5) A (4) bekezdés szerinti többletpont abban az esetben
is adható, ha a kérelmezõ olyan szaktanácsadó, aki szere-
pel a (4) bekezdés valamely pontjában hivatkozott szak-
tanácsadói névjegyzékben, vagy rendelkezik szakértõi
engedéllyel.”

(3) Az R. 33. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Azon felsõfokú agrárvégzettségek esetében, ame-

lyek nem szerepelnek a 4. számú mellékletben, de az azok-
nak megfeleltethetõ középfokú végzettség szerepel a
23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 5/a. számú mellékletében,
a középfokú agrárvégzettségért járó többletpont kerül
beszámításra.”

9. §

Az R. 34. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(6) Az (1), (3) és (4) bekezdés esetén a pontozás a tá-
mogatási kérelem benyújtási idõszak utolsó napján a 10. §
(1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a kérelmezõ
tenyészetébe bejelentett állatállományon alapul. A ponto-
zás alapjául szolgáló állattartást az MVH a területazonosí-
tási kérelem elbírálásakor a 10. § (1) bekezdés szerinti
nyilvántartásokban ismételten ellenõrzi.”

10. §

Az R. 52. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az általános kötelezettségeknek való meg nem

felelés jogkövetkezményei összeadódnak.”

11. §

Az R. 55. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Nem kerül alkalmazásra jogkövetkezmény,

amennyiben a támogatásra jogosult teljesíti a 69. § (4) be-
kezdés b) pontjának bl) alpontjában foglaltakat, de ezzel
a terület méretébõl adódóan túllépi a 69. § (4) bekezdés
b) pontjának bd) alpontjában foglalt elõírás szerinti maxi-
mális kaszálatlanul hagyandó területnagyságot.”

12. §

Az R. 59. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(6) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a tulajdo-
ni lap harminc napnál nem régebbi hiteles másolatát arról,

hogy a célprogramba bevinni kívánt területhez tartozó
lakott terület az ingatlan-nyilvántartásban a 2. § 60. pont-
jában meghatározottak szerint van bejegyezve, és a tulaj-
doni lapon szereplõ ingatlan részben vagy egészben a ké-
relmezõ tulajdonában vagy haszonélvezetében van.”

13. §

Az R. 65. § (4) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

[A célprogram elõírásai:]
„f) a célprogram 5 éve alatt a vetésszerkezeten belül

a fõnövény vonatkozásában szemeskukorica, csemege-
kukorica, burgonya, csicsóka, dohány, cukorrépa, takar-
mányrépa és a napraforgó együttes részaránya legfeljebb
20% lehet;”

14. §

Az R. 66. § (4) bekezdés f) pontja helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

[A célprogram elõírásai:]
„f) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes

területen a következõ vetésszerkezet betartása kötelezõ
a fõvetésû növények tekintetében: az õszi vetésû vagy
évelõ növények aránya legalább 60% és a tavaszi vetésû
növények aránya legfeljebb 40% lehet, valamint az alábbi
növények összesített részaránya el kell, hogy érje a
20%-ot: köles, pohánka, cirkok, szudáni fû, mohar, rost-
kender, baltacim, bükkönyök, somkóró, homoki bab,
lucerna, facélia, tarka koronafürt, csillagfürt;”

15. §

Az R. 73. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

[Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:]

„b) az integrált szõlõ- és gyümölcstermesztési támoga-
tásra jogosult minden gyümölcs faj és szõlõ, a 9. számú
mellékletben meghatározottak szerint, kivéve faiskola,
csemetekert;”

16. §

Az R. 74. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

[Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:]

„b) az ökológiai szõlõ- és gyümölcstermesztési támo-
gatásra jogosult minden gyümölcsfaj homogén vagy
vegyes állományban és szõlõ, a 9. számú mellékletben
meghatározottak szerint, kivéve faiskola, csemetekert;”
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17. §

Az R. 75. § (2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

[Támogatási idõszak teljes idõtartama alatti jogosult-
sági feltételek:]

„b) jogosult gyümölcs fajok: alma, körte, birs, nas-
polya, szilva, cseresznye, meggy, kajszi, õszibarack, dió,
mogyoró, mandula, szelídgesztenye homogén vagy ve-
gyes állományban a 9. számú mellékletben meghatározot-
tak szerint, kivéve faiskola, csemetekert.”

18. §

(1) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. szá-
mú melléklete lép.

(2) Az R. 4. számú melléklete e rendelet 2. számú mel-
léklete szerint módosul.

(3) Az R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 3. szá-
mú melléklete lép.

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

(5) Az R. 22. számú mellékletének címe helyébe a „Cél-
programok teljesítéséhez köthetõ legfontosabb adminiszt-
rációs tevékenységek összefoglaló táblázata” szövegrész
lép.

19. §

Az R. 18. § (5) bekezdésében a „2009. július 1-jéig”
szövegrész helyébe a „2009. augusztus 1-jéig” szövegrész
lép, az R. 34. § (2) és (4) bekezdéseiben az „április 15.

és június 30. között” szövegrész helyébe az „április 15. és
július 25. között” szövegrész lép.

20. §

(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: 33/2008. FVM
rendelet (III. 27.)] 3. § a következõ (7) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(7) Az (5) bekezdéstõl eltérõen, az (1) bekezdés b) pont
bc) alpontja szerinti támogatás esetében a 10. § (1) bekez-
dés b) pontja szerinti jogosultság alapján abban az esetben
igényelhetõ támogatás, ha a terület több mint 50%-a a
10. § (1) bekezdés b) pontjában elõírt lejtésszögû.”

(2) A 33/2008. FVM rendelet (III. 27.) 16. § (1) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Támogatási kérelem 2009-ben június 1. és jú-
lius 25. között, azt követõen pedig évente június 1. és jú-
nius 30. között nyújtható be elektronikus úton. A támoga-
tási kérelem mellékleteit írott formában, postai úton kell
benyújtani, az elektronikusan benyújtott kérelemmel azo-
nos támogatási kérelem benyújtási idõszakban az ügyfél
lakhelye/székhelye szerint illetékes Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) kiren-
deltséghez.”

21. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba az-
zal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

„3. számú melléklet a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez

A támogatási kérelmek részletes pontozási szempontrendszere

I. Szántóföldi agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport

8. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2653

Értékelés/ellenőrzés 
módja

Integrált 
szántóföldi 

növénytermesztés

Tanyás 
gazdálkodás

Ökológiai 
szántóföldi 

növénytermesztés

Természetvédelmi 
célú szántóföldi 

növénytermesztés 
(túzok, vadlúd-darú, 
madár és apróvad 
illetve kék vércse 
élőhely-fejlesztési 

előírásokkal) 

Vízerózió elleni Szélerózió elleni

1 Natura 2000* MePAR fedvény 6 6 10 12 6 6

2 Nitrát-érzékeny* MePAR fedvény 10 8 8 6 12 12

3 Sérülékeny vízbázisú védőterület* MePAR fedvény 6 6 6 6 10 10

4 Kedvezőtlen Adottságú Terület* MePAR fedvény 10 10 6 6 10 10

5 MTÉT zónarendszer - max adható* MePAR fedvény 0 0 0 10 0 0

A zóna 0 0 0 10 0 0
B zóna 0 0 0 6 0 0
C zóna 0 0 0 4 0 0

6 VTT térszintek - max adható* MePAR fedvény 8 10 10 0 0 0
ármentes szint 8 10 10 0 0 0

alacsony és magas ártér 0 0 0 0 0 0
mélyártér 0 0 0 0 0 0

7 Hátrányos helyzetű terület (a kérelmező 
lakhelye/székhelye)

311/2007. (XI.17.) Korm. 
rendelet, 240/2006. 
(XI.30.) Korm. rendelet 
szerint

6 6 6 6 6 6

8
Korábbi NVT AKG résztvevő  
(szántóföldi célprogramban)

MVH adatbázis 9 9 9 9 9 9

9 Szaktanácsadóval kötött szerződés szerződés másolata 5 5 5 5 5 5

10 Agrár végzettség
Agrár felsőfokú végzettség Oklevél másolata 8 8 8 8 8 8

Agrár középfokú végzettség Bizonyítvány másolata

Családi gazdaság 
nyilvántartásba vételéről 
szóló határozat 
másolata**

4 4 4 4 4 4

11 Fiatal gazdálkodó határozat alapján 5 5 5 5 5 5

12

Elismert termelői csoport, vagy zöldség-
gyümölcs termelői csoport, vagy 
termelői szervezeti tagság***

Igazolás 9 9 9 9 9 9

13 Állattállománnyal rendelkezik ENAR nyilvántartás 12 10 10 10 12 12

14
A célprogramban teljes szántóterülete* 2009. évi egységes 

kérelem

 kevesebb mint 25% 2 0 0 2 2 2
25%, vagy annál több, de kevesebb 

mint 50%
3 0 2 4 4 4

50%, vagy annál több, de kevesebb 
mint 75%

4 4 4 6 6 6

75%, vagy annál több 6 8 8 8 8 8

összesen: 100 100 100 100 100 100

Célprogramok

Pontozási szempontok szántóföldi 
célprogramok esetén

Területi szempontok

*** csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt nem álló termelői csoport, illetve termelő szervezet

** A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. § (3) bekezdés szerinti határozat 
másolata

*Adminisztratív ellenőrzés után vizsgálva

Egyéb szempontok



II. Gyepgazdálkodási agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport

2654 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 8. szám

Értékelés/ellenőrzés módja Extenzív 
gyepgazdálkodás

Ökológiai 
gyepgazdálkodás

Természetvédelmi célú 
gyepgazdálkodási célprogramok 

( túzok, illetve éllőhelyvédelm 
előírásokkal)

Környezetvédelmi 
célú gyeptelepítés

Természetvédelmi 
célú gyeptelepítés 

1 Natura 2000* MePAR fedvény 12 12 12 8 12

2 Nitrát-érzékeny* MePAR fedvény 6 6 6 10 6

3 Sérülékeny vízbázisú védőterület* MePAR fedvény 3 3 3 8 6

4 Kedvezőtlen adottságú terület* MePAR fedvény 10 8 10 10 10

5 MTÉT zónarendszer - max adható* MePAR fedvény 0 0 10 0 10
A zóna 0 0 10 0 10
B zóna 0 0 6 0 6
C zóna 0 0 4 0 4

6 VTT térszintek - max adható* MePAR fedvény 10 10 0 11 3
ármentes szint 5 5 0 4 3

alacsony és magas ártér 10 10 0 8 3
mélyártér 5 5 0 11 3

7 Hátrányos helyzetű terület (a kérelmező 
lakhelye/székhelye)

311/2007. (XI.17.) Korm. 
rendelet, 240/2006. (XI.30.) 
Korm. rendelet szerint

6 6 6 6 6

8

Korábbi NVT AKG résztvevő  
(gyepgazdálkodási célprogramban, vagy 
gyeptelepítés esetén szántóföldi 
célprogramban)

MVH adatbázis 9 9 9 9 9

9 Szaktanácsadóval kötött szerződés szerződés másolata 5 5 5 5 5

10 Agrár végzettség 
Agrár felsőfokú végzettség Oklevél másolata 6 6 6 6 6

Agrár középfokú végzettség Bizonyítvány másolata

Családi gazdaság 
nyilvántartásba vételéről szóló 
határozat másolata**

3 3 3 3 3

11 Fiatal gazdálkodó Határozat alapján 5 5 5 5 5

12
Elismert termelői csoport***, vagy 
tenyésztőszervezeti tagság

Igazolás 8 6 8 8 8

13 Védett őshonos állattal rendelkezik ENAR nyilvántartás 8 8 8 10 10

14

Ökológiai gazdálkodásból származó 
állattal rendelkezik

Ökológiai ellenőrző szervezet 
igazolása másolata

4 8 4 4 4

15 A célprogramban teljes gyepterülete* 2009.évi egységes kérelem
 kevesebb mint 25% 2 0 2 0 0

25%, vagy annál több, de kevesebb mint 
50%

4 2 4 0 0

50%, vagy annál több, de kevesebb mint 
75%

6 4 6 0 0

75%, vagy annál több 8 8 8 0 0
összesen: 100 100 100 100 100

*** csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt nem álló termelői csoport 

Pontozási 
szempontok gyepgazdálkodási 

célprogramok esetén

Célprogramok

** A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. § (3) bekezdés szerinti határozat 
másolata

*Adminisztratív ellenőrzés után vizsgálva

Gazdálkodási szempontok

Területi szempontok



III. Ültetvényekre vonatkozó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport

8. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2655

Értékelés/ellenőrzés módja Integrált gyümölcs és 
szőlőtermesztés 

Ökológiai gyümölcs és 
szőlőtermesztés 

Hagyományos 
gyümölcstermesztés

1 Natura 2000* MePAR fedvény 6 8 12

2 Nitrát-érzékeny* MePAR fedvény 10 9 9

3 Sérülékeny vízbázisú védőterület* MePAR fedvény 6 6 2

4 Kedvezőtlen adottságú terület* MePAR fedvény 5 5 5

5 VTT térszintek - max adható* MePAR fedvény 5 8 8
ármentes szint 5 8 8

alacsony és magas ártér 2 4 4
mélyártér 0 0 0

6 Hátrányos helyzetű terület (a kérelmező 
lakhelye/székhelye)

311/2007. (XI.17.) Korm. 
rendelet, 240/2006. (XI.30.) 
Korm. rendelet szerint

6 6 6

7
Korábbi NVT AKG résztvevő                               
(ültetvényes célprogramban)

MVH adatbázis 9 9 9

8 Szaktanácsadóval kötött szerződés Szerződés másolata 5 5 5

9 Agrár végzettség
Agrár felsőfokú végzettség Oklevél másolata 10 10 10

Agrár középfokú végzettség Bizonyítvány másolata

Családi gazdaság 
nyilvántartásba vételéről szóló 
határozat másolata**

5 5 5

10 Fiatal gazdálkodó Határozat alapján 6 6 6

11
Zöldség-gyümölcs termelői csoport, vagy termelői 
szervezeti tagság***

Igazolás 12 10 10

12

Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és 
Terméktanács/Észak-Keletmagyarországi Alma és Egyéb 
Gyümölcs Szövetség - Szakmaközi Szervezet/Hegyközségi 
tagság

Igazolás**** 12 10 10

13 A célprogramban teljes ültetvényterülete* 2009. évi egységes kérelem
 kevesebb mint 25% 2 0 0

25%, vagy annál több, de kevesebb mint 50% 4 2 2
50%, vagy annál több, de kevesebb mint 75% 6 4 4

75%, vagy annál több 8 8 8

összesen: 100 100 100

*Adminisztratív ellenőrzés után vizsgálva

**** hegyközségi tagság esetén az illetékes hegybíró által kiállított igazolás
*** csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt nem álló termelői csoport, illetve termelő szervezet

** A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. § (3) bekezdés 
szerinti határozat másolata

Gazdálkodási szempontok

Pontozási 
szempontok ültetvényekre vonatkozó célprogramok esetén

Célprogramok

Területi szempontok



IV. Vizes élõhely földhasználathoz kapcsolódó agrár-környezetgazdálkodási célprogram csoport

2. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

Az R. 4. számú melléklete az alábbi sorral egészül ki:

[Képzési terület
Korábbi fõiskolai (F) Többciklusú felsõoktatási képzési rendszer szerinti

és egyetemi (E) szakok Alapszak Mesterszak]

„Agrár mezõgazdasági gépészmérnöki
F, E

mezõgazdasági és
élelmiszer-ipari gépészmérnöki

mezõgazdasági és
élelmiszer-ipari gépészmérnöki

meliorációs mérnök F földmérõ és földrendezõ
mérnöki

birtokrendezõ mérnöki”

2656 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 8. szám

Értékelés/ellenőrzés módja Nádgazdálkodás

Természetes vizes 
élőhelyek mocsarak, 
zsombékok, sásos 

területek gondozása 

Vizes élőhelyek 
létrehozása és kezelése 

1 Natura 2000* MePAR fedvény 10 10 10

2 Nitrát-érzékeny* MePAR fedvény 10 10 10

3 Sérülékeny vízbázisú védőterület* MePAR fedvény 5 5 5

4 Kedvezőtlen adottságú terület* MePAR fedvény 6 8 8

5 MTÉT zónarendszer - max adható* MePAR fedvény 10 10 10
A zóna 10 10 10
B zóna 5 5 5
C zóna 5 5 5

6 VTT térszintek - max adható* MePAR fedvény 10 10 10
ármentes szint 0 0 0

alacsony és magas ártér 5 0 0
mélyártér 10 10 10

7 Hátrányos helyzetű terület (a kérelmező 
lakhelye/székhelye)

311/2007. (XI.17.) Korm. rendelet, 
240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet 
szerint

6 6 6

8
Korábbi NVT AKG résztvevő                                   (vizes 
élőhely célprogramban)

MVH adatbazis 9 9 9

9 Szaktanácsadóval kötött szerződés Szerződés másolata 5 5 5

10 Agrár végzettség 
Agrár felsőfokú végzettség Oklevél másolata 6 6 6

Agrár középfokú végzettség Bizonyítvány másolata

Családi gazdaság nyilvántartásba 
vételéről szóló határozat 
másolata**

3 3 3

11 Fiatal gazdálkodó Határozat alapján 5 5 5

12 Állattállománnyal rendelkezik ENAR nyilvántartás 0 6 6

13 Védett őshonos állattal rendelkezik ENAR nyilvántartás 0 5 5

14 Tenyésztőszervezeti tagság Igazolás 0 5 5

15 Hosszú távú értékesítési szerződés megléte Szerződés másolata 10 0 0

16 A célprogramban teljes nádas területe* 2009. évi egységes kérelem
 kevesebb mint 25% 2 0 0

25%, vagy annál több, de kevesebb mint 50% 4 0 0
50%, vagy annál több, de kevesebb mint 75% 6 0 0

75%, vagy annál több 8 0 0

összesen: 100 100 100

* Adminisztratív ellenőrzés után vizsgálva

** A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. Rendelet 4. § (3) 
bekezdés szerinti határozat másolata

Célprogramok
Pontozási 

szempontok vizes élőhelyekhez kapcsolódó 
célprogramok esetén

Gazdálkodási szempontok

Területi szempontok



3. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

„9. számú melléklet a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez

Termeszthetõ növények és hasznosítások listája célprogramonként

Jogszabályi
hivatkozás

3. § (1)
Célprogram Termeszthetõ növények

a) aa)

ab)

ac)

Integrált szántóföldi

Tanyás gazdálkodás

Ökológiai szántóföldi

Alexandriai here; Alexandriai here (vetõmag célra); Angol perje (vetõmag célra); Angyalgyökér; Ánizs; Anyarozs; Árpa;
Articsóka; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetõmag célra); Bimbóskel; Borsikafû; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós
napraforgó-csalamádé; Brokkoli; Burgonya; Búza és kétsoros és egyéb búza; Cékla; Cérnatippan (vetõmag célra);
Cikóriagyökér; Citromfû; Csemegekukorica; Csenkeszperje (vetõmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetõmag
célra); Cukkini; Cukorborsó; Cukorcirok; Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza;
Ebtippan (vetõmag célra); Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Fehér here (vetõmag célra); Fehér tippan (vetõmag
célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag; Fokhagyma; Fonák lóhere
(vetõmag célra); Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vetõmag célra); Futóbab; Fûszerpaprika; Füves lucerna és
füves here; Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetõmag célra); Gyûszûvirág; Hibrid perje
(vetõmag célra); Hibrid kukorica; Hibrid napraforgó; Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetõmag célra); Kamilla; Kapor;
Káposztarepce; Karalábé; Karfiol; Kelkáposzta; Kender (vetõmag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai kel;
Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetõmag célra); Konyhakömény; Korcs v. svédhere (vetõmag célra); Korcshere; Koriander;
Koronás baltavirág (vetõmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs,
búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetõmag célra); Lilahagyma; Lóbab; Lódi lóhere
(vetõmag célra); Lucerna; Lucerna (vetõmag célra); Macskagyökérfû; Majoranna; Mák; Máriatövis; Menta; Metélõhagyma;
Meténg; Mezei borsó; Mézontófû; Mocsári perje (vetõmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképû csenkesz (vetõmag
célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag;
Olasz perje (vetõmag célra); Óriás tippan (vetõmag célra); Õszi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom; Pasztinák;
Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Petrezselyem; Pohánka; Póréhagyma; Rebarbara; Réparepce; Retek; Réti csenkesz
(vetõmag célra); Réti komócsin (vetõmag célra); Réti perje (vetõmag célra); Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen
(vetõmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárgarépa; Sárkerep lucerna; Seprûcirok;
Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sóska; Sovány perje (vetõmag célra); Spanyol Articsóka; Spárga; Spenót; Szárazbab;
Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös
bükköny (vetõmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfû; Szudánifû; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetõmag
célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetõmag célra);
Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tifon; Tojásgyümölcs;
Torma; Tök; Tritikále; Uborka; Útifû; Vadrepcemag; Vegyes zöldség (konyhakert); Vörös csenkesz (vetõmag célra); Vöröshere
(vetõmag célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller; Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa
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Jogszabályi
hivatkozás

3. § (1)
Célprogram Termeszthetõ növények

a) ad) 1.

a) ad) 2.

a) ad) 3.

a) ad) 4.

Szántóföldi növénytermesztés
túzok élõhely-fejlesztési
elõírásokkal (vegyes szántóföldi
növénytermesztés esetén)

Szántóföldi növénytermesztés
vadlúd- és daruvédelmi
elõírásokkal

Szántóföldi növénytermesztés
madár- és apróvad
élõhely-fejlesztési elõírásokkal

Szántóföldi növénytermesztés kék
vércse élõhely-fejlesztési
elõírásokkal (vegyes szántóföldi
növénytermesztés esetén)

Alexandriai here; Alexandriai here (vetõmag célra); Angol perje (vetõmag célra); Angyalgyökér; Anyarozs; Árpa; Articsóka;
Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetõmag célra); Bimbóskel; Borsikafû; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós
napraforgó-csalamádé; Brokkoli; Burgonya; Búza és kétszeres és egyéb búza; Cékla; Cérnatippan (vetõmag célra);
Cikóriagyökér; Citromfû; Csemegekukorica; Csenkeszperje (vetõmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetõmag
célra); Cukkini; Cukorborsó; Cukorcirok; Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza;
Ebtippan (vetõmag célra); Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Fehér here (vetõmag célra); Fehér tippan (vetõmag
célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag; Fokhagyma; Fonák lóhere
(vetõmag célra); Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vetõmag célra); Futóbab; Fûszerpaprika; Füves lucerna és
füves here; Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetõmag célra); Gyûszûvirág; Hibrid perje
(vetõmag célra); Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetõmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Karalábé; Karfiol;
Kelkáposzta; Kender (vetõmag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai kel; Komlós lucerna; Komlós lucerna
(vetõmag célra); Konyhakömény; Korcs v. svédhere (vetõmag célra); Korcshere; Koronás baltavirág (vetõmag célra); Köles;
Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse;
Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetõmag célra); Lilahagyma; Lóbab; Lódi lóhere (vetõmag célra); Lucerna; Lucerna (vetõmag
célra); Macskagyökérfû; Majoranna; Mák; Menta; Metélõhagyma; Meténg; Mezei borsó; Mézontófû; Mocsári perje (vetõmag
célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképû csenkesz (vetõmag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé;
Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag; Olasz perje (vetõmag célra); Óriás tippan (vetõmag célra);
Õszi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom; Pasztinák; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Petrezselyem; Pohánka;
Póréhagyma; Rebarbara; Réparepce; Retek; Réti csenkesz (vetõmag célra); Réti komócsin (vetõmag célra); Réti perje (vetõmag
célra); Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetõmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány;
Sáfránymag; Sárgarépa; Sárkerep lucerna; Seprûcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sóska; Sovány perje (vetõmag célra);
Spanyol Articsóka; Spárga; Spenót; Szárazbab; Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella;
Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetõmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfû;
Szudánifû; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetõmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek;
Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetõmag célra); Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú
lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tifon; Tojásgyümölcs; Torma; Tök; Tritikále; Uborka; Útifû; Vadrepcemag; Vörös
csenkesz (vetõmag célra); Vöröshere (vetõmag célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller;
Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa; Zöldugar

a) ad) 1.
a) ad) 4.

Szántóföldi növénytermesztés
túzok/kék vércse élõhely-fejlesztési
elõírásokkal (évelõ szálas pillangós
takarmánynövények termesztése
esetén)

Alexandriai here; Bíborhere; Bükköny-félék; Csicseriborsó; Fehér here; Fehérvirágú somkóró; Görögszéna; Komlós lucerna;
Korcshere; Lucerna; Mezei borsó; Nyúlszapuka; Perzsa here; Sárkerep lucerna; Somkóró; Szarvaskerep; Szárazborsó;
Szeradella; Takarmány baltacím; Takarmányborsó; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Vöröshere vagy ezen növények
keveréke, füves keveréke
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Jogszabályi
hivatkozás

3. § (1)
Célprogram Termeszthetõ növények

a) ae) 1.
a) ae) 2.

Vízerózió
Szélerózió

Alexandriai here; Alexandriai here (vetõmag célra); Angol perje (vetõmag célra); Angyalgyökér; Anyarozs; Árpa; Bazsalikom;
Bíborhere; Bíborhere (vetõmag célra); Borsikafû; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Burgonya; Búza és
kétszeres és egyéb búza; Cérnatippan (vetõmag célra); Cikóriagyökér; Citromfû; Csemege kukorica; Csenkeszperje (vetõmag
célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetõmag célra); Cukorcirok; Cukorrépa; Csillagfürt; Disznóbab; Dohány- Burley;
Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetõmag célra); Édes csillagfürt (mag); Fehér here (vetõmag célra); Fehér tippan
(vetõmag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fénymag; Fonák lóhere (vetõmag célra); Francia perje (vetõmag célra); Füves
lucerna és füves here; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetõmag célra); Gyûszûvirág; Hibrid perje (vetõmag
célra); Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetõmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Kender (vetõmag célra);
Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetõmag célra); Korcs v. svédhere (vetõmag
célra); Korcshere; Koronás baltavirág (vetõmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy
szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetõmag célra); Lóbab;
Lódi lóhere (vetõmag célra); Lucerna; Lucerna (vetõmag célra); Macskagyökérfû; Majoranna; Menta; Meténg; Mezei borsó;
Mézontófû; Mocsári perje (vetõmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképû csenkesz (vetõmag célra); Napraforgómag;
Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olasz perje (vetõmag célra); Óriás tippan
(vetõmag célra); Õszi búzás pannon bükköny; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Pohánka; Réparepce; Réti csenkesz
(vetõmag célra); Réti komócsin (vetõmag célra); Réti perje (vetõmag célra); Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetõmag
célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárkerep lucerna; Seprûcirok; Silócirok; Silókukorica;
Somkóró; Sovány perje (vetõmag célra); Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag;
Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetõmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfû; Szudánifû;
Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetõmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek;
Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetõmag célra); Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú
lucerna; Tárkony; Tárnics; Tifon; Tritikále; Útifû; Vadrepcemag; Vörös csenkesz (vetõmag célra); Vöröshere (vetõmag célra);
Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zöldborsó; Zsázsa

b) ba)
bb)
bc) 1.

bc) 2.

d) db)

Extenzív gyepgazdálkodás
Ökológiai gyepgazdálkodás
Gyepgazdálkodás túzok
élõhely-fejlesztési elõírásokkal
Gyepgazdálkodás
élõhely-fejlesztési elõírásokkal
Természetes vizes élõhelyek
gondozása

Állandó legelõ (kaszált); Állandó legelõ (legeltetett); Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett);

b) bd) 1.

bd) 2.

d) dc)

Környezetvédelmi célú
földhasználat váltás
Természetvédelmi célú
gyeptelepítés
Vizes élõhelyek létrehozása és
kezelése

Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett);

c) ca) Integrált gyümölcs és
szõlõtermesztés

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Egyéb ribiszke; Homoktövis; Josta; Kajszibarack; Körte; Málna; Mandula; Meggy; Mogyoró;
Naspolya; Õszibarack; Piros ribiszke; Piszke; Szeder; Szelídgesztenye; Szilva; Szõlõültetvények; Termesztett bodza

c) cb) Ökológiai gyümölcs és
szõlõtermesztés

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Egyéb ribiszke; Homoktövis; Josta; Kajszibarack; Körte; Málna; Mandula; Meggy; Mogyoró;
Naspolya; Õszibarack; Piros ribiszke; Piszke; Szeder; Szelídgesztenye; Szilva; Szõlõültetvények; Termesztett bodza; Vegyes
gyümölcsös
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Jogszabályi
hivatkozás

3. § (1)
Célprogram Termeszthetõ növények

c) cc) Hagyományos gyümölcstermesztés Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Kajszi; Körte; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; Õszibarack; Szilva; Szelídgesztenye;
Vegyes gyümölcsös

d) da) Nádgazdálkodás Nád

”

4. számú melléklet a 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

„10. számú melléklet a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelethez

A szántóföldi célprogramokban zöldségnövényként támogatható növények köre

Articsóka Feketegyökér Paprika Szárazbab

Bimbóskel Fokhagyma Paradicsom Torma

Brokkoli Földieper (szamóca) Pasztinák Tök

Cékla Futóbab Petrezselyem Tojásgyümölcs

Cukkini Fûszerpaprika Póréhagyma Uborka

Cukorborsó Galambbegysaláta Rebarbara Vöröshagyma

Csemege kukorica Karalábé Retek Zeller

Dinnye Karfiol Sárgarépa Zöldbab

Endívia Kelkáposzta Sóska Zöldborsó

Édeskömény Kínai kel Spanyol Articsóka Zsázsa

Fejessaláta Lilahagyma Spárga

Fejeskáposzta Metélõhagyma Spenót
”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
78/2009. (VI. 30.) FVM

rendelete
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

finanszírozáshoz igénybe vehetõ
projekt kiegészítõ hitelrõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

Értelmezõ rendelkezések

E rendelet alkalmazásában:
a) mezõgazdasági tevékenység: mezõgazdasági termé-

kek termelése, tenyésztése vagy mûvelése, ideértve a beta-
karítást, a fejést, az állattenyésztést és a mezõgazdasági
célból történõ állattartást (TEÁOR 08: 011, 012, 014, 015,
016), valamint a mezõgazdasági földterületek helyes me-
zõgazdasági és környezeti állapotban tartását;

b) mezõgazdasági vállalkozás: olyan természetes vagy
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazda-
sági társaság, akinek, illetve amelynek mezõgazdasági
üzeme (egy adott mezõgazdasági termelõ által mezõgaz-
dasági tevékenység folytatásához használt termelõegysé-
gek, különösen termõföld, állatállomány, gép, épület, be-
rendezés összessége) a Magyar Köztársaság területén ta-
lálható, és amely mezõgazdasági tevékenységet folytat;

c) beruházás: a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
3. §-a (4) bekezdésének 7. pontjában foglaltak szerinti rá-
fordítások összessége;

d) megkezdett beruházás: építési beruházás esetén az
építési naplóba történõ elsõ bejegyzést követõen, gépberu-
házás és egyéb beruházás (pl. ingatlanvásárlás) esetén
a vételárnak vagy egy részének megfizetését követõen;

e) hitelintézet: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállal-
kozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 5. §-ában meg-
határozott pénzügyi intézmény;

f) kezességvállaló intézmény: olyan kezességvállalás-
sal foglalkozó pénzügyi vállalkozás, amelynek kezesség-
vállalása a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl
szóló 2008. évi CII. törvény 38. és 39. §-a alapján részben
vagy egészben állami viszontgaranciával biztosított (Ga-
rantiqa Hitelgarancia Zrt. és az Agrár Vállalkozási Hitel-
garancia Alapítvány);

g) támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az el-
számolható költségek jelenértékének hányadosa, százalé-
kos formában kifejezve;

h) támogatást nyújtó szerv: a Magyar Fejlesztési Bank
Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.), illetve kezességvállalás
esetén a kezességvállaló intézmények;

i) hitelprogram: az MFB Zrt. által biztosított forrás ter-
hére, e rendelet alapján mûködtetett Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehetõ
projekt kiegészítõ hitel, amelynek részletes feltételeit az
MFB Zrt. termékleírása tartalmazza;

j) nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az Európai Kö-
zösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése
szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.)
Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti vállalkozás;

k) ÚMVP: Új Magyarország Vidékfejlesztési Program.

A hitelfelvevõk köre

2. §

(1) A hitelprogram keretében hitelfelvételre jogosultak
azok a mezõgazdasági vállalkozások, amelyek az adott be-
ruházásra vonatkozó helyt adó vagy részben helyt adó jog-
erõs támogatási határozattal rendelkeznek.

(2) A hitelintézetek csak olyan hitelkérelmeket fogad-
hatnak be, amelyhez a kérelem benyújtásakor mellékelték
a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozatot, valamint a tá-
mogatási határozat másolatát.

(3) Nem jogosult a hitelprogram keretében hitelfelvétel-
re az a mezõgazdasági vállalkozás, amely:

a) a hitelkérelem benyújtásának idõpontjában csõd-,
felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás
alatt áll;

b) a hitelkérelem benyújtásának idõpontjában lejárt
esedékességû adó vagy adók módjára behajtható köztarto-
zása van, kivéve, ha az adóhatóság a mezõgazdasági vál-
lalkozás részére fizetési halasztást vagy részletfizetést en-
gedélyezett;

c) a hitelkérelem benyújtásának idõpontjában hitel-
szerzõdésbõl vagy bankgarancia-szerzõdésbõl eredõ lejárt
tartozása áll fenn;

d) nem rendelkezik a tevékenység folytatásához szük-
séges valamely hatósági engedéllyel;

e) a Bizottság valamely támogatás visszafizetésére kö-
telezõ határozata által érintett és a tiltottnak minõsített
támogatást nem fizette vissza, a mezõgazdasági, agrár-
vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdései-
rõl szóló 2007. évi XVII. törvény 69. § (1) bekezdése sze-
rinti jogosulatlanul igénybe vett támogatás esetében
a visszafizetésre kötelezõ jogkövetkezménynek nem tett
eleget;

f) neki felróható okból nem teljesítette a hitelkérelem
benyújtását megelõzõen az államháztartás alrendszerei-
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bõl, az Európai Unió elõcsatlakozási eszközeibõl, struktu-
rális alapjaiból vagy az EMOGA Garancia Részlegébõl
juttatott valamely támogatással összefüggésben, a támoga-
tási szerzõdésben vállalt kötelezettségét;

g) nehéz helyzetben lévõnek minõsül.

A hitel célja és feltételei

3. §

(1) A hitelprogram keretében finanszírozható hitelcél az
ÚMVP-ben meghirdetett, a következõ jogszabályokban
szabályozott támogatási jogcímek keretében finanszíro-
zott beruházások:

a) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezé-
sek beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes felté-
teleirõl szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet;

b) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támoga-
tások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet;

c) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások rész-
letes feltételeirõl szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet;

d) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzésé-
hez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
26/2008. (III. 7.) FVM rendelet;

e) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás me-
zõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesz-
téséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
34/2008. (III. 27.) FVM rendelet;

f) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl
szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet.

(2) A hitel nem használható fel:
a) exporttal kapcsolatos közvetlen tevékenység finan-

szírozására;
b) importtermékekkel szemben hazai termék elõnyben

részesítéséhez;
c) olyan támogatásra, amelynek összege a piacon for-

galmazott termékek ára vagy mennyisége alapján kerül
rögzítésre;

d) termelési jogok, állatok és egynyári növények vásár-
lására;

e) egynyári növények telepítésére;
f) egyszerû pótló beruházásokhoz;
g) tejet és tejtermékeket utánzó vagy helyettesítõ ter-

mékek elõállításához szükséges beruházásokhoz;

h) nehéz helyzetben lévõ vállalkozás beruházásainak
finanszírozásához;

i) más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására;
j) általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) finan-

szírozására, kivéve, ha a hitelfelvevõ ÁFA visszaigénylé-
sére nem jogosult;

k) gépek és berendezések lízingszerzõdésével össze-
függõ költségeinek finanszírozására;

l) megkezdett beruházáshoz.

(3) Amennyiben a közösségi jogszabályok, illetve az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap által finan-
szírozott közvetlen támogatási rendszerek korlátozzák
a termelést, úgy a korlátot túllépõ termelésnövekedést
eredményezõ beruházáshoz e rendelet alapján nyújtott hi-
tel nem használható fel.

4. §

(1) A hitelprogram keretében felvett hitel
a) összege ügyfelenként legalább ötmillió forint, de

legfeljebb egymilliárd forint lehet,
b) futamideje legfeljebb tizenöt év, legfeljebb három-

éves tõketörlesztési türelmi idõ és kétéves rendelkezésre
tartási idõ biztosítása mellett,

c) kamatának mértéke az MFB Zrt. termékleírásában
kerül meghatározásra.

(2) E rendelet alapján csak olyan, a felek által megkötött
hitelszerzõdés támogatható, amelynél a hitelintézet a ka-
maton kívül legfeljebb egyszázalékos folyósítási jutalékot
és huszonöt század százalékos rendelkezésre tartási jutalé-
kot, továbbá az adott esetben felmerülõ késedelmi kamatot
és a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségeket,
valamint a szerzõdés módosításával kapcsolatos költsége-
ket számol fel.

5. §

Amennyiben a hitelprogram keretében felvett hitelek-
hez a mezõgazdasági termelõ a kezességvállaló intézmény
által nyújtott kezességvállalást is igénybe vesz, a kezes-
ségvállalási díjtámogatás mértéke nem haladhatja meg az
Európai Bizottság által jóváhagyott támogatástartalom
számítási módszertan alapján kiszámított piaci kezesség-
vállalási díj 50%-át.

A hitel és kezességvállalás támogatás
tartalma

6. §

(1) A hitelprogram az Európai Bizottság (a továbbiak-
ban: Bizottság) 2006/C 319/01 számú, 2007–2013 idõ-
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szakra vonatkozó, Közösségi iránymutatása az agrár- és
erdészeti ágazatban nyújtott állami támogatásokról – ezen
belül a mezõgazdasági üzemekbe történõ beruházáshoz
nyújtott támogatásokról – szóló IV.A fejezetében elõírt
szabályok szerint mûködik.

(2) A hitelprogram keretében felvett hitel, valamint
a kezességvállaló intézmény által vállalt, állami viszontga-
ranciával biztosított kezességvállalás a mezõgazdasági
vállalkozás számára nyújtott állami támogatásnak minõ-
sül.

(3) A kedvezményes hitel támogatástartalmát az 1. szá-
mú melléklet szerint MFB Zrt. számolja ki. Az MFB Zrt.
a hitelek támogatástartalmáról rendelkezésére álló adato-
kat refinanszírozás esetén a refinanszírozási kölcsönszer-
zõdés, közvetlen hitel esetén a hitelszerzõdés megkötését
követõ hónapban a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal (a továbbiakban: MVH) rendelkezésére bocsátja. A
támogatástartalom igazolás támogatási határozatonkénti
megbontásban tartalmazza a teljes beruházás összegét, az
elszámolható költségek nagyságát és a hitel támogatástar-
talmát.

(4) A kedvezményes kezességvállalás támogatástartal-
mát az Európai Bizottság által jóváhagyott módszertan
alapján a kezességvállaló intézmény számolja ki, és errõl,
valamint a támogatásra vonatkozó támogatási kategóriáról
a kezességvállalási szerzõdés megkötését követõ 10 napon
belül írásban tájékoztatja az ügyfelet és az MVH-t.

(5) A támogatást nyújtó szerv a kiadott támogatástarta-
lom igazolások adatairól nyilvántartást vezet. A támoga-
tástartalom igazolást mind a támogatást nyújtó szerv, mind
a hitelfelvevõ a hitelfolyósítás utolsó napjától számított
10 évig köteles megõrizni.

7. §

(1) Ha beruházás jogszabályban meghatározott elszá-
molható költségeinek finanszírozására igényelt hitel és
a kezességvállalás támogatástartalmát, valamint a vissza
nem térítendõ támogatást is figyelembe véve számított tá-
mogatás összege meghaladja az 1698/2005/EK rendelet
I. mellékletében az adott beruházásra elõírt felsõ határt,
a különbözetet az MVH a kifizetendõ támogatás összegé-
bõl levonja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti levonást az ügyfél részére
az adott támogatási program keretében kifizetésre kerülõ
támogatás utolsó részletébõl kell teljesíteni. Amennyiben
ez nem fedezi teljes mértékben a levonandó összeget, a kü-
lönbözetet az MVH az ügyfél bármely más, MVH által ki-
fizetendõ támogatásából levonja vagy ilyen hiányában az
ügyféltõl visszaköveteli a hiányzó részt.

(3) A hitelszerzõdés mellékletét képezi az ügyfél 2. szá-
mú melléklet szerinti azon nyilatkozata, hogy tudomásul
veszi az (1)–(2) bekezdés szerinti eljárást.

Egyéb rendelkezések

8. §

(1) A hitelkérelmeket a hitelprogramban részt vevõ hi-
telintézetekhez folyamatosan lehet benyújtani.

(2) A hitelprogram keretében folyósított hitelek igény-
bevételének részletes feltételeit az MFB Zrt. termékleírása
tartalmazza.

Záró rendelkezés

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik na-
pon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatályba-
lépését követõen benyújtott hitelkérelmek esetén kell
alkalmazni.

(2) A „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési
Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.)
FVM rendelet [a továbbiakban: 108/2007. (IX. 24.)
FVM rendelet] 1. § o) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[1. § E rendelet alkalmazásában:]
„o) hitelprogram: az MFB Zrt. által biztosított forrás

terhére mûködtetett Új Magyarország (ezt megelõzõen:
Sikeres Magyarországért) Agrár Fejlesztési Hitelprog-
ram;”

(3) A 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 6. § (1) bekez-
désének bevezetõ szövege helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) Az egy projekthez nyújtható, államháztartási for-
rásból származó összes támogatás maximális intenzitása
a 3. § (1) bekezdésének a) és c) pontja szerinti hitelcél ese-
tén nem haladhatja meg:”

(4) A 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 6. § (2) bekez-
dése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az egyedi vállalkozásoknak nyújtott, a 3. § (1) be-
kezdésének a) és c) pontja szerinti hitelcél szerinti legma-
gasabb támogatás nem haladhatja meg a 400 000, azaz
négyszázezer eurót bármely három pénzügyi évbõl álló
bármely periódus során, vagy az 500 000, azaz ötszázezer
eurót, ha a hitelfelvevõ vállalkozás az 1968/2005/EK ren-
delet 36. cikke a) pontjának i, ii és iii alpontjában említett
kedvezõtlen adottságú térségben található.”

(5) A 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet 3. § (1) bekez-
désének d) pontja hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

A hitel kedvezményes kamatának támogatástartalom számítási képlete:
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Qn: a hitel tõkerészének n. év elején fennmaradó összege
rref: egyéni referencia kamatláb, a támogatás odaítélésének napján
rk: kedvezményes kamatláb a támogatás odaítélésének napján (kamatmentes hitel esetén értéke nulla)
i: diszkont kamatláb a támogatás odaítélésének napján

2. számú melléklet a 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott

név/megnevezés: ...............................................................................................................................................................

székhely/cím: ....................................................................................................................................................................

adószám/adóazonosító száma: ..........................................................................................................................................

regisztrációs szám: ............................................................................................................................................................

nyilatkozom, hogy:
a) nem állok csõd-, felszámolási, végelszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt;
b) köztartozásom van/nincs;*
c) az elmúlt hároméves idõszakban ugyanilyen jogcímen ugyanezen elszámolható költségekre támogatást nem kap-

tam/kaptam ........................ Ft összegben*;
d) nem minõsülök nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak.

Tudomásul veszem, hogy ha beruházás jogszabályban meghatározott elszámolható költségeinek finanszírozására igé-
nyelt hitel és a kezességvállalás támogatástartalmát, valamint a vissza nem térítendõ támogatást is figyelembe véve szá-
mított támogatás összege meghaladja az 1698/2005/EK rendeletben adott beruházásra elõírt felsõ határt, a különbözetet
az MVH az utolsó kifizetési kérelmem alapján kifizetésre kerülõ támogatás összegébõl levonja, vagy egyéb, MVH által
részemre kifizetendõ támogatásból visszatartja. Ha az utolsó kifizetési kérelem alapján kifizetésre kerülõ támogatás rész
nem fedezi a levonandó vagy visszatartandó összeget, vállalom, hogy a különbözetet az MVH részére visszafizetem.

Kelt: ..................................................................

....................................

aláírás

Megjegyzés: * A kívánt rész aláhúzandó.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
79/2009. (VI. 30.) FVM

rendelete
a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek

ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti
tanúsításának, elõállításának, forgalmazásának,

jelölésének és ellenõrzésének részletes szabályairól

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (2) bekezdésének
33. pontjában kapott felhatalmazás alapján a földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
c) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet hatálya a hazai ökológiai termelésre, for-
galmazásra és jelölésre vonatkozó nemzeti eljárás rendjé-
re, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.)
27. §-ának (5) bekezdése szerinti tanúsító szervezet ható-
sági elismerésére és felügyeletére, továbbá mûködési fel-
tételeire terjed ki.

(2) Ezt a rendeletet a következõ, mezõgazdaságból szár-
mazó termékek – beleértve az akvakultúrát is – esetében
a Tanács a termelési módszereknek az ökológiai terme-
lésrõl és az ökológiai termékek címkézésérõl és
a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
2007. június 28-i 834/2007/EK rendeletének (a továbbiak-
ban: Öko EK rendelet) elõírásaival összhangban kell alkal-
mazni, amennyiben ezen termékeket forgalomba hozzák:

a) élõ vagy feldolgozatlan mezõgazdasági termékek;
b) feldolgozott, élelmiszernek szánt mezõgazdasági

termékek;
c) takarmányok;
d) vegetatív szaporítóanyag és vetõmag.

Fogalom meghatározások

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában az Öko EK rendelet és az
Éltv. fogalom meghatározásait kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazásában
a) tanúsító szervezet: az Öko EK rendelet 2. cikkének

p) pontjában leírt fogalom szerinti szervezet;
b) Öko rendelkezések: e rendelet, az Öko EK rendelet,

illetve annak végrehajtására kiadott rendeletek, valamint
az ökológiai termelésre, forgalmazásra és jelölésre vonat-
kozó, az Európai Unió egyéb közvetlenül alkalmazandó
jogi aktusainak elõírásai.

(3) Az Öko EK rendelet alkalmazásában illetékes ható-
ság a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiak-
ban: MgSzH).

Általános rendelkezések

3. §

(1) Az ökológiai termelést, feldolgozást, forgalmazást
végzõ gazdasági szereplõ(k) Öko EK rendelet szerinti
szakmai ellenõrzését és az Öko EK rendelet 29. cikkében
leírt tanúsítvány (a továbbiakban: minõsítõ tanúsítvány)
e rendelet szerinti kiadását az MgSzH Központ által elis-
mert tanúsító szervezetek végzik.

(2) Minõsítõ tanúsítványt a tanúsító szervezet az 1. §
(2) bekezdésében felsorolt termékek esetén csak abban az
esetben állíthat ki, ha a terméket a gazdasági szereplõ az
Öko rendelkezések elõírásainak megfelelõen termeli, állít-
ja elõ, dolgozza fel, illetve hozza forgalomba.

4. §

(1) Valamennyi ökológiai termelést, feldolgozást, for-
galmazást végzõ gazdasági szereplõ köteles a termelés,
feldolgozás és forgalmazás minden szakaszában biztosíta-
ni az Öko rendelkezések alá tartozó élelmiszerek, takarmá-
nyok, élelmiszertermelésre szánt állatok, valamilyen élel-
miszerbe vagy takarmányba bekerülõ vagy vélhetõen be-
kerülõ egyéb anyagok útjának nyomon követhetõségét oly
módon, hogy azoknak az ökológiai gazdálkodásból törté-
nõ származása igazolható legyen.

(2) A gazdasági szereplõknek gondoskodniuk kell arról,
hogy azonosítani tudják azon személyeket, akiktõl az élel-
miszert, takarmányt, az élelmiszertermelésre szánt állatot,
valamilyen élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülõ vagy
vélhetõen bekerülõ egyéb anyagot kapják, továbbá azok-
nak a személyeknek az azonosítását, akiknek termékeiket
szállítják. Ennek érdekében rendelkezniük kell olyan nap-
rakész dokumentációs rendszerrel, amely lehetõvé teszi az
ilyen információknak az MgSzH, illetve a tanúsító szerve-
zet részére történõ bemutatását.

(3) A forgalomba hozatalra kerülõ élelmiszereket vagy ta-
karmányokat el kell látni olyan jelöléssel, amelyek lehetõvé
teszik a termékek e rendelet szerinti nyomon követését.

A gazdasági szereplõ feladatai

5. §

(1) A gazdasági szereplõ köteles – az (5) bekezdésben fog-
lalt kivétellel – tevékenységét valamely tanúsító szervezet el-
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lenõrzése alatt folytatni, és e célból a szervezetnél nyilvántar-
tásba vételét kérni (a továbbiakban: bejelentkezés).

(2) A gazdasági szereplõ adott tevékenységre, termõte-
rületre, állatállományra vonatkozó ökológiai termelést
egyidejûleg csak egy tanúsító szervezet ellenõrzése alatt
végezhet, amellyel kapcsolatban a tanúsító szervezet felé
történõ bejelentkezéskor köteles nyilatkozni.

(3) Amennyiben az ellenõrzési tevékenység folytonos-
sága megszakad, úgy a gazdasági szereplõ új nyilvántar-
tásba vételi kérelmet köteles benyújtani, mellyel egyidejû-
leg – a soron kívüli tanúsító váltás esetét kivéve – az átállá-
si idõszak újraindul.

(4) Amennyiben a gazdasági szereplõ a bejelentkezését
követõen új területet vagy állatállományt kíván az ökoló-
giai gazdálkodás ellenõrzési rendszerébe bevonni, azokat
e rendelet elõírásai szerinti új bejelentkezési eljárás során
kell nyilvántartásba venni.

(5) Azon gazdasági szereplõ, amely közvetlenül a végsõ
fogyasztó vagy végfelhasználó részére értékesíti a termé-
keket, és megfelel az Öko EK rendelet 28. cikkének
(2) pontjában leírt feltételeknek, mentesül az (1) bekezdés
szerinti bejelentkezési kötelezettség alól.

Az MgSzH Központ feladatai

6. §

(1) Az ökológiai termelés, feldolgozás, forgalmazás el-
lenõrzési és tanúsítási tevékenység végzésére az MgSzH
Központ jogosult tanúsító szervezetet elismerni, illetve az
elismerést visszavonni, vagy tanúsító tevékenység végzé-
sét meghatározott ideig korlátozni. Az elismerés megadása
vagy visszavonása nem érinti tanúsító szervezet külön jog-
szabály szerint jogszerû, az ökológiai termelés, feldolgo-
zás, forgalmazás ellenõrzésére és tanúsítására nem irányu-
ló egyéb tevékenységet.

(2) A tanúsító szervezet – az Öko EK rendelet és annak
végrehajtási rendeleteiben, e rendeletben elõírt feladatai
teljesítésének – ellenõrzését és felügyeletét az MgSzH
Központ látja el. E feladatkörében évente felülvizsgálja az
elismert tanúsító szervezetek az Öko EK rendelet és annak
végrehajtási rendeleteiben, valamint e rendeletben foglalt
elõírásoknak megfelelõ tevékenységét.

(3) Az MgSzH Központ az általa elismert tanúsító szer-
vezet részére azok egyedi azonosítására alkalmas, az
1. számú melléklet szerint képzett kódszámot bocsát ki,
melyet az Öko EK rendelet 24. cikke (1) bekezdésének
a) pontja szerint fel kell tüntetni az áru címkézésén.

(4) Az MgSzH Központ az elismert tanúsító szerveze-
tekrõl és a (3) bekezdés szerinti egyedi kódszámokról, va-
lamint az általuk alkalmazott megfelelõségi jelekrõl nap-
rakész nyilvántartást vezet, melyet a hivatalos honlapján
közzé teszi.

(5) Az MgSzH Központ a (4) bekezdésben leírt adatok-
ról, illetve az azokban bekövetkezõ változásokról rendsze-
resen tájékoztatja az Európai Bizottságot az Öko EK ren-
delet 35. cikkének megfelelõen.

(6) A gazdasági szereplõ az MgSzH lakóhelye, székhe-
lye, illetve telephelye szerint illetékes területi szervénél
30 napon belül kezdeményezheti a tanúsító szervezet in-
tézkedéseinek hatósági eljárásban történõ felülvizsgálatát.

7. §

(1) Az MgSzH Központ a gazdasági szereplõ kérelmére
engedélyezi az Öko EK rendelet 22. cikke szerinti kivéte-
les termelési szabályok szerinti termelést – a nem ökoló-
giai termelési módszerrel elõállított vetõmag és vegetatív
szaporítóanyag használata kivételével – a Bizottság az
ökológiai termelés, a címkézés és az ellenõrzés tekinteté-
ben az ökológiai termelésrõl és az ökológiai termékek cím-
kézésérõl szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehaj-
tási szabályainak megállapításáról szóló 2008. szeptember
5-i 889/2008/EK rendeletének (a továbbiakban:
889/2008/EK rendelet) rendelkezéseivel összhangban.

(2) Az MgSzH Központ a lassú növekedésû baromfifaj-
ták listáját, valamint az ökológiai gazdálkodásban felhasz-
nálható vetõmagok és szaporító anyagok jegyzékét hon-
lapján és a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium (a továbbiakban: FVM) hivatalos lapjában teszi
közzé.

(3) Az MgSzH területi szerve ellenõrzi az ökológiai je-
lölés használatának jogszerûségét a gazdasági szereplõnél
az elõállítás, termelés, feldolgozás és forgalomba hozatal
során.

Tanúsító szervezet feladatai

8. §

(1) Tanúsító szervezetként az mûködhet, akit az MgSzH
Központ tanúsító szervezetként elismert és

a) megfelel az Öko EK rendelet 27. cikkében az ellen-
õrzõ szervezetekre vonatkozó elõírásoknak;

b) legalább egy legalább egyéves szakmai gyakorlattal
rendelkezõ

ba) növénytermesztés tanúsítása esetén felsõfokú ag-
rár- vagy kertészmérnök,

bb) élelmiszer-elõállítás tanúsítása esetén élelmiszer-
mérnök szakirányú,

bc) állatok tartásának tanúsítása esetén állatorvos
végzettséggel rendelkezõ személyt foglalkoztat;

c) az MgSzH Központ által jóváhagyott Minõségügyi
Kézikönyvvel rendelkezik.
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(2) Tanúsító szervezetként az ismerhetõ el, aki
a) megfelel az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti mûkö-

dési feltételeknek, és
b) az elismerési eljárásért a külön jogszabály szerinti

díjat lerótta.

(3) Az elismerés iránti kérelmet a 2. számú melléklet
alapján 4 eredeti példányban írásban, az MgSzH Központ-
hoz kell benyújtani.

(4) Az elismerés iránti kérelemhez a következõ doku-
mentumokat kell magyar nyelven csatolni:

a) a tanúsító szervezet Minõségügyi Kézikönyvét,
mely legalább tartalmazza

aa) a tanúsító szervezet Öko EK rendeletben elõírtak-
nak megfelelõ követelményrendszerét,

ab) a tanúsítási protokollját és a vizsgálatok rendszerét,
ac) a termék nyomon követhetõségére vonatkozó rend-

szert, amely magában foglalja az ellenõrzések és az intéz-
kedések részletes leírását,

ad) a tanúsító szervezet szervezeti felépítését,
ae) a gazdasági szereplõk nyilvántartási rendszerét,
af) az Öko rendelkezések megsértése esetén a gazdasá-

gi szereplõnél alkalmazandó eljárásokat,
ag) a gazdasági szereplõkkel kötendõ, a 12. § (4) be-

kezdésében leírt szerzõdés mintapéldányát;
b) az ellenõrzésért és tanúsításért felelõs személyek

végzettségének és szakmai gyakorlatának igazolását;
c) igazolást az EN 45011 „Terméktanúsítást irányító

tanúsítási szervekre vonatkozó általános feltételek” szab-
vány követelményeire való akkreditációról;

d) amennyiben a helyszíni ellenõrzés alkalmával vett
minták vizsgálatához nem rendelkezik akkreditált labora-
tóriummal, egy arra akkreditált laboratóriummal kötött
szerzõdés másolatát.

(5) Az MgSzH Központ a tanúsító szervezetet elismeri
és Minõségügyi Kézikönyvét jóváhagyja, ha a kérelembõl
és a mellékelt dokumentumokból megállapítható, hogy
a tanúsító szervezet megfelel az Öko rendelkezésekben
foglalt rá vonatkozó elõírásoknak.

(6) Ha a tanúsító szervezet nem felel meg az Öko rendel-
kezésekben foglalt rá vonatkozó elõírásoknak, az MgSzH
Központ az elismerést visszavonja.

9. §

(1) Az MgSzH Központ a tanúsító szervezeteket elisme-
rõ, elismerését visszavonó, vagy tanúsító tevékenységét
felfüggesztõ határozatát a honlapján és az FVM hivatalos
lapjában is közzéteszi.

(2) Amennyiben valamely elismert tanúsító szervezet
a tanúsítási tevékenységét megszünteti, errõl

a) tevékenységének várható befejezése elõtt legkésõbb
90 nappal,

b) csõd- vagy felszámolási eljárás elrendelése esetén
haladéktalanul
írásban értesítenie kell az MgSzH Központot, valamint ez-
zel egyidejûleg – az elismerés visszavonása esetén is – az
általa tanúsított gazdasági szereplõket is.

10. §

Az MgSzH feladatainak ellátása érdekében az elismert
tanúsító szervezet köteles

a) a nyilvántartásában szereplõ gazdasági szereplõkrõl
az MgSzH által kért adatot, dokumentumot átadni,

b) a Minõségügyi Kézikönyvében a 8. § (4) bekezdésé-
nek a) pontjában szereplõ körben történt változtatás esetén
annak jóváhagyását az MgSzH Központnál kérelmezni,
továbbá

c) az adataiban bekövetkezett változást – ideértve
a személyi és tárgyi körülményeinek módosulá-
sát – 5 munkanapon belül az MgSzH Központnak bejelen-
teni.

Összeférhetetlenségi szabályok

11. §

A tanúsító szervezet, annak tulajdonosa, vezetõ tiszt-
ségviselõje, valamint alkalmazottja, továbbá ezek közeli
hozzátartozója ökológiai termelést, feldolgozást, forga-
lomba hozatalt kizárólag abban az esetben végezhet, ha te-
vékenységét egy másik elismert tanúsító szervezet ellenõr-
zése alatt folytatja, kivéve, ha az 5. § (5) bekezdésben fog-
laltak alapján mentesül a bejelenkezési kötelezettség alól.

A tanúsítás rendszere

12. §

(1) A gazdasági szereplõ e rendelet szerinti bejelentke-
zésének elfogadását, adatainak nyilvántartását a tanúsító
szervezet végzi.

(2) A tanúsító szervezet köteles elfogadni az Öko ren-
delkezéseknek megfelelõ gazdasági szereplõ bejelentke-
zését.

(3) A tanúsító szervezet azon gazdasági szereplõvel,
amelynek a bejelentkezését elfogadta, a tanúsítási rend-
szerbe történõ bejelentkezésrõl, a tanúsítási rendszerben
történõ részvételrõl, annak feltételeirõl írásos tanúsítási
szerzõdést köt (a továbbiakban: tanúsítási szerzõdés),
melybõl egy példányt a szerzõdés megszûnését követõ há-
rom évig köteles megõrizni, illetve az MgSzH által végzett
ellenõrzéskor bemutatni.
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(4) A tanúsító szervezet a gazdasági szereplõnek a tanú-
sítási rendszerben történõ részvételérõl az errõl szóló szer-
zõdés megkötését követõ 10 munkanapon belül – a gazda-
sági szereplõ azonosító adatait és az ökológiai gazdálko-
dásba vont tevékenységét megjelölõ tartalommal – írásban
értesíti az MgSzH-nak a gazdasági szereplõ lakóhelye,
székhelye, illetve telephelye szerint illetékes területi szer-
vét.

13. §

(1) A gazdasági szereplõ bejelentkezése csak abban az
esetben fogadható el, ha a gazdasági szereplõ az ökológiai
gazdálkodás ellenõrzési és tanúsítási rendszerébõl nem ke-
rült kizárásra, illetve amennyiben kizárásra került, a kizá-
rás idõtartama lejárt. A tanúsító szervezet ezt a bejelentke-
zést követõ 10 munkanapon belül köteles megvizsgálni.

(2) Amennyiben a tanúsító szervezet az (1) bekezdésben
foglaltakkal ellentétes megállapítást tesz, úgy köteles a be-
jelentkezés elfogadását megtagadni, errõl az MgSzH-nak
a gazdasági szereplõ lakóhelye, székhelye, illetve telephe-
lye szerint illetékes területi szervét 10 munkanapon belül
tájékoztatni.

(3) Megtagadott bejelentkezés esetén a gazdasági sze-
replõ az MgSzH-nak a gazdasági szereplõ lakóhelye, szék-
helye, illetve telephelye szerint illetékes területi szervénél
kezdeményezheti a tanúsító szervezet kötelezését a beje-
lentkezés elfogadására. Errõl az MgSzH az (1) bekezdés-
ben leírt szempontok vizsgálata alapján dönt.

(4) A tanúsító szervezet az általa tanúsított gazdasági
szereplõ részére az Öko rendelkezéseknek való megfelelés
esetén a 889/2008/EK rendelet XII. melléklete szerinti
adattartalmú tanúsítványt állítja ki.

(5) A tanúsító szervezet az általa tanúsított gazdasági
szereplõtõl a minõsítõ tanúsítvány kiállítását kizárólag az
Öko rendelkezések megsértése, illetve a tanúsítási szerzõ-
désben meghatározott díjak kiegyenlítésének elmaradása
esetén tagadhatja meg.

(6) A tanúsító szervezet az általa kiadott, felfüggesztett
vagy visszavont minõsítõ tanúsítványokról, valamint az
általa tanúsított gazdasági szereplõkrõl naprakész elektro-
nikus nyilvántartási rendszert üzemeltet.

14. §

(1) A tanúsító szervezet tanúsítási tevékenységének
megszûnése esetén, amennyiben a gazdasági szereplõ az
ökológiai gazdálkodási tevékenységét folytatni kívánja,
a tanúsító szervezet tanúsítási tevékenységének megszû-
nésérõl szóló tájékoztató dokumentum kézhezvételétõl
számított 20 munkanapon belül – az MgSzH Központ egy-
idejû tájékoztatása mellett – kezdeményezheti az általa vá-

lasztott másik tanúsító szervezetnél annak tanúsítási rend-
szerébe történõ átvételét és tanúsítási szerzõdés kötését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eset soron kívüli tanúsító
szervezet váltásnak minõsül azzal, hogy a tanúsítói ellen-
õrzési tevékenység nem minõsül megszakítottnak. A vá-
lasztott másik tanúsító szervezet köteles a gazdasági sze-
replõt a tanúsítási rendszerébe átvenni a 12–13. §-ban fog-
laltak szerint. Az átvételi eljárásra a 18–19. §-ban foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A tanúsító szervezet tanúsítási tevékenységének
megszûnése esetén a választott másik tanúsító szervezet
a gazdasági szereplõt a nyilvántartásba vételi kérelemben
feltüntetett tevékenységekre vonatkozóan a korábbi tanú-
sító szervezet által kiállított, érvényes Minõsítõ Tanúsítvá-
nyában feltüntetett státusszal köteles átvenni.

15. §

(1) A tanúsító szervezet köteles valamennyi általa tanú-
sított gazdasági szereplõt évente legalább egyszer az Öko
rendelkezéseknek való megfelelés szempontjából a tevé-
kenység végzésének helyszínén teljes körûen ellenõrizni.

(2) Az 5. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ,
azon gazdasági szereplõ esetén, amely mentessége ellené-
re bejelentkezett valamely tanúsító szervezethez, a tanúsí-
tó szervezetnek lehetõsége van – kockázatelemzés alap-
ján – egy évnél ritkább gyakoriságú, de legalább 2 évente
lefolytatott ellenõrzésre.

(3) A tanúsító szervezet a (2) bekezdésben foglalt kivé-
tel alkalmazásáról értesíti az MgSzH-nak a gazdasági sze-
replõ lakóhelye, székhelye, illetve telephelye szerint illeté-
kes területi szervét.

(4) A tanúsító szervezet köteles soron kívül ellenõrzést
végezni, ha a gazdasági szereplõnél felmerül az Öko ren-
delkezések be nem tartásának gyanúja.

(5) A tanúsító szervezetnek a tanúsítási rendszerében el
kell fogadnia a gazdálkodó szervezet elõzetes kérésére
a nem ökológiai termelési módszerrel elõállított vetõmag
és vegetatív szaporítóanyag használatát is, amennyiben
azok a 889/2008/EK rendelet rendelkezéseivel összhang-
ban kerülnek felhasználásra. Az ilyen esetrõl a tanúsító
szervezet köteles az MgSzH Központját 20 munkanapon
belül értesíteni.

16. §

A tanúsító szervezet tanúsítási protokolljának tartal-
maznia kell

a) az általa tanúsított gazdasági szereplõk kockázat-
elemzés alapján kiválasztott 5%-ánál, de legalább egy gaz-
dasági szereplõnél évente történõ mintavétel rendszerét;
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b) az a) ponton túl, amennyiben a gazdasági szereplõ-
nél végzett vizsgálat során gyanú merül fel, hogy az Öko
rendelkezéseket megsértették, vizsgálat céljából történõ
mintavétel rendszerét;

c) az a)–b) pontokban szereplõ mintavétellel egyidejû,
a gazdasági szereplõ kérésére történõ ellenmintavétel
rendszerét;

d) a nem ökológiai termelési módszerrel elõállított ve-
tõmag és vegetatív szaporítóanyag használatának elfoga-
dására és nyilvántartási kötelezettségére vonatkozó eljárá-
si szabályokat.

17. §

(1) A vizsgálat céljára vett mintát a tanúsító szervezet
azonnal, de legkésõbb 2 munkanapon belül köteles meg-
vizsgálni, illetve a vele szerzõdésben álló laboratóriumnak
vizsgálat céljára átadni.

(2) A tanúsító szervezet a laborvizsgálatokhoz szük-
séges tevékenységeken túl további – a tanúsítási tevé-
kenységgel összefüggõ – feladatot alvállalkozónak nem
adhat át.

Tanúsító szervezet váltás

18. §

(1) A gazdasági szereplõnek tanúsító szervezet váltás-
ra – a tanúsító szervezet tanúsítási tevékenysége megszû-
nésének esetét kivéve – évente egy alkalommal, október
1-je és december 31-e közötti idõszakban van lehetõsége.
A gazdasági szereplõ nem korlátozható a tanúsító szerve-
zet váltás lehetõségében.

(2) A tanúsító szervezet a következõ évben alkalmazan-
dó tanúsítási szolgáltatásaiért fizetendõ díjainak jegyzékét
minden év szeptember 30-ig az ügyfélfogadásra rendelke-
zésre álló helyiségeiben, illetve honlapján hozzáférhetõvé
teszi, valamint megküldi az MgSzH Központnak.

(3) A tanúsító szervezet a (2) bekezdés szerint közzétett
díjait év közben nem változtathatja meg.

19. §

(1) A gazdasági szereplõ a tanúsító szervezet váltás
iránti kérelmét egyidejûleg csak egy tanúsító szervezethez
nyújthatja be.

(2) Ha a gazdasági szereplõ tanúsító szervezetet kíván
váltani, ezirányú kérelmét az újonnan választott tanúsító
szervezethez kell benyújtania. A kérelemben meg kell je-
lölni azt a tanúsító szervezetet, melynek tanúsítása alatt
áll.

(3) Az újonnan választott tanúsító szervezet – amennyi-
ben a gazdasági szereplõ nem csatolta kérelméhez – köte-
les beszerezni a gazdasági szereplõ számára a 3. számú
melléklet szerinti adattartalommal kiadott státuszigazolást,
melyet a korábbi tanúsító szervezet a kérelem kézhezvéte-
létõl számított 20 munkanapon belül köteles kiadni.

(4) A gazdasági szereplõ az általa választott másik tanú-
sító szervezetnél a (2) bekezdésben szereplõ kérelem be-
nyújtásával egyidejûleg köteles bejelentkezni.

20. §

(1) Az újonnan választott tanúsító szervezet a bejelent-
kezési kérelem beérkezését követõ 20 munkanapon belül
köteles a gazdasági szereplõnél helyszíni vizsgálatot vé-
gezni.

(2) Amennyiben a gazdasági szereplõ által választott új
tanúsító szervezet az Öko rendelkezések betartását állapít-
ja meg, köteles a gazdasági szereplõ bejelentkezését elfo-
gadni, és arról 5 munkanapon belül az MgSzH-nak a gaz-
dasági szereplõ lakóhelye, székhelye, illetve telephelye
szerint illetékes területi szervét írásban értesíteni.

(3) Amennyiben a bejelentkezési dokumentumokból,
valamint a helyszíni vizsgálat során nem állapítható meg
egyértelmûen a gazdasági szereplõ státusza, akkor az átál-
lási idõszak a (2) bekezdés szerinti elfogadás idõpontjától
újraindul, melyrõl a tanúsító szervezet a gazdasági szerep-
lõt és az MgSzH-nak a gazdasági szereplõ lakóhelye, szék-
helye, illetve telephelye szerint illetékes területi szervét
egyidejûleg értesíti.

Az Öko EK rendelet alapján elismert országok
listáján nem szereplõ harmadik országokból származó

ökológiai termékek forgalmazása

21. §

Az Öko EK rendelet végrehajtási rendelete alapján elis-
mert országok listáján nem szereplõ harmadik országokból
származó ökológiai termékek forgalmazására irányuló en-
gedélyezési eljárást az MgSzH Központ folytatja le. Az el-
járás megindításához a kérelem eredeti példányát írásban
kell benyújtani, a kérelemhez a következõ mellékleteket
kell csatolni:

a) az importõr érvényes öko minõsítõ tanúsítványa,
b) az exportõr érvényes öko minõsítõ tanúsítványa,
c) az importálandó termék termelõjének érvényes öko

minõsítõ tanúsítványa,
d) az importálandó termék feldolgozójának érvényes

öko minõsítõ tanúsítványa,
e) az exportõrt, a termelõt és a feldolgozót tanúsító

szervezet elismerésére irányuló igazolás,
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f) az exportõr, a termelõ és a feldolgozó utolsó ellenõr-
zésérõl készült jegyzõkönyvek hiteles másolatai,

g) szükség esetén az importálandó termék termelési he-
lyére vonatkozó dokumentumok hiteles másolatai,

h) az importõr nyilatkozata, hogy az importálandó ter-
méket továbbértékesíteni, vagy feldolgozni kívánja, vala-
mint – amennyiben feldolgozni kívánja – a szállítmányt
a Tanács a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
1992. október 12-i 2913/92/EGK rendelete szerint felfüg-
gesztõ eljárás formájában vámraktározásra vagy aktív fel-
dolgozásra jelölték-e ki,

i) az Öko EK rendelettel való egyenértékûség igazolása
a termékre vonatkozó kötelezõ elõírásokban és az ellenõr-
zési rendszerben.

22. §

Amennyiben az adott termék termelése és ellenõrzése
megfelel az Öko EK rendelet követelményeinek, az
MgSzH Központ – a külön jogszabályban meghatározott
díj megfizetését követõen – meghatározott termék(ek) ese-
tén engedélyezi azok ökológiai termelésre utaló kifejezés-
sel történõ forgalmazását. Az ügyfél kérésére a forgalma-
zási engedély kiadását a Bizottság a 834/2007/EK tanácsi
rendeletben az ökológiai termékek harmadik országból
származó behozatalára elõírt szabályozás végrehajtására
vonatkozó részletes szabályok meghatározásáról szóló
2008. december 8-i 1235/2008/EK rendeletének V. mel-
léklete alapján kiállított „ökológiai termelésbõl származó
termékek európai közösségekbe történõ importjára vonat-
kozó ellenõrzési tanúsítvány” 16. rovatában igazolja.

Jogutódlás

23. §

A gazdasági szereplõ jogutódlása esetén a jogutód(ok)
a tanúsító szervezet(ek) által tanúsított ökológiai gazdál-
kodási tevékenység(ek) vonatkozásában a jogelõd(ök)nél
meglevõ jogosultságokkal, illetve korlátozásokkal mû-
ködhet(nek) tovább.

24. §

(1) Amennyiben a gazdasági szereplõ fel kíván hagyni
a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai kö-
vetelmények szerinti elõállításával, feldolgozásával, for-
galomba hozatalával, az erre irányuló szándékát a tanúsító
szervezet felé a tevékenységének várható befejezése elõtt
legkésõbb 30 munkanappal köteles írásban bejelenteni.

(2) A tanúsító szervezet a gazdasági szereplõ (1) bekez-
désben szereplõ bejelentésének kézhezvételét követõen

a tanúsítás megszûntének idõpontjáról 5 munkanapon be-
lül írásban értesíti az MgSzH-nak a gazdasági szereplõ la-
kóhelye, székhelye, illetve telephelye szerint illetékes te-
rületi szervét.

Jogkövetkezmények

25. §

(1) Amennyiben az elismert tanúsító szervezet mûködé-
se, illetve tevékenységének gyakorlása nem felel meg az
Öko rendelkezésekben foglalt elõírásoknak, az MgSzH
Központ a szervezet e rendelet szerinti tanúsító tevékeny-
ségét legfeljebb 60 nap idõtartamra korlátozhatja.

(2) A korlátozás idõtartama alatt a tanúsító szervezet ki-
zárólag az MgSzH Központ elõzetes engedélyével állíthat
ki Minõsítõ Tanúsítványt.

(3) Amennyiben a tanúsító szervezet mûködése, illetve
tevékenységének gyakorlása a korlátozás idõtartamát
követõen sem felel meg a jogszabályi elõírásoknak, az
MgSzH Központ visszavonhatja a tanúsító szervezet elis-
merését.

(4) Az Öko EK rendelet 27. cikke (9) bekezdésének
d) pontjában felsorolt esetekben a tanúsító szervezet elis-
merésének visszavonása nem mérlegelhetõ.

26. §

(1) A tanúsító szervezet elismerésének a 25. § (3) bekez-
dése szerinti visszavonását követõen a tanúsító szervezet,
valamint annak jogutódja legkorábban a visszavonó hatá-
rozat jogerõre emelkedését követõ három év leteltével is-
merhetõ el tanúsító szervezetként.

(2) Az elismerés visszavonása esetén
a) az MgSzH Központ a határozat jogerõre emelkedé-

sét követõen honlapján, és az FVM hivatalos lapjában köz-
zéteszi a visszavonó határozatát, valamint

b) írásban értesíti a tanúsító szervezet által tanúsított és
nyilvántartásában lévõ gazdasági szereplõket.

27. §

(1) Amennyiben a tanúsító szervezet az általa tanúsított
gazdasági szereplõnél az Öko rendelkezések megsértését
észleli, a Minõségügyi Kézikönyvében leírt eljárási rend-
nek megfelelõen

a) írásban figyelmezteti a gazdasági szereplõt a sza-
bálytalanságra;

b) a hibás gyakorlat megszüntetését írja elõ a gazdasági
szereplõ számára;

c) a tervezett vizsgálatokon felüli rendkívüli vizsgála-
tot írhat elõ;
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d) visszavonhatja a tanúsítását;
e) az MgSzH-nak a gazdasági szereplõ lakóhelye,

székhelye, illetve telephelye szerint illetékes területi szer-
vénél kezdeményezheti az ökológiai jelölés használatának
korlátozását;

f) az MgSzH-nak a gazdasági szereplõ lakóhelye, szék-
helye, illetve telephelye szerint illetékes területi szervénél
kezdeményezheti az ökológiai gazdálkodási tevékenység
egy része vagy egésze átállási idejének újra indulását;

g) az MgSzH-nak a gazdasági szereplõ lakóhelye,
székhelye, illetve telephelye szerint illetékes területi szer-
vénél kezdeményezheti a gazdasági szereplõnek a kizárá-
sát az ökológiai termelést ellenõrzõ rendszerbõl.

(2) A tanúsító szervezet köteles haladéktalanul vissza-
vonni a kiadott tanúsítását, valamint kezdeményezni az
(1) bekezdés e) pontja szerinti intézkedés megtételét, ha
a vizsgálatok eredménye alapján megállapítja, hogy az
Öko rendelkezéseket súlyosan megsértették.

(3) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában felsorolt intézkedé-
sekrõl a tanúsító szervezet köteles értesíteni az
MgSzH-nak a gazdasági szereplõ lakóhelye, székhelye, il-
letve telephelye szerint illetékes területi szervét is.

(4) Az (1) bekezdés f) és g) pontjában leírt intézkedése-
ket csak az Öko rendelkezések súlyos vagy ismétlõdõ
megsértése esetén lehet alkalmazni.

28. §

(1) Ha az MgSzH a hatósági ellenõrzése során, vagy
a tanúsító szervezet értesítése alapján tudomást szerez ar-
ról, hogy a gazdasági szereplõ megsértette az Öko rendel-
kezéseket, illetve az ökológiai termelésre utaló kifejezést
jogosulatlanul használta, a jogsértéssel arányos módon

a) figyelmeztetésben részesítheti;
b) bírságot szabhat ki;
c) az érintett termék ökológiai termelésre utaló kifeje-

zéssel való forgalmazását korlátozhatja;
d) az ökológiai gazdálkodási tevékenység egy része

vagy egésze átállási idejének újra indulását rendelheti el;
e) a gazdasági szereplõt az ökológiai gazdálkodás el-

lenõrzési rendszerébõl a határozat jogerõre emelkedésétõl
számított legfeljebb három évre kizárhatja.

(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti jogkövetkezmény
alkalmazása esetén a kizárási idõtartam lejártáig a gazda-
sági szereplõ vagy annak jogutódja ökológiai gazdálkodá-
si tevékenységet nem folytathat.

Záró rendelkezések

29. §

Ez a rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba.

30. §

(1) A mezõgazdasági termékek és élelmiszerek öko-
lógiai követelmények szerinti elõállításáról, forgalma-
zásáról és jelölésérõl szóló 140/1999. (IX. 3.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: korábbi jogszabály) alapján
elismert tanúsító szervezetnek, amennyiben ellenõrzési
és tanúsítási tevékenységét tovább kívánja folytatni,
legkésõbb 2009. december 31-ig meg kell felelnie ezen
rendelet tanúsító szervezetekre vonatkozó elõírásainak,
és kezdeményeznie kell az e rendelet szerinti tanúsító
szervezetek elismerésére vonatkozó eljárást az MgSzH
Központnál.

(2) A korábbi jogszabály alapján elismert tanúsító szer-
vezet 2009. december 31-ét követõen – e rendelet szerinti
elismeréséig, de legkésõbb 2010. március 15-ig – ellenõr-
zési és tanúsítási tevékenységet csak az MgSzH Központ
engedélyével folytathat.

31. §

A mezõgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai
követelmények szerinti elõállításának, forgalmazásának
és jelölésének egyes eljárási szabályairól szóló 74/2004.
(V. 1.) FVM rendelet hatályát veszti.

32. §

Ez a rendelet
a) a Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.)

az ökológiai termelésrõl és az ökológiai termékek címké-
zésérõl és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezé-
sérõl;

b) a Bizottság 889/2008/EK rendelete (2008. szeptem-
ber 5.) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenõrzés
tekintetében az ökológiai termelésrõl és az ökológiai ter-
mékek címkézésérõl szóló 834/2007/EK rendelet részletes
végrehajtási szabályainak megállapításáról;

c) a Bizottság 1235/2008/EK rendelete (2008. decem-
ber 8.) a 834/2007/EK tanácsi rendeletben az ökológiai
termékek harmadik országból származó behozatalára elõ-
írt szabályozás végrehajtására vonatkozó részletes szabá-
lyok meghatározásáról
végrehajtásához szükséges egyes rendelkezéseket állapítja
meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

A tanúsító szervezet részére kibocsátott kódszám képzésének
szabályai

A kódszám
1. elsõ 7 karaktere: HU-ÖKO-
2. ezt követõen egy futó sorszám két karakteren 01-tõl kezdõdõen.
A már egyszer kiadott kódszám ismételten nem adható ki.

2. számú melléklet a 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

A tanúsító szervezet elismerése tárgyában benyújtandó kérelem
mintája

Címzett:

tértivevényes úton

Tárgy: Ellenõrzõ és tanúsítási szervezet elismerése iránti kérelem

Tisztelt Cím!

Alulírott ........................................, mint a .............................. (név, cím) szervezet hivatalos képviselõje, a me-
zõgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elõállításá-
nak, forgalmazásának, jelölésének és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet
alapján kérem az általam képviselt szervezet tanúsító szervezetként történõ elismerését .

Kelt:

Mellékletek:
a) a szervezet Minõségügyi Kézikönyve
b) az aláírási címpéldány hiteles másolata
c) az ellenõrzésért és tanúsításért felelõs személyek szakmai végzettségének és gyakorlatának igazolása
d) igazolás az EN 45011 vagy az ISO 65 követelményeire való akkreditációról
e) amennyiben szükséges, az akkreditált laboratóriummal kötött szerzõdés hiteles másolata
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3. számú melléklet a 79/2009. (VI. 30.) FVM rendelethez

A gazdasági szereplõ részére kiállított státuszigazolás minimális
adattartalma

IGAZOLÁS

az ökológiai gazdálkodás ellenõrzési rendszerében végzett tevékenységrõl

1. Gazdaság szereplõ adatai

Gazdaság szereplõ neve:

Gazdaság szereplõ címe (székhely),
magánszemély esetén lakcíme:

Képviselõ neve:

Telephely címe (1):

Telephely címe (2):

2. Ökológiai tevékenységek összefoglalása

Tevékenység

O növénytermesztés

O állattenyésztés

O méhészet

O halgazdálkodás

O vadgazdálkodás

O gombatermesztés

O vadon termõ növények begyûjtése

O raktározás

O feldolgozás – egyszerû (tisztítás, szárítás, õrlés, fagyasztás stb.)

O feldolgozás – összetett termékek gyártása

O feldolgozás – csomagolás (egységcsomag képzés)

O takarmánygyártás

O borászat

O kereskedelem

O import

O alvállalkozás

O egyéb

3. Állattartás adatai (beleértve a méhészetet is)
(az igazolás kiadásának idõpontjában aktuális adatok)

Állatfaj Állatfajta Korcsoport db

Megjegyzés: a felsorolás folytatható pótlapon.

8. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2673



4. Az ökológiai állattartó épületek/létesítmények és a trágya tárolására szolgáló létesítmények adatai (beleértve a mé-
hészetet is)

Megnevezése Típusa
Helye

(pontos cím, hrsz.)
Tulajdonosa

(név, cím)

Megjegyzés: a felsorolás folytatható pótlapon.

5. Raktározás
Az ökológiai gazdálkodásból származó termékek raktározására használandó épületek adatai:

Tároló megnevezése Tároló típusa
Tároló helye

(pontos cím, helyrajzi szám)
A tároló tulajdonosa

(név, cím)

Megjegyzés: a felsorolás folytatható pótlapon.

6. Területi adatok
(az igazolás kiállításának idõpontjában aktuális adatok)

Helyrajzi szám,
(ha van táblanév is) Fizikai blokk

azonosító
Terület

(ha)

Idei évben tervezett növény
Utolsó

vegyszeres
kezelés

(mikor és mivel)

Utolsó
mûtrágyázás

(mikor és mivel)Település Szám Faj Fajta

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

7. Feldolgozás

Mibõl
(nyersanyag)

Hol
(feldolgozás helye)

Feldolgozás
(mûvelet megnevezése)

Mit
(késztermék)

Megjegyzés: a felsorolás folytatható pótlapon.
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8. Alvállalkozói tevékenység

Megbízó neve
Elérhetõsége

(cím, telefonszám)
Felelõs személy neve Tevékenység leírása

Megjegyzés: a felsorolás folytatható pótlapon.

9. Alvállalkozó alkalmazása

Alvállalkozó neve
Elérhetõsége

(cím, telefonszám)
Felelõs személy neve Tevékenység leírása

10. Igazolom, hogy az 1. pontban leírt gazdasági szereplõ

a) a 2–9. pontokban leírt tevékenységét
............................. (dátum)-tól jelen igazolás kiadásának idõpontjáig az ökológiai mezõgazdasági termékek, élelmisze-
rek és takarmányok elõállítását, feldolgozását, forgalmazását és importját ellenõrzésünk alatt, ellenõrzési programunk
keretében végzi.
Átállási idõszak a jelen igazoláshoz csatolt ....... db mellékletben részletezett tevékenységek esetében tart.
A mellékletben beazonosítható módon, részletesen le kell írni az átállással érintett tevékenysége(ke)t.

b) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, elõállításá-
nak, forgalmazásának, jelölésének és ellenõrzésének részletes szabályairól szóló FVM rendelet 29–30. §-ban leírt jog-
következmény alatt

nem áll;
áll, melyek tételesen a következõk: ...................................... ...................................................................................

c) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításával kapcsolatos
ügyben a tanúsító szervezettel perben

nem áll;
áll, mégpedig ....................................... (peres ügy rövid leírása).

d) a tanúsító szervezettel szemben tartozással
nem rendelkezik;
rendelkezik

11. Igazolom, hogy az 1. pontban leírt gazdasági szereplõ jelen igazoláshoz másolatban csatolt ............... db érvényes
Minõsítõ Tanúsítvánnyal rendelkezik:

Aláírásommal igazolom, hogy a közölt adatok a kitöltés idõpontjában pontosak és megfelelnek a valóságnak.

Kelt: ..............................................

.....................................................
tanúsító szervezet
cégszerû aláírás
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
80/2009. (VII. 3.) FVM

rendelete
az egységes területalapú támogatások és egyes

vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ
„Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”

fenntartásához szükséges feltételrendszer,
valamint az állatok állategységre való

átváltási arányának meghatározásáról szóló
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halá-
szati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rende-
let 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörben eljár-
va – a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az egységes területalapú támogatások és egyes vi-
dékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „He-
lyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásá-
hoz szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állat-
egységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„c) egybemûvelt tábla: az Európai Mezõgazdasági

Garancia Alapból, valamint az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatá-
sok igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabá-
lyokról szóló 36/2009 (IV. 3.) FVM Rendelet 1. § 5. pont-
jában meghatározott területegység;”

(2) Az R. 2. § g) és h) pontjai helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:]
„g) gyommentes állapot: gyommentes állapotúnak kell

tekinteni azt a hasznosított területet, amelyen különbözõ
– kémiai, fizikai, biológiai – gyomszabályozási módszerek
alkalmazásával olyan mértékben megakadályozták a gyom-
növények kelését, a szaporító képletek kialakulását, hogy
a gyomnövényfoltok összterülete a tábla kiterjedésének
30%-át nem haladja meg, továbbá az adott helyzetben általá-
ban elvárható gondosság mellett kémiai, fizikai, biológiai
gyomszabályozási módszerek alkalmazásával megakadá-
lyozták a 4. számú melléklet szerinti veszélyes gyomnövé-
nyek kelését, a szaporító képletek kialakulását;

h) másodvetésû takarónövény: a nyári betakarítású vete-
ményt követõen a talaj takarását biztosító vetett növény;”

(3) Az R. 2. § j) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„j) tábla: az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap-

ból, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételé-
vel kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló
36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rende-
let) 1. § 3. pontjában meghatározott területegység;”

2. §

Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) Az 1. számú melléklet 1. pontjában foglalt elõ-
írásokat akkor kell alkalmazni, ha:

a) 2 hektárnál kisebb területû táblák esetében az adott
tábla területének több mint 50%-a 12%-nál nagyobb lejté-
sû területen helyezkedik el;

b) 2 hektáros vagy annál nagyobb területû táblák eseté-
ben az adott táblán belül a 12%-nál nagyobb lejtésû terület
nagysága meghaladja az 1 hektárt.”

3. §

(1) Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A helyszíni ellenõrzés során az ellenõr az adott táb-
lára vonatkozó meg nem felelés mértékére, súlyosságára,
valamint tartósságára vonatkozó megállapításait a 2. szá-
mú mellékletben meghatározott tényállások alapján hatá-
rozza meg. Ezen táblára vonatkoztatott megállapítások
elõírás szintû összegzését és kiértékelését a 3. számú mel-
lékletben foglaltak alapján kell megtenni. A kiértékelt meg
nem felelések alapján történõ szankciószámítást a kölcsö-
nös megfeleltetés körébe tartozó ellenõrzések lefolytatásá-
val, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kap-
csolatos szabályokról szóló FVM rendeletben meghatáro-
zottak szerint kell elvégezni.”

(2) Az R. 6. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(9) Amennyiben egybemûvelt tábla esetén bármely
meg nem felelés megállapításra kerül, az az egybemûve-
lésben érintett minden táblára egységesen vonatkozik. Az
egybemûvelt táblát hasznosító mezõgazdasági termelõk
egyetemlegesen felelnek az egybemûvelt táblát érintõ meg
nem felelésért.”

4. §

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

(2) Az R. 2–5. számú mellékletei helyébe e rendelet
2–5. számú mellékletei lépnek.
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5. §

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

(2) Az R. e rendelettel módosított 1. számú melléklete
1. pont b) alpontjában, valamint a 2. számú melléklete
1. pont b) alpontjában foglalt rendelkezéseit e rendelet
hatálybalépését követõen megkezdett mezõgazdasági
munkamûveletekre kell alkalmazni.

(3) Az R. 2. § d) és k) pontjai, az 5. § (2) bekezdése,
a 6. § (3)–(5) bekezdései hatályukat vesztik.

(4) Az 1–4. §-ok, valamint az 5. § (3) bekezdése a rende-
let hatálybalépését követõ napon hatályukat vesztik. E be-
kezdés a hatályba lépést követõ második napon a hatályát
veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

8. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2677

1. számú melléklet a 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelethez

1. Az R. 1. számú melléklet 1. pont b) alpontja helyébe a következõ szövegrész lép:
[1. Talajerózió elleni védelemre vonatkozó elõírások:]
„b) 12%-nál nagyobb lejtésû területen a nyári és õszi betakarítású kultúrák lekerülése után gondoskodni kell a talaj

fedettségérõl:
ba) õszi kultúra vetésével, vagy
bb) a tarló október 30-ig történõ megõrzésével vagy legfeljebb sekély tarlóhántás és -ápolás elvégzésével, valamint

a tarló gyommentes állapotban tartásával, vagy
bc) másodvetésû takarónövény termesztésével.”

2. Az R. 1. számú melléklet 3. pont a)–b) alpontjai helyébe a következõ szövegrészek lépnek:
[3. Vetésváltásra vonatkozó elõírások:]
„a) Egymás után két évig termeszthetõ: rozs, búza, tritikálé, árpa;
b) Egymás után legfeljebb három évig termeszthetõ: kukorica és dohány”

2. számú melléklet a 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelethez

„2. számú melléklet az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

A táblára vonatkozó meg nem felelések mértékének, súlyosságának és tartósságának
ellenõrzési megállapításai alapjául szolgáló tényállások

Elõírás Mérték Súlyosság Tartósság

1. Talajerózió elleni
védelemre vonatkozó
elõírások:
a) 12%-nál nagyobb lejtésû
területen az alábbi kultúrák
termesztése tilos: dohány,
cukorrépa, takarmányrépa,
burgonya, csicsóka.
b) 12%-nál nagyobb lejtésû
területen a nyári és õszi
betakarítású kultúrák
lekerülése után gondoskodni
kell a talaj fedettségérõl:
ba) õszi kultúra vetésével,
vagy
bb) a tarló október 30-ig
történõ megõrzésével vagy
legfeljebb sekély tarlóhántás és
-ápolás elvégzésével, valamint
a tarló gyommentes állapotban
tartásával, vagy
bc) másodvetésû takarónövény
termesztésével.

Kismértékû (gazdaságon
belüli): A meg nem felelés
hatása a kedvezményezett
földterületére korlátozódik
Nagymértékû (gazdaságon
átnyúló): A meg nem felelés és
hatása a szomszédos gazda
földterületeire is átterjed (az
erózió következtében kialakult
árok, talajráhordás stb.)

Enyhe: a vizsgált „tiltó-listás”
hasznosítású táblán belül
a 12%-nál nagyobb lejtésû
terület aránya nem haladja meg
az 50%-ot
Súlyos: a vizsgált „tiltó-listás”
hasznosítású táblán belül
a 12%-nál nagyobb lejtésû
terület aránya meghaladja az
50%-ot

Helyrehozható: A vegetációs
idõben történt károsodástól
függõen.
Maradandó: A vegetációs
idõben történt károsodástól
függõen.
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Elõírás Mérték Súlyosság Tartósság

2. Erózió ellen kialakított
teraszok megõrzése kötelezõ
szõlõültetvények esetében.

Kismértékû (gazdaságon
belüli): A meg nem felelés
hatása a kedvezményezett
földterületére korlátozódik
Nagymértékû (gazdaságon
átnyúló): A meg nem felelés és
hatása a szomszédos gazda
földterületeire is átterjed (az
erózió következtében kialakult
árok, talajráhordás stb.)

Enyhe: a táblát érintõ
kialakított teraszok részben
sérültek
Súlyos: a táblát érintõ
kialakított teraszok közül
legalább 1 teljesen
megszüntetésre került

Helyrehozható: A teraszok
sérült részei ésszerû eszközök
alkalmazásával helyrehozhatók
(kisebb sérülések esetén).
Maradandó: A sérült vagy
megrongált teraszok helyre-,
visszaállítása ésszerû eszközök
alkalmazásával nem oldható
meg (teraszok jelentõs
rongálása, megszüntetése
esetén).

3. Vetésváltásra vonatkozó
elõírások:
a) Egymás után két évig
termeszthetõ: rozs, búza,
tritikálé, és árpa.
b) Egymás után legfeljebb
három évig termeszthetõ:
kukorica és dohány.
c) Több évig termeszthetõ
maga után: évelõ kertészeti
kultúrák, évelõ
takarmánynövények,
fûmagtermesztés, méhlegelõ
céljából vetett növények,
illetve energetikai hasznosítás
céljából vetett több éves
növények, valamint a rizs.
d) Minden egyéb növény egy
évig termeszthetõ.

Kismértékû (gazdaságon
belüli): A meg nem felelés
hatása a kedvezményezett
földterületére korlátozódik
Nagymértékû (gazdaságon
átnyúló): A meg nem felelés
hatása a szomszédos gazda
földterületeire is átterjed (a
monokultúra miatt kialakuló
kórokozók és/vagy károsító
elemek fertõzik a szomszédos
gazdaságot)

Enyhe: nincs látható
következménye a meg nem
felelésnek
Súlyos: látható következménye
van (károkozás) a meg nem
felelésnek, a megszokotton túli
védekezés szükséges

Helyrehozható: A megengedett
ideig tartó monokultúrás
termesztést követõ elsõ évben
kerül azonosításra a nem
megfelelés.
Maradandó: Bizonyítható,
hogy a megengedett ideig tartó
monokultúrás termesztést
követõen második évben is
fennáll a nem megfelelés.

4. Tarló, nád, növényi
maradvány, valamint gyepek
égetése tilos.

Kismértékû (gazdaságon
belüli): A meg nem felelés és
hatása a kedvezményezett
földterületére korlátozódik
Nagymértékû (gazdaságon
átnyúló): A meg nem felelés és
hatása a szomszédos gazda
földterületeire is átterjed

Enyhe: a vizsgált tábla
esetében 50%, vagy ez alatti
területen található meg nem
felelés
Súlyos: a vizsgált tábla
esetében 50% feletti területen
található meg nem felelés

Helyrehozható: Adott
vegetációs idõszakban
helyreálló, lágyszárú növények
károsodása (tarló, növényi
maradvány stb.).
Maradandó: Többéves
kultúrák károsodása (gyep, nád
stb.).

5. Mezõgazdasági területeken
vízzel telített talajon
mindennemû gépi
munkavégzés tilos, kivéve
a belvíz, árvíz levezetõ árkok
létesítésekor és értékmentéskor
végzendõ gépi munkavégzést.

Kismértékû (gazdaságon
belüli): A meg nem felelés és
hatása a kedvezményezett
földterületére korlátozódik
Nagymértékû (gazdaságon
átnyúló): A meg nem felelés és
hatása a szomszédos gazda
földterületeire is átterjed

Enyhe: a vizsgált tábla
esetében 20%, vagy ez alatti
területen található meg nem
felelés
Súlyos: a vizsgált tábla
esetében 20% feletti területen
található meg nem felelés

Helyrehozható:Egyéves
kultúrákon okozott kár
esetében (csak az adott
vegetációs idõszakra
korlátozódik a hatás).
Maradandó: Többéves
kultúrákban történt
a károsodás, ahol a talajlazítás
nem oldható meg (gyep,
lucerna stb.).

6. A gyepterületek
túllegeltetése, valamint
maradandó kár okozása tilos.

Kismértékû (gazdaságon
belüli): A meg nem felelés és
hatása a kedvezményezett
földterületére korlátozódik

Enyhe: a vizsgált tábla
esetében 20%, vagy ez alatti
területen található meg nem
felelés
Súlyos: a vizsgált tábla
esetében 20% feletti területen
található meg nem felelés

Helyrehozható: A károsodott
részen regenerálódásra
alkalmas növényi részek még
megmaradtak. A bekövetkezett
károsodás önmagától
regenerálódhat.
Maradandó: A károsodott
területen az eredeti kultúra
helyreállására alkalmas
növényi részek nem találhatók.
A károsodást csak a növények
pótlásával lehet helyreállítani.
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Elõírás Mérték Súlyosság Tartósság

7. A mezõgazdasági
területeket gyommentesen kell
tartani.

Kismértékû (gazdaságon
belüli): A meg nem felelés és
hatása a kedvezményezett
földterületére korlátozódik
Nagymértékû (gazdaságon
átnyúló): A meg nem felelés és
hatása a szomszédos gazda
földterületeire is átterjed

Enyhe: a vizsgált tábla
veszélyes gyomokat nem
tartalmaz
Súlyos: a vizsgált tábla
veszélyes gyomokat is
tartalmaz

Helyrehozható: A gyomirtás
eredményesen elvégezhetõ
a szokásos eszközök
használatával.
Maradandó: Az eredményes
gyomirtás nem végezhetõ el az
alapkultúra károsodása nélkül.

8. A mezõgazdasági
területeken a hasznosítás
szempontjából nemkívánatos
fás szárú növények
megtelepedését és terjedését
meg kell akadályozni.

Kismértékû (gazdaságon
belüli): A meg nem felelés és
hatása a kedvezményezett
földterületére korlátozódik
Nagymértékû (gazdaságon
átnyúló): A meg nem felelés és
hatása a szomszédos gazda
földterületeire is átterjed

Enyhe: a vizsgált tábla
esetében 20%, vagy ez alatti
területen található meg nem
felelés
Súlyos: a vizsgált tábla
esetében 20% feletti területen
található meg nem felelés

Helyrehozható: A
megtelepedett fás szárúak
irtása elvégezhetõ az
alapkultúra károsodása nélkül.
Maradandó: A fás szárúak
eltávolítása az alapkultúra
károsodása nélkül nem hajtható
végre. A károsodás
a vegetációs idõ alatt ésszerû
eszközökkel nem hozható
helyre.

”

3. számú melléklet a 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelethez

„3. számú melléklet az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

A HMKÁ elõírás szintû meg nem felelés kiértékelésének alapelvei

Mérték
Gazdaságon belüli: A meg nem felelés és hatásai a gazdálkodó földterületére, valamint az egybemûvelt tábla földterü-

letére korlátozódik, a meg nem felelés kis mértékû, a meg nem feleléssel érintett területek korlátozott részt tesznek ki
a gazdaság összterületébõl;

Gazdaságon kívüli: A meg nem felelés és hatásai a más gazdálkodó földterületére is kiterjed, illetve a meg nem felelés
nagy mértékû, a meg nem feleléssel érintett területek jelentõs részt tesznek ki a gazdaság összterületébõl;

Súlyosság
Enyhe: a meg nem felelés a termelõ mezõgazdasági tábláin belül korlátozott területen tapasztalható, illetve a meg nem

feleléssel érintett területek korlátozott részt tesznek ki a gazdaság összterületébõl; a meg nem felelés kis mértékben ve-
szélyezteti a helyes mezõgazdásági és környezeti állapot fenntartását;

Közepes: a meg nem felelés a termelõ mezõgazdasági tábláin belül jelentõs területen tapasztalható, illetve a meg nem
feleléssel érintett területek szignifikáns részt tesznek ki a gazdaság összterületébõl; a meg nem felelés közepes mérték-
ben veszélyezteti a helyes mezõgazdásági és környezeti állapot fenntartását;

Súlyos: a meg nem felelés a termelõ mezõgazdasági tábláin belül kiterjedt területen tapasztalható, illetve a meg nem
feleléssel érintett területek többségi részt tesznek ki a gazdaság összterületébõl; a meg nem felelés kritikus mértékben ve-
szélyezteti a helyes mezõgazdásági és környezeti állapot fenntartását;
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Tartósság
Rövidtávon helyrehozható: a meg nem felelés, illetve következményei ésszerû eszközökkel, rövid idõtávon belül

megszüntethetõ, hatásuk a gazdaság kis részére korlátozódik, az érintett mezõgazdasági kultúrák, illetve a talaj nem
vagy csak kis mértékben károsodtak;

Hosszútávon helyrehozható: a meg nem felelés, illetve következményei ésszerû eszközökkel hosszabb távon meg-
szüntethetõek, hatásuk a gazdaság jelentõs részére terjed ki, az érintett mezõgazdasági kultúrák, illetve a talaj kézzelfog-
hatóan károsodtak;

Maradandó: a meg nem felelés maradandó következményekkel járt a helyes mezõgazdasági és környezeti állapot
fenntartásának vonatkozásában, hatásuk a gazdaság jelentõs részére kiterjed, az érintett mezõgazdasági kultúrák, illetve
a talaj nagy mértékben károsodtak.”

4. számú melléklet a 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelethez

„4. számú melléklet az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

Veszélyes gyomnövények

Magyar név Tudományos (latin) név

1. Aranka fajok Cuscuta spp.

2. Parlagfû Ambrosia artemisiifolia

3. Selyemkóró Asclepias syriaca

”

5. számú melléklet a 80/2009. (VII. 3.) FVM rendelethez

„5. számú melléklet az 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

Kérõdzõk, lófélék

Két évnél idõsebb bika, tehén és más szarvasmarhafélék, hat hónapnál idõsebb lófélék 1,0 ÁE

Szarvasmarhafélék hat hónapos kortól két éves korig 0,6 ÁE

Hat hónapnál fiatalabb szarvasmarhafélék 0,4 ÁE

Szamár, öszvér 0,6 ÁE

Juh 0,15 ÁE

Kecske 0,15 ÁE

Sertésfélék

Tenyészkoca >50 kg 0,5 ÁE

Egyéb sertés 0,3 ÁE

Baromfifélék

Tojótyúk 0,014 ÁE

Egyéb baromfi 0,03 ÁE

”



Kormányhatározatok

A Kormány
1100/2009. (VI. 30.) Korm.

határozata
az Új Magyarország Agrárfejlesztési Hitelprogram

feltételrendszerének módosításáról

1. A Kormány az Új Magyarország Vidékfejlesztési
Program fejlesztési hitelekkel történõ támogatása érdeké-
ben:

a) egyetért azzal, hogy a Magyar Fejlesztési Bank Zárt-
körûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban:
MFB Zrt.) a pénzpiaci folyamatokhoz illeszkedve saját ha-
táskörben állapítsa meg Új Magyarország Agrárfejlesztési
Hitelprogram finanszírozási feltételeit, azzal, hogy a refi-
nanszírozási kamat nem haladhatja meg a 3 havi EURI-
BOR+legfeljebb 3%/év, a hitelintézetek által alkalmazha-
tó kamatfelár a legfeljebb 3%-os mértéket;

Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Határidõ: 2009. július

b) tudomásul veszi, hogy az 1038/2007. (VI. 18.)
Korm. határozat 4. pontja alapján az Agrár Fejlesztési Hi-
telprogramban 2007. július 30-áig hitelszerzõdésekkel le-
kötött összeg 14,964 milliárd forint, illetve az azt módosító
„Új Magyarország” (korábban „Sikeres Magyarország”)
Agrárfejlesztési Hitelprogramban rendelkezésre álló ke-
retösszeg 25,036 milliárd forint;

Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Határidõ: 2009. július
c) felhívja a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-

nisztert, hogy a határozat 1. és 4. pontja szerint módosítsa
a 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet elõírásait, továbbá kü-
lön rendeletben állapítsa meg a hitelprogram „Projekt ki-
egészítõ hitel az Új Magyarország Vidékfejlesztési Prog-
ram pályázatok kiegészítõ finanszírozására” hitelcélra vo-
natkozó állami támogatási elõírásokat.

Felelõs: földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

Határidõ: 2009. július

2. A „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infra-
struktúrafejlesztési Hitelprogram hitelkeretének bõvítésé-
rõl, a „Sikeres Magyarországért” Vállalkozásfejlesztési
Hitelprogram és a „Sikeres Magyarországért” Agrár Fej-
lesztési Hitelprogram hitelcéljainak kiegészítésérõl szóló
1038/2007. (VI. 18.) Korm. határozat 3. pontja helyébe
a következõ szövegrész lép:

„3. egyetért azzal, hogy az Agrár Fejlesztési Hitelprog-
ram kidolgozásáról szóló 2318/2004. (XII. 11.) Korm. ha-
tározat alapján mûködtetett „Sikeres Magyarországért”
Agrár Fejlesztési Hitelprogram az Európai Uniós támoga-
tási szabályok változására tekintettel és az Új Magyaror-

szág Fejlesztési Tervhez és az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Programhoz kapcsolódóan a 2007–2013 közötti
idõszak ágazati fejlesztési céljainak támogatása érdekében
a következõk szerint módosuljon.

3.1. A hitelprogram keretében finanszírozható fõ hitel-
célok:

a) a mezõgazdasági termékek elsõdleges elõállítása
céljából végrehajtott beruházások,

b) a fiatal mezõgazdasági termelõk tevékenységének
megkezdéséhez szükséges beruházások,

c) Projekt kiegészítõ hitel az Új Magyarország Vidékfej-
lesztési Program pályázatok kiegészítõ finanszírozására,

d) agrárforrás hitel a mezõgazdasági kis- és középvál-
lalkozások tõkehelyzetének erõsítésére.

3.2. A hitelprogram fõbb feltételei – a 3.1. c) alpont
szerinti Projekt kiegészítõ hitel az Új Magyarország Vi-
dékfejlesztési Program pályázatok kiegészítõ finanszíro-
zására hitelcél kivételével – az alábbiak szerint változza-
nak:

a) az igénybe vehetõ hitel felsõ határa 1 milliárd forint-
ra bõvüljön,

b) a mikro-, kis- és középvállalkozások mellett a mezõ-
gazdasági õstermelõk is kedvezményes kamatozású fej-
lesztési hitelt vehessenek igénybe,

c) a saját erõ 15%-ra csökkenjen,
d) a türelmi idõ 3 évre nõjön.
3.3. Projekt kiegészítõ hitel az Új Magyarország Vi-

dékfejlesztési Program pályázatok kiegészítõ finanszíro-
zásának feltételei:

a) a hitelt a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minõ-
sülõ mezõgazdasági vállalkozások mellett a nagyvállalko-
zások is igényelhessék,

b) a hitel kizárólag forintban igényelhetõ,
c) a kedvezményes hitel állami támogatási szabályai

feleljenek meg az 1698/2005/EK tanácsi rendelet elõ-
írásainak.

Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Határidõ: 2009. július”

3. Az Agrár Fejlesztési Hitelprogram kidolgozásáról
szóló 2318/2004. (XII. 11.) Korm. határozat 3. pontja he-
lyébe a következõ szövegrész lép:

[A Kormány]
„3. árfolyam-garanciát vállal az MFB Rt. által forrásszer-

zés céljából felvett – amerikai dollárban, euróban vagy svájci
frankban meghatározott – éven túli lejáratú hitelfelvételekhez
és kötvénykibocsátásokhoz kapcsolódóan az Agrár Fejlesz-
tési Hitelprogram, valamint az Új Magyarország Agrárfej-
lesztési Hitelprogram finanszírozásához együttesen 40 mil-
liárd forintos mértékig a Magyar Köztársaság 2004. évi költ-
ségvetésérõl és az államháztartás hároméves kereteirõl szóló
2003. évi CXVI. törvény 39. §-ának (3) bekezdésében meg-
határozott keret terhére, a program futamideje a garancia
szempontjából 19 év, az árfolyam-garancia jelen határozat
közzétételének napján a Magyar Nemzeti Bank által közölt,
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hivatalos HUF/EUR devizaárfolyamon átszámított deviza-
összegre vonatkozik.

Felelõs: pénzügyminiszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter

Határidõ: folyamatos”

4. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
E határozat 2. és 3. pontja a hatálybalépését követõ napon
hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1105/2009. (VII. 6.) Korm.

határozata
a DATÉSZ Dél-Alföldi Termelõi Értékesítõ

Szervezetek Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörûen
Mûködõ Részvénytársaságnak a zöldség-gyümölcs

ágazattal összefüggõ tevékenységét elõsegítõ
intézkedések elõkészítésérõl

A Kormány annak érdekében, hogy a dél-alföldi zöld-
ség-gyümölcs ágazatot fenyegetõ gazdasági foglalkozta-
tási és pénzügyi válság elkerülhetõ legyen, az Európai
Bizottság 2009/C 16/01 számú bizottsági közleményével
összhangban az alábbi határozatot hozza:

1. A Kormány felhívja a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési minisztert, hogy mûködjön közre a DATÉSZ
Dél-Alföldi Termelõi Értékesítõ Szervezetek Kereskedel-
mi és Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(a továbbiakban: DATÉSZ Dél-Alföldi Zrt.) öt évre szóló,
a cégcsoport helyzetének hosszú távú stabilizálását célzó
üzleti tervének kidolgozásában.

Felelõs: földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
Határidõ: azonnal

2. A Kormány felhívja a pénzügyminisztert, valamint
a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert, hogy a föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel együttesen
vizsgálják meg az 1. pontban meghatározott üzleti tervet,
és amennyiben együttesen megállapítják, hogy az a cég-
csoport helyzetének hosszú távú stabilizálására alkalmas,

a) a pénzügyminiszter az 1. pontban meghatározott
üzleti terv végrehajtását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. útján olyan módon segítse elõ, hogy a DATÉSZ
Dél-Alföldi Zrt. vonatkozásában a Regionális Fejlesztési
Holding Zrt. többségi tulajdon eléréséhez szükséges tõke-
emelést hajt végre, és/vagy legalább ötéves idõtartamra
szóló, piaci kamattal nyújtott tagi kölcsönt nyújt összesen
600 millió Ft összegben,

Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: az 1. pontban meghatározott üzleti terv

elkészítését követõen haladéktalanul

b) a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról
szóló 2001. évi XX. törvény 2. § k) pontja alapján a
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.)
a DATÉSZ Dél-Alföldi Zrt. számára az 1. pontban megha-
tározott üzleti terv végrehajtásához 600 millió forint for-
góeszköz hitelt nyújtson 80%-os állami készfizetõ kezes-
ségvállalás mellett, piaci kamattal 5 éves futamidõvel,
ezen belül 1 éves türelmi idõvel; az állami kezességválla-
lás a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény 35. § (2) bekezdése szerinti keretet
terheli;

Felelõs: nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Határidõ: az 1. pontban meghatározott üzleti terv

elkészítését követõen haladéktalanul

c) felhatalmazza a pénzügyminisztert – a közösségi
állami támogatási szabályokkal összhangban – a kezesség-
vállalási szerzõdés megkötésére, továbbá arra, hogy köte-
lezettel szemben az Európai Közösséget létrehozó Szerzõ-
dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatá-
sokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 5. mel-
léklete szerint megállapított kezességvállalási díjat kössön
ki, a DATÉSZ Zrt. a kezességvállalási díjat a Magyar
Állam részére fizeti,

d) a c) pontban írtakra tekintettel a Magyar Köztársaság
2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény
36. § (1) bekezdése szerinti kezességvállalási díj megfize-
tésétõl eltekint.

Felelõs: pénzügyminiszter
Határidõ: az 1. pontban meghatározott üzleti terv

elkészítését követõen haladéktalanul

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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Miniszteri utasítások

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
9/2009. (FVÉ 8.) FVM

u t a s í t á s a
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának

kiadásáról szóló 14/2008. (HÉ 52.) FVM utasítás
módosításáról

1.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) szervezetének, mûködésének és
ügyrendjének általános szabályozása érdekében a minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának (a továbbiak-
ban: Szabályzat) módosítását ezen utasítás mellékleteként kiadom.

2.

Az utasítás mellékletét képezõ Szabályzat módosítását a miniszterelnök jóváhagyta.

3.

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba.

Budapest, 2009. június 15.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 9/2009. (FVÉ 8.) FVM utasításhoz
[Melléklet a 14/2008. (HÉ. 52.) FVM utasításhoz]

A FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK

MÓDOSÍTÁSA

1. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló
14/2008. (HÉ 52.) FVM utasítás mellékletét képezõ, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és
Mûködési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) 39.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„39.1.1. A miniszter ellátja a külön jogszabályokban és közösségi jogi aktusban foglaltaknak megfelelõen
39.1.1.1. az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) végrehajtásának felügyeletével

kapcsolatos Illetékes Hatósági,
39.1.1.2. az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap (a továbbiakban: EMGA) végrehajtásának felügyeletével kapcso-

latos Illetékes Hatósági,
39.1.1.3. az Európai Halászati Alapról (a továbbiakban: EHA) szóló 1198/2006/EK Tanácsi rendelet rendelkezései

alapján az Igazoló Hatósági és Ellenõrzõ Hatósági,
39.1.1.4. az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban:

ÚMVP) végrehajtásának felügyeletével kapcsolatos Irányító Hatósági,
39.1.1.5. az EHA társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program (a továbbiakban: HOP) végrehajtá-

sának felügyeletével kapcsolatos Irányító Hatósági
39.1.1.6. a SAPARD Program, az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: AVOP) végrehajtásá-

nak felügyeletével kapcsolatos Irányító Hatósági
feladatokat.
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39.1.2. A közösségi jogi aktusnak, valamint a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 5. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – figye-
lemmel a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 13. §-ának (3) bekezdésében, valamint a 14. §-ának (3) be-
kezdésében foglaltakra is – az egyes közösségi jogi aktuson alapuló döntéseknél a kiadmányozási jogot a miniszter nevé-
ben önállóan gyakorolja:

39.1.2.1. az EMVA esetében az Illetékes Hatósági feladatokkal kapcsolatosan a közösségi ügyekért felelõs
szakállamtitkár,

39.1.2.2. az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló ÚMVP esetében az Irányító Hatósági feladatokkal kapcsola-
tosan a közösségi ügyekért felelõs szakállamtitkár,

39.1.2.3. az EMGA esetében az Illetékes Hatósági feladatokkal kapcsolatosan a közösségi ügyekért felelõs
szakállamtitkár,

39.1.2.4. az EHA esetében az Igazoló Hatósági feladatokkal kapcsolatosan az Agrár-vidékfejlesztési Fõosztály Pénz-
ügyi és Monitoring Osztály vezetõje, az Ellenõrzõ Hatósági feladatokkal kapcsolatosan az Agrár-vidékfejlesztési Fõosz-
tály Felügyeleti és Akkreditációs Osztály vezetõje,

39.1.2.5. az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP esetében az Irányító Hatósági feladatokkal kapcsolatosan
az agrárgazdasági szakállamtitkár,

39.1.2.6. a SAPARD Program és az AVOP esetében az Irányító Hatósági feladatokkal kapcsolatosan a közösségi
ügyekért felelõs szakállamtitkár.

39.1.3. A közösségi ügyekért felelõs szakállamtitkár a külön törvényben foglaltakon túl közvetlen utasítási joggal ren-
delkezik valamennyi szakfõosztály és az MVH felé az AVOP és az ÚMVP végrehajtása tekintetében, valamint a Nemze-
ti Vidékfejlesztési Terv (a továbbiakban: NVT) végrehajtásával összefüggõ koordinációs, szakmai feladatokban.”

2. A Szabályzat 39.8. pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„39.8. A közösségi ügyekért felelõs szakállamtitkár kiadmányozási jogkörrel rendelkezik a feladatkörébe tartozó
2002–2004. évi agrár-környezetgazdálkodási támogatások felhasználását szabályozó 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet, a
127/2003. (XII. 17.) FVM rendelet alapján szabályozott Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program (a továbbiakban:
NAKP) agrár-környezetgazdálkodási támogatásokkal kapcsolatos, a Vidékfejlesztési Célelõirányzat keretén belül
nyújtott támogatásokkal kapcsolatos döntéseknél.”

3. A Szabályzat a következõ 39.11. ponttal egészül ki:

„39.11. Az élelmiszerlánc-felügyeleti szakállamtitkár kiadmányozási jogkörrel rendelkezik az ökogazdálkodással
kapcsolatos hatósági döntéseknél.”

4. A Szabályzat a 49.6. pontját megelõzõen a következõ szöveggel egészül ki:

„A Pénzügyi és Monitoring Osztály felelõs:”

5. A Szabályzat a 49.7. pontját megelõzõen a következõ szöveggel egészül ki:

„A Felügyeleti és Akkreditációs Osztály felelõs:”

6. Az Agrár-vidékfejlesztési Fõosztály szervezeti tagozódásában az Akkreditációs és Audit Osztály elnevezése Fel-
ügyeleti és Akkreditációs Osztály elnevezésre módosul.
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7. A Szabályzat 50.13. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az EU Koordinációs és Nemzetközi Fõosztály felelõs:]

„50.13.1. az Átmeneti Támogatás program felhasználásának pénzügyi tervezéséért, a projektek kivitelezésének koor-
dinálásáért, valamint ellenõrzésének rendjéért;

50.13.2. a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Nemzetek Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete (FAO)
között a FAO Európai és Közép-Ázsiai Regionális Hivatala, a FAO Közép- és Kelet-Európai Alregionális Hivatala, va-
lamint a Közös Szolgáltató Központ felállításáról szóló megállapodás kihirdetésérõl szóló 203/2007. (VII. 31.) Korm.
rendeletben meghatározott megállapodásban foglalt feladatok koordinálásáért, intézményrendszerének finanszírozási
rendjéért, a projektek pénzügyi tervezéséért, kivitelezésének koordinálásáért, valamint az ösztöndíj program teljes
koordinálásáért;

50.13.3. egy magyar vezetésû afganisztáni tartományi újjáépítési csoport létesítésérõl és mûködésének elõkészítésérõl
szóló 2115/2006. (VI. 29.) Korm. határozatban foglalt, az afganisztáni Baghlan tartományban, Pol-e Kumri központtal
mûködõ tartományi újjáépítési csoport (a továbbiakban: PRT) munkájában való részvételért, az agrárprojektek koordi-
nálásáért, pénzügyi tervezésért, az afganisztáni mezõgazdasági minisztériummal, valamint a programban részt vevõ
Honvédelmi Minisztériummal és Külügyminisztériummal való kapcsolattartásért;

50.13.4. az agrár-intézményfejlesztési tartalmú kimenõ Twinning programokban való magyar részvétel lehetõségei-
nek feltárásáért, szervezésért, koordinálásáért és a pénzügyi elszámolások szervezéséért;

50.13.5. az 50.13.1–50.13.4. pontban foglalt feladatokkal kapcsolatos pénzügyi, számviteli nyilvántartások vezetésé-
ért, egyeztetéséért, könyvelésének elõkészítéséért, kapcsolattartásért a számviteli feladatokat végzõ szervezetekkel;

50.13.6. a Phare programokból fennmaradt feladatok elvégzéséért.”

8. Az EU Koordinációs és Nemzetközi Fõosztály szervezeti tagozódásában a Phare és EU Pénzügyi Osztály elnevezé-
se Nemzetközi Támogatások Osztálya elnevezésre módosul.

9. A Szabályzat 55.4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[55. Az Intézményfelügyeleti és Vagyongazdálkodási Fõosztály felelõs:]

„55.4. az AKI-t kivéve a tárcához tartozó, költségvetési gazdálkodási rendben mûködõ kutatóintézetek mûködésével
kapcsolatos intézmény-felügyeleti kérdésekben szakmai álláspont kialakításáért;”

10. A Szabályzat 55.10.22. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[55. Az Intézményfelügyeleti és Vagyongazdálkodási Fõosztály felelõs:]

„55.10.22. a tárcához tartozó, költségvetési gazdálkodási rendben mûködõ kutatóintézetek, valamint a minisztérium
felügyelete alá tartozó egyéb, önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények vagyongazdálkodásával kapcsolatos
tárcaszintû feladatok ellátásáért;”

11. A Szabályzat 58.23.18. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[58. A Mezõgazdasági Fõosztály felelõs:]

„58.23.18. a szakmai felügyelete alá tartozó költségvetési gazdálkodási rendben mûködõ kutatóintézetekkel kapcso-
latos intézményfelügyeleti kérdésekben az Intézményfelügyeleti és Vagyongazdálkodási Fõosztály szakmai álláspontjá-
nak figyelembevételéért;”

8. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2685



12. A Szabályzat 62.2.20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[62.2. Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Fõosztály felelõs:]

„62.2.20. az ökogazdálkodással kapcsolatos feladatok irányításáért és felügyeletéért, valamint azok szabályozásáért;”

13. A Szabályzat az alábbi 63.7. ponttal egészül ki, mellyel egyidejûleg a jelenlegi 63.7–63.24. pont számozása
63.8–63.25. pontra módosul:

[63. Az Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztály felelõs:]

„63.7. a Pálinka Nemzeti Tanács Titkársági feladatainak ellátásáért;”

14.1. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló
14/2008. (HÉ 52.) FVM utasítás módosításáról szóló utasítás hatálybalépésével egyidejûleg a Szabályzat 39.6. pont má-
sodik mondata, a 49.1.28. és 50.14 pontja hatályát veszti.

14.2. 2009. szeptember 1. napjával hatályát veszti a Szabályzatnak a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ-
jának elsõfokú döntései ellen benyújtott fellebbezések tekintetében a másodfokú döntések kiadmányozásának rendjérõl
szóló 3. függeléke.

Budapest, 2009. június 15.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Jóváhagyom:

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
10/2009. (FVÉ 8.) FVM

utasítása
az utasítások kiadásának rendjérõl

Az elektronikus információszabadságról szóló 2006. évi XC. törvény módosításáról szóló 2008. évi XXV. törvény
12/A. és 13. §-a, valamint a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény 49. §-a alapján az alábbiak szerint rendelkezem:

1.

(1) Miniszteri normatív utasítást (a továbbiakban: miniszteri utasítás) kell kiadni, ha az utasítás a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) szervezeti egységein kívül a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) közvetlen irányítása alá tartozó központi államigazgatási szervek
tevékenységét is szabályozza.

(2) Miniszteri belsõ utasítást (a továbbiakban: „B” utasítás) kell kiadni, ha az utasítás kizárólag a minisztérium szerve-
zeti egységeinek a tevékenységét szabályozza. A minisztériumban Szabályzatot csak miniszteri utasítással vagy „B” uta-
sítással lehet kiadni.
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2.

(1) A miniszteri utasítás és „B” utasítás (együtt: utasítás) tervezetét a szabályozás tárgyáért felelõs minisztériumi fõ-
osztály (a továbbiakban: szakmai fõosztály) készíti elõ.

(2) A miniszter irányítása alatt mûködõ központi államigazgatási szerv szervezeti és mûködési szabályzatát a minisz-
ter hagyja jóvá, és miniszteri utasítással adja ki. A szervezeti és mûködési szabályzatot tartalmazó miniszteri utasítás ter-
vezetét az adott szerv készíti elõ, majd a tervezetet köteles megküldeni a minisztériumba, a szakmai felügyeletét ellátó
fõosztály részére.

(3) Az utasítás tervezetének minisztériumon belüli szakmai egyeztetését a szakmai fõosztály folytatja le. Az egyezte-
tés keretében a tervezetet meg kell küldenie a minisztérium Jogi Fõosztálya részére jogi felülvizsgálat céljából, valamint
a szabályozásban érdekelt szakfõosztályok részére, szakmai felülvizsgálat céljából. Ha az egyeztetés eredményeként vi-
tatott kérdés marad fenn, a szabályozás tárgyáért felelõs szakmai fõosztálynak a Szakállamtitkári Értekezlet döntését kell
kérnie.

3.

(1) Az utasítás egyeztetett tervezetét a Jogi Fõosztálynak kell megküldeni. A Jogi Fõosztály folytatja le szükség esetén
az utasítás külsõ egyeztetését, a szabályozásban érdekelt más minisztériummal, illetve gondoskodik a jogszabályban elõ-
írt egyetértõ nyilatkozat vagy jóváhagyás beszerzésérõl. A minisztérium szervezeti és mûködési szabályzatát a minisz-
terelnök hagyja jóvá, és a miniszter miniszteri utasítással adja ki.

(2) A Jogi Fõosztály terjeszti elõ az utasítás tervezetét miniszteri aláírás céljából. Az aláírandó utasítás tervezetét fe-
lülvizsgálat elõtt látnia kell a szabályozásért felelõs szakmai fõosztály vezetõjének, a szakmai fõosztály felett felügyele-
tet gyakorló szakállamtitkárnak és az államtitkárnak.

4.

(1) Az utasítás aláírása után a Jogi Fõosztály gondoskodik a közzétételrõl.

(2) A Jogi Fõosztály gondoskodik a „B” utasítás nyilvántartásba vételérõl és számának kiadásáról. Az államtitokká
vagy szolgálati titokká nem minõsített „B” utasítást a minisztérium INTRANET rendszerén kell közzétenni.

(3) Valamennyi, államtitokká vagy szolgálati titokká nem minõsített miniszteri utasítást a Magyar Közlöny mellékle-
tét képezõ Hivatalos Értesítõben és azt követõen a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben kell közzétenni. A
Magyar Közlöny szerkesztõsége gondoskodik a miniszteri utasítás számának kiadásáról.

5.

Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba.

Budapest, 2009. július 29.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
11/2009. (FVÉ. 8.) FVM

utasítása
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról

1. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ szervezetének, mûködésének és ügyrendjének, valamint a Me-
zõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ és területi szervei közötti szervezeti és vezetési viszonyok általános szabá-
lyozása érdekében a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatát (a továbbiak-
ban: Szabályzat) ezen utasítás mellékleteként kiadom.

2. Ez az utasítás 2009. augusztus 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásáról szóló 11/2008. (FVÉ 2008/17.) FVM utasítás.

Budapest, 2009. július 31.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 11/2009. (FVÉ 8.) FVM utasításhoz

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
Szervezeti és Mûködési Szabályzata

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 74. §-ának (1) bekezdése, és a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ (a továbbiakban: MgSzH
Központ) 31.541/2009. számú alapító okirata alapján az MgSzH Központ szervezeti és mûködési rendjét az alábbiak
szerint szabályozom:

I. fejezet

Alapvetõ rendelkezések

Alkalmazási kör

1.1. Jelen Szervezeti és Mûködési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az MgSzH Központ személyi állományá-
val, vezetõivel, szervezeti egységeinek felépítésével, az MgSzH Központ feladatkörével és mûködésével, valamint az
MgSzH Központ és a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) területi szervei közötti szerveze-
ti és vezetési viszonyokkal kapcsolatos kérdéseket szabályozza.

1.2. Az MgSzH Központ vezetõit és köztisztviselõit, illetve munkavállalóit megilletõ járandóságok, juttatások és ked-
vezmények körét, igénybevételük feltételeit az MgSzH Elnöke (a továbbiakban: Elnök) által kiadott külön szabályzatok
határozzák meg.

Az MgSzH Központ jogállása

2.1. Az MgSzH a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.)
Korm. rendelettel létrehozott, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása
alatt mûködõ központi hivatal.

2.2. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény alapján, az MgSzH a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló
274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében Központtal és területi szervekkel rendelkezik. Az MgSzH feladatait az
MgSzH Központ és területi szervei útján látja el.
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2.3. Az MgSzH Központ az egész országra kiterjedõ illetékességgel rendelkezik.

2.4. Az MgSzH Központ önálló jogi személyiséggel rendelkezõ, önállóan mûködõ és gazdálkodó központi közhatal-
mi költségvetési szerv.

Az MgSzH Központ adatai

3.1. A költségvetési szerv neve: Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ.
Angol nyelven: Central Agricultural Office
Német nyelven: Zentrales Amt der Ressortverwaltung für Landwirtschaft

3.2. A költségvetési szerv rövidített neve: MgSzH Központ.

3.3. A költségvetési szerv székhelye és levezési címe: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24. (1525 Budapest, Pf. 30.)

3.4. Az MgSzH Központ alapításának idõpontja: 2007. január 1.
Az MgSzH Központ alapító okiratának kelte és száma: 2009. június 23., 31.541/2009.

3.5. Az MgSzH Központ törzsszáma: 598349.

3.6. Az MgSzH Központ államháztartási azonosító száma: 276567.

3.7. Az MgSzH Központ szakágazati besorolási száma: 841104

3.8. Az MgSzH Központ számlaszámai:
10032000-00289782-00000000 elõirányzat-felhasználási keretszámla
10032000-00289782-00030007 beruházási elõirányzat-felhasználási keretszámla
10032000-00289782-00050005 feladatfinanszírozási elõirányzat-felhasználási keretszámla
10032000-00289782-00060004 intézményi kártyafedezeti számla
10032000-00289782-90000009 intézményi fedezetbiztosítási számla
10032000-00289782-20000002 letéti számla

3.9. Az MgSzH létszámkerete (Központ és területi szervek együtt): 4895 fõ.

3.10. Az MgSzH Központ telephelyeinek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az MgSzH Központ feladatai

4.1. Az MgSzH Központ alapfeladatai keretében

4.1.1. ellátja a növénytermesztéssel, az állattenyésztéssel, a genetikai anyagok megõrzésével, a növényfajták állami
elismerésével, a növényi szaporítóanyagok minõsítésével, a vadgazdálkodással és halászattal, az erdõgazdálkodással és
az erdõvagyon védelmével, az elsõdleges faipari termeléssel, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal, a me-
zõgazdasági termékforgalommal, az agrárkörnyezet-védelemmel, a talajvédelemmel, a növényvédelemmel, a zöld-
ség-gyümölcs minõségellenõrzéssel, a növényvédõ szerek és termésnövelõ anyagok engedélyezésével, a növény-egész-
ségüggyel, az ökológiai gazdálkodással, a borgazdálkodással, a borellenõrzéssel, borminõsítéssel, az állategészség-
üggyel, az állatgyógyászati termékekkel, az állatvédelemmel, a takarmánybiztonsággal, takarmányhigiéniával, takar-
mány-minõséggel, az élelmiszerlánc-biztonsággal, az élelmiszerhigiéniával, -biztonsággal, -minõséggel, az élelmiszer-
rel érintkezésbe kerülõ anyagokkal, a fertõtlenítõszerekkel, a gépminõsítéssel, a gombatoxikológiával, az élelmiszer ere-
detû megbetegedésekkel, a nem állam által mûködtetett laboratóriumokkal, a vágóállatok vágás utáni minõsítésével, a
mezõgazdasági célú vízgazdálkodással, továbbá az agrárpiaci rendtartás mûködésének szervezésével és ellenõrzésével
kapcsolatos, hatáskörébe tartozó hatósági és mezõgazdasági szakigazgatási, valamint földügyi igazgatási és hatósági
feladatokat,
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4.1.2. ellátja a miniszter által meghatározott, alaptevékenységéhez tartozó kutatási, fejlesztési, laboratóriumi, vizsgá-
lati, tanácsadási, szakértõi tervezési és egyéb feladatokat,

4.1.3. közremûködik a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségek végrehajtásában,

4.1.4. Szakmai Oktatási Tervet készít, és szervezi a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiak-
ban: minisztérium) által jóváhagyott terv végrehajtását,

4.1.5. szakkönyvtárat mûködtet, könyvtári kölcsönzést végez.

4.2. Az MgSzH Központ alaptevékenysége:

4.2.1. a 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 751735 Hatósági, (fõ)felügyele-
ti, szakmai irányítási tevékenység,

4.2.2. a 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
712106 Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok,
712109 Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés,
841163 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés,
841322 Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása,
721933 Agrártudományi kísérleti fejlesztés.

4.3. Az MgSzH Központ kiegészítõ tevékenysége:

4.3.1. a 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás,
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés,
751812 Kutatást, kísérleti fejlesztést kiegészítõ tevékenységek,
852018 Állategészségügyi tevékenység,

4.3.2. a 2010. január 1-jétõl érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:
016100 Növénytermesztési szolgáltatás,
016200 Állattenyésztési szolgáltatás,
024000 Erdészeti szolgáltatás,
712201 Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés ,
721932 Agrártudományi alkalmazott kutatás,
749050 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység,
750000 Állat-egészségügyi ellátás.

4.4. Az MgSzH Központ kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban az abból származó éves bevétel nem haladhatja
meg az összkiadásainak 30%-át.

4.5. Az MgSzH Központ szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a költségvetési szervek jogállásáról és gaz-
dálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez
nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebbõl fakadó kötelezettségeinek teljesítését.
A vállalkozási tevékenységbõl származó éves bevétele nem haladhatja meg az összkiadásainak 30%-át.

5.1. Az MgSzH Központ feladatait és az ellátásához szükséges hatásköröket a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az egyes szakágazati területek felada-
tainak meghatározásáról szóló törvények és egyéb jogszabályok állapítják meg.

5.2. Delegált és közremûködõi feladatot az MgSzH Központ részére a miniszter által vagy központi államigazgatási
szervvel kötött megállapodás is megállapíthat.
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II. fejezet

Az MgSzH Központ szervezete

6.1. Az MgSzH Központ igazgatóságokból, osztályokból és önálló osztályokból áll. Az igazgatóságok élén fõosztály-
vezetõi besorolású igazgatók, az önálló osztályok élén fõosztályvezetõi besorolású vezetõk állnak. Az igazgatóságokon
belül osztályok mûködnek, melyek élén az osztályvezetõk állnak. Az MgSzH Központ szervezeti felépítését a Függelék
tartalmazza.

6.2. Az igazgatóság, illetve önálló osztály feladatai ellátásának belsõ rendjét az igazgató, illetve fõosztályvezetõ az
igazgatóság (önálló osztály) ügyrendjében, az elkülönülõ munkafeladatok szerint határozza meg. A Szabályzat az igaz-
gatóságok feladatainak meghatározása körében tartalmazza az osztálytagozódást, a feladatok osztályok közötti
megoszlását az ügyrend foglalja magában.

6.3. Az MgSzH Központban a következõ szervezeti egységek mûködnek:

6.3.1. az Elnök közvetlen irányítása alatt:

6.3.1.1. Elnöki Titkárság,

6.3.1.2. Sajtóiroda,

6.3.1.3. Belsõ Ellenõrzési Önálló Osztály,

6.3.1.4. Kiemelt Ügyek Ellenõrzési Önálló Osztály;

6.3.2. az Intézményszervezési Elnökhelyettes közvetlen irányítása alatt:

6.3.2.1. Humánpolitikai Igazgatóság,

6.3.2.2. Jogi Igazgatóság,

6.3.2.3. Informatikai Igazgatóság,

6.3.2.4. Horizontális Fejlesztések Igazgatósága;

6.3.3. az Élelmiszerlánc-biztonsági Elnökhelyettes közvetlen irányítása alatt:

6.3.3.1. Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság,

6.3.3.2. Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság,

6.3.3.3. Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága,

6.3.3.4. Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság,

6.3.3.5. Borminõsítési Igazgatóság,

6.3.3.6. Növény- és Talaj-védelmi Igazgatóság,

6.3.3.7. Koordinációs és Audit Önálló Osztály;

6.3.4. a Természeti és Genetikai Erõforrásokért Felelõs Elnökhelyettes közvetlen irányítása alatt:

6.3.4.1. Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság,
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6.3.4.2. Állattenyésztési Igazgatóság,

6.3.4.3. Földmûvelésügyi és Agrár-környezetgazdálkodási Igazgatóság,

6.3.4.4. Erdészeti Igazgatóság;

6.3.5. a Gazdasági Elnökhelyettes közvetlen irányítása alatt:

6.3.5.1. Költségvetési Igazgatóság,

6.3.5.2. Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság.

7.1. Az MgSzH Központ országos laboratórium-hálózatot mûködtet. Az egyes laboratóriumok szakmai feladatait az
MgSzH Központ egyes részlegeire vonatkozó részletes rendelkezések szabályozzák. Az MgSzH Központ laboratóriu-
mainak felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

7.2. Az MgSzH Központ állattenyésztési teljesítményvizsgáló állomásokkal (a továbbiakban: állomások) rendelke-
zik. Az állomások mûködését az igazgató külön ügyrendben szabályozza.

8.1. Ha jogszabály vagy a közvetlen felettes vezetõ másként nem rendelkezik, az Elnök, az Elnökhelyettesek, az
MgSzH Központ igazgatói és fõosztályvezetõi

8.1.1. feladat- és hatáskörük gyakorlását a közvetlen alárendeltségükbe tartozó vezetõre átruházhatják, azzal, hogy az
ilyen feladat- és hatáskör-átruházás nem érinti az átruházó vezetõ felelõsségét,

8.1.2. az ügyek intézésére, a jogszabályi keretek között érdemi és eljárási utasítást adhatnak.

8.1. Az MgSzH Központ szervezeti egységei között felmerült vitás kérdésekben a legközelebbi közös felettes vezetõ
dönt.

Az MgSzH Központ irányítása és a területi szervek koordinációja

9.1. Az MgSzH Központ irányítását és felügyeletét a miniszter az általános igazgatás tekintetében a minisztérium In-
tézményfelügyeleti és Vagyongazdálkodási Fõosztályán keresztül, a szakterületi tevékenységek szakmai irányítását a
minisztérium szakmai fõosztályain keresztül látja el.

9.2. Az MgSzH Központ a minisztérium felügyelete alatt – elsõsorban a szakmapolitikai szempontok érvényesülése
céljából – szervezi, összehangolja és ellenõrzi a területi szervek szakmai tevékenységét, a minisztérium iránymutatása
alapján szervezi és felügyeli a területi szervek minõségbiztosítási tevékenységét, részt vesz a tagállami mûködésbõl
fakadó feladatok végrehajtásában.

9.3. A minisztérium szakmai iránymutatása alapján az MgSzH Központ szervezi és összehangolja a területi szervek
informatikai fejlesztését, szakmai hátteret biztosít az egységes, zavarmentes mûködéshez, továbbá elõkészíti a szakmai
tevékenység fejlesztéséhez szükséges beruházási javaslatokat, részt vesz a beruházási programok szervezésében,
nyilvántartja az ehhez szükséges beruházási, fejlesztési igényeket.

9.4. Az MgSzH Központ szervezi, irányítja és felügyeli a területi szervek szervezetében mûködõ megyei, regionális és
speciális laboratóriumok szakmai munkáját, fejlesztési és módszeradaptációs feladatokat határoz meg számukra. A
vizsgálati eredményeket összesíti és értékeli.

9.5. Az egységes jogalkalmazás érdekében – a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényben (a továbbiakban: Jat.) fog-
laltak figyelembevételével – az MgSzH Központ jogi iránymutatást ad a területi szervek részére. A hatósági tevékenység
jogi hátterének korszerûsítése érdekében részt vesz a tevékenységét érintõ jogszabályok elõkészítésében.
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9.6. Az Elnök és szakterületért felelõs elnökhelyettes a területi szerv köztisztviselõje részére közvetlenül adhat utasí-
tást, továbbá a területi szerv köztisztviselõjétõl jelentést kérhet.

9.7. Az MgSzH területi szerveinek felügyeletét az Elnök a szakterületi tevékenységek esetében a szakterületért felelõs
elnökhelyettes útján látja el. Az adott szakterületért felelõs elnökhelyettes a szakmai felügyelet gyakorlását a szakterület
szerint érintett igazgatóra átruházhatja.

9.8. Az MgSzH Központ irányítja a területi szervek gazdálkodását, megteremti a beszámoltatás, a pénzügyi monitor-
ing rendszer informatikai hátterét.

9.9. Az MgSzH Központ ellátja a területi szervek függetlenített belsõ ellenõrzését.

III. fejezet

Az MgSzH Központ vezetõi és személyi állománya

Az Elnök

10.1. Az Elnök a jogszabályban elõírt feladat- és hatáskörében önállóan jár el és tevékenységéért a miniszternek fele-
lõs. Az Elnököt 6 évre a miniszter nevezi ki és menti fel. Az Elnök felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. Az
Elnök köztisztviselõi illetményének mértéke a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvénynek (a további-
akban: Ktv.) 45. §-ának (11) bekezdése szerint kerül megállapításra.

10.2. Az Elnök szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni a miniszternek az MgSzH te-
vékenységének ellátásáról, illetve mûködésérõl.

10.3. Az Elnök

10.3.1. elõkészíti és a miniszterhez – normatív utasítással történõ kiadása érdekében – benyújtja az MgSzH szervezeti
és mûködési szabályzatát,

10.3.2. vezeti és ellenõrzi az MgSzH szervezetét, biztosítja a mûködés feltételeit, elemzi a feladatok végrehajtásával
kapcsolatos szakmai, gazdasági információkat,

10.3.3. kialakítja az MgSzH belsõ munkarendjét és külsõ kapcsolatrendszerét,

10.3.4. irányítja az MgSzH szervezeti egységeinek vezetõit és elsõsorban a vezetõkön keresztül az MgSzH vala-
mennyi köztisztviselõjét, ügykezelõjét és munkavállalóját,

10.3.5. elkészítteti és a miniszternek jóváhagyásra benyújtja az MgSzH éves költségvetési tervét és az éves költségve-
tési beszámolóját,

10.3.6. az MgSzH területi szervei számára megállapítja az adott költségvetési évre vonatkozó kiadási és bevételi
elõirányzatot,

10.3.7. az MgSzH Központ költségvetési jogosultsággal rendelkezõ szervezeti egységei számára költségvetési kerete-
ket határoz meg,

10.3.8. biztosítja az együttmûködést az MgSzH tevékenységi körében a minisztériummal és annak szervezeti egysé-
geivel, a Magyar Államkincstárral, a minisztériumokkal, az európai uniós szervekkel, a delegált és közremûködõi fel-
adatokban érintett szervekkel és más szakigazgatási intézményekkel, szervekkel,

10.3.9. információt nyújt az MgSzH tevékenységérõl,

10.3.10. gondoskodik a belsõ ellenõrzés rendjének kialakításáról és mûködtetésérõl, az ehhez szükséges források
biztosításáról,
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10.3.11. jóváhagyja a belsõ ellenõrzési vezetõ által készített, kockázatelemzéssel alátámasztott, stratégiai és éves el-
lenõrzési terveket,

10.3.12. jóváhagyja a belsõ ellenõrzés mûködési kézikönyvét,

10.3.13. elkészítteti és a belsõ ellenõrzési vezetõ rendelkezésére bocsátja a költségvetési szerv intézményi gazdálko-
dásának végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenõrzési folyamatainak leírását tartalmazó ellenõrzési nyomvonalát,

10.3.14. jogszabályban, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszközében meghatározott keretek között kidolgozza és
– a miniszter jóváhagyásával – fejleszti az elektronikus ügykezelést, illetõleg az elektronikus kapcsolattartást és adatát-
vitelt az MgSzH feladatellátásával összefüggésben.

10.4. Az Elnök felelõs

10.4.1. az MgSzH nemzeti és közösségi jogszabályokban, illetve megállapodásban meghatározott feladatainak ellátá-
sa során a szakmaiság, a törvényesség és a hatékonyság, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
biztosításért,

10.4.2. az MgSzH gazdálkodásában a törvényesség, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek
érvényesítéséért,

10.4.3. a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, azok valódiságáért és
teljességéért,

10.4.4. az MgSzH költségvetésének betartásáért, a gazdasági lehetõségek és kötelezettségek összhangjáért,

10.4.5. a jogszabály által elõírt belsõ szabályzatok kiadásáért,

10.4.6. a delegált és közremûködõi feladatok tárgyában kötendõ megállapodások megkötéséért, illetve végrehajtásuk
vonatkozásában a jogszabályi rendelkezések betartásáért,

10.4.7. az MgSzH katasztrófa-, biztonsági-, tûz-, polgári- és munkavédelmi helyzetéért,

10.4.8. az éves ellenõrzési jelentés elkészíttetéséért,

10.4.9. a belsõ ellenõrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségének biztosításáért,

10.4.10. a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési rendszer létrehozásáért, mûködtetéséért és
fejlesztéséért,

10.4.11. az MgSzH feladatellátásának minõségbiztosításáért.

10.5. Az Elnök:

10.5.1. gyakorolja a jogszabályok alapján az MgSzH-t megilletõ jogköröket,

10.5.2. gyakorolja a kiadmányozási jogkört,

10.5.3. intézkedik annak érdekében, hogy az MgSzH-ban a jogszabályoknak és az állami irányítás egyéb jogi eszkö-
zeinek megfelelõ gyakorlat kerüljön kialakításra, és e követelményeket érvényesíti a mûködtetésben,

10.5.4. kiadja az MgSzH tevékenységét szabályozó elnöki utasításokat és körleveleket (a továbbiakban együtt: belsõ
szabályzatok),

10.5.5. képviseli – különösen a minisztérium, a külsõ szervek és a sajtó felé – az MgSzH-t, a képviselet körében részt
vesz a minisztérium Szakállamtitkári Értekezletén, illetve Miniszteri Értekezletén,
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10.5.6. rendelkezik az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek és a kincstári rendnek
megfelelõen – írásbeli megbízása alapján megbízottja útján is – az MgSzH bankszámlái felett,

10.5.7. kötelezettségeket vállalhat és hajthat végre az MgSzH mûködési és felhalmozási elõirányzatai terhére a jóvá-
hagyott költségvetésen belül,

10.5.8. egységes közszolgálati, valamint közszolgálati adatvédelmi szabályzatot alkot, a Ktv. által a hivatali szervezet
vezetõjének általános szabályozási hatáskörébe utalt tárgykörökben,

10.5.9. az MgSzH jóváhagyott költségvetése alapján megállapítja az MgSzH Központ szervezeti egységei és területi
szervei tárgyévi illetményeltérítési elõirányzatát, meghatározza a munkavállalók béren felüli juttatásainak,
jutalmazásának feltételrendszerét,

10.5.10. javaslatot tesz kitüntetésekre,

10.5.11. jóváhagyja a képzési tervet,

10.5.12. az ágazati célok figyelembevételével meghatározza az MgSzH éves stratégiai célkitûzéseit, meghatározza a
fõigazgatók, elnökhelyettesek és a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetõi egyéni
teljesítmény-célkitûzéseit,

10.5.13. javaslatot tesz a miniszternek az elnökhelyettesek és a fõigazgatók, valamint a belsõ ellenõrzési osztály veze-
tõjének kinevezésére, felmentésére és tekintetükben – a kinevezés és felmentés kivételével –, továbbá az MgSzH Köz-
pont vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõ felett (igazgató, fõosztályvezetõ, igazgatóhelyettes, fõosztályveze-
tõ-helyettes, osztályvezetõ) gyakorolja a munkáltatói jogokat,

10.5.14. az MgSzH adott szakterületért felelõs elnökhelyettesének javaslata alapján, a fõigazgató véleményének fi-
gyelembevétele mellett kinevezi, valamint a szakterületért felelõs elnökhelyettes javaslata alapján, illetve a fõigazgató
kezdeményezésére felmenti a területi szervek igazgatóit,

10.5.15. a fõigazgató javaslata alapján – a szakterületért felelõs elnökhelyettes véleményének figyelembevétele mel-
lett – kinevezi és felmenti a területi szervek önálló osztályainak vezetõit,

10.5.16. gyakorolja a közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek köztisztviselõi és munkavállalói felett a
munkáltatói jogokat,

10.5.17. az MgSzH bármely köztisztviselõjét egyedi feladatok ellátásával bízhatja meg, amelyrõl a köztisztviselõ kö-
teles felettesét tájékoztatni,

10.5.18. kizárólagos hatáskörben dönt a fõigazgatók, igazgatók, az MgSzH Központ köztisztviselõinek alapillet-
mény-eltérítésérõl, a fõigazgatók, igazgatók és az MgSzH Központ vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõinek
egyéni teljesítményértékelésen alapuló jutalmazásáról, minõsítésérõl, a fõigazgatók és igazgatók, valamint az MgSzH
Központ köztisztviselõi részére rendkívüli, célhoz kötött feladat kitûzésérõl és ahhoz kapcsolódó céljuttatás meghatáro-
zásáról, fõigazgatók, igazgatók és az MgSzH Központ köztisztviselõi részére történõ címadományozásról,

10.5.19. összehívja a fõigazgatói értekezletet,

10.5.20. ellát minden olyan további feladatot, amelyet jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze feladat-
körébe utal.

10.6. Az Elnököt akadályoztatása esetén az általa kijelölt elnökhelyettes helyettesíti. Az Elnök távollétében csak
olyan intézkedés hozható, amelyet az Elnök nem tart fenn kizárólagos hatáskörében. Az Elnök akadályoztatásának meg-
szûnését követõen a helyettesítése körében alkalmazott eljárásáról haladéktalanul be kell számolni az Elnöknek.
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Az Elnök által adományozható címek

11.1. A Ktv.-ben foglalt feltételeknek megfelelõen az Elnök a tartósan kiemelkedõ munkát végzõ felsõfokú iskolai
végzettségû, közigazgatási szakvizsgával rendelkezõ köztisztviselõnek címzetes vezetõ-tanácsosi, címzetes fõtanácsosi,
címzetes vezetõ-fõtanácsosi, a középiskolai végzettségû köztisztviselõnek címzetes fõmunkatársi címet adományozhat.

11.2. Az Elnök a Ktv.-ben meghatározott feltételekkel rendelkezõ fõigazgatóknak, igazgatóknak, valamint az MgSzH
Központ köztisztviselõinek szakmai tanácsadói, illetve szakmai fõtanácsadói címet adományozhat. A szakmai tanács-
adói, illetve szakmai fõtanácsadói címmel rendelkezõ köztisztviselõk létszáma az MgSzH Központ esetében együttesen
nem haladhatja meg a felsõfokú végzettségû köztisztviselõk létszámának 20%-át.

Az elnökhelyettesek

12.1. Az Elnök elnökhelyettesek útján vezeti az MgSzH Központot és területi szerveit. Az elnökhelyettest – az Élelmi-
szerlánc-biztonsági Elnökhelyettes esetében az Élelmiszerlánc-felügyeleti Szakállamtitkár véleménye alapján – az El-
nök javaslatára, határozatlan idõtartamra a miniszter nevezi ki és menti fel. Az elnökhelyettes felett a munkáltatói jogo-
kat – a kinevezés és a felmentés kivételével – az Elnök gyakorolja. Az elnökhelyettes köztisztviselõi illetményének
mértéke a Ktv. 45. §-ának (11) bekezdése szerint kerül megállapításra.

12.2. Az elnökhelyettes irányítja, felügyeli és ellenõrzi az alárendeltségében mûködõ központi igazgatóságok, önálló
osztályok, valamint a területi szervek igazgatóságai szakmai tevékenységét.

12.3. Az elnökhelyettes ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a vonatkozó jogszabályok, valamint az állami irá-
nyítás egyéb jogi eszközei a feladat- és hatáskörébe utalnak, illetõleg amelyeket az Elnök a feladatkörébe utal, továbbá
amelyekkel az Elnök megbízza.

12.4. Az elnökhelyettes az irányítása alá tartozó igazgatóságok, önálló osztályok feladatainak teljesítésérõl és az El-
nök által rábízott feladat teljesítésérõl rendszeresen beszámol az Elnöknek.

12.5. Az elnökhelyettes felelõs az irányítása alá tartozó igazgatóságok, önálló osztályok feladatainak elvégzéséért, en-
nek keretében meghatározza az irányítása alá tartozó igazgatóságok, önálló osztályok feladatait, ellenõrzi – szükség sze-
rint közvetlenül, személyesen – ennek teljesítését, beszámoltatja a közvetlen irányítása alá tartozó igazgatóságok, önálló
osztályok vezetõit, illetve köztisztviselõit és munkavállalóit a szervezeti egységnél végzett munkákról, javaslatot tesz a
szükséges intézkedésekre, gondoskodik a hivatali fegyelem megtartásáról.

12.6. Az elnökhelyettes a Szabályzatban és a közvetlen irányítása alá tartozó igazgatóságokra, önálló osztályokra vo-
natkozó ügyrendben foglaltak szerint gyakorolja kiadmányozási jogkörét, melynek gyakorlását beosztottjaira átruház-
hatja, ez utóbbi azonban nem érinti a közvetlen irányítása alá tartozó igazgatóságok, önálló osztályok munkájáért való
felelõsségét.

12.7. Az elnökhelyettes gyakorolja a szakmai irányítása alá tartozó köztisztviselõk és munkavállalók felett a kineve-
zés és felmentés, valamint a fizetés nélküli szabadság kiadásának jogát, az igazgatóságok, önálló osztályok vezetõ meg-
bízású köztisztviselõi és a közvetlenül alárendeltségében mûködõ szervezeti egységek munkatársai tekintetében az
utasítási és ellenõrzési jogot.

12.8. Az elnökhelyettes szükség szerint egyedi feladatok ellátásával bízza meg az irányítása alá tartozó igazgatósá-
gok, önálló osztályok bármely köztisztviselõjét, melyrõl a köztisztviselõ tájékoztatja közvetlen felettesét.

12.9. Az elnökhelyettes javaslatot tesz az Elnök részére a szakmai irányítása alá tartozó igazgatók, fõosztályvezetõk –
és az MgSzH Központ esetében – osztályvezetõk munkaköri feladatainak meghatározására, munkaköri leírására, minõ-
sítésére, egyéni teljesítmény célkitûzéseinek meghatározására, teljesítményértékelésére és az azon alapuló jutalmának
meghatározására.

12.10. Az elnökhelyettes az MgSzH Központ szakmai irányítása alatt álló munkavállalói tekintetében a köztisztvise-
lõk minõsítését, az egyéni teljesítménycélok kitûzését és értékelését, a szakmai igazgatókra (fõosztályvezetõkre)
átruházhatja.
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12.11. Az elnökhelyettes gyakorolja – a kinevezés és felmentés kivételével – a munkáltatói jogokat a területi szerv
szakterület szerinti igazgatója felett azzal, hogy munkáltatói intézkedésérõl azzal egyidejûleg tájékoztatja a fõigazgatót.
A területi szerv szakterület szerinti igazgatóságának igazgatóhelyettesét az elnökhelyettes nevezi ki és menti fel.

12.12. Az elnökhelyettes jóváhagyja, illetve felülvizsgálja az irányítása alá tartozó igazgatóságok, önálló osztályok
általi, feladatkörükre vonatkozó jogi szabályozást célzó kezdeményezéseit.

12.13. Az elnökhelyettes ellenõrzi a jogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei és a belsõ szabályzatok álta-
la felügyelt szervezeti egységek munkájában való érvényesülését.

12.14. Az elnökhelyettes szakmai értekezleteket hív össze az irányítása alá tartozó tevékenységi körben felmerült fon-
tosabb feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a felügyelt szervezeti
egységek munkájának irányítása céljából. Az elnökhelyettes jogosult összehívni az MgSzH Központ, és a területi szer-
vek irányítása alatt álló igazgatóságai igazgatóinak értekezletét. Az elnökhelyettes az értekezlet összehívásáról
tájékoztatja az Elnököt.

12.15. Az elnökhelyettes feladatkörébe tartozó ügyintézés keretében – kivéve, ha az adott ügyben, illetve eljárásban
az Elnök jár el –, valamint az Elnök által átruházott hatáskörben jogosult az MgSzH képviseletére.

12.16. Az elnökhelyettest az általa kijelölt igazgató, fõosztályvezetõ helyettesíti. A kijelölést az Elnöknek jóvá kell
hagynia.

12.17. Az elnökhelyettes felügyeli az MgSzH külsõ honlapjának naprakész szakmai adatokkal történõ ellátását, vala-
mint kommunikációs szempontból a honlapon közzé tett anyagok megfelelõségét.

Az igazgató, fõosztályvezetõ

13.1. Az igazgató, illetve a fõosztályvezetõ önállóan és felelõsen, a jogszabályoknak, az állami irányítás egyéb jogi
eszközeinek és a szakmai követelményeknek megfelelõen vezeti a rábízott igazgatóságot, illetõleg önálló osztályt. Az
MgSzH igazgatói, illetve fõosztályvezetõi felett a kinevezés és felmentés, valamint a vezetõi megbízás kiadásá-
nak/visszavonásának jogát – az illetékes elnökhelyettes javaslatának figyelembe vételével – az Elnök gyakorolja. Az
igazgató – és a Koordinációs és Audit Önálló Osztály vezetõje – a közvetlen felettes elnökhelyettes, a fõosztályvezetõ az
Elnök irányítása alapján látja el feladatát.

13.2. Az igazgató (fõosztályvezetõ) gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések, és a felettesei utasításainak
végrehajtásáról. Felelõs az igazgatóság (önálló osztály) ügykörébe tartozó döntések elõkészítéséért és meghozataláért,
az általa adott információk és adatok helyességéért.

13.3. Az igazgató (fõosztályvezetõ) gyakorolja az igazgatóság (önálló osztály) feladatköréhez kapcsolódó kiadmá-
nyozási jogkört. Az igazgató (fõosztályvezetõ) kiadmányozási jogkör gyakorlását az alárendeltségébe tartozó osztály
vezetõjére vagy jogszabályban meghatározott esetekben hatósági jogkörben eljáró ügyintézõre átruházhatja, az átruhá-
zás azonban nem érinti az igazgatóság (önálló osztály) munkájáért való felelõsségét. Ellátja mindazokat az ügyeket,
amelyeket közvetlen felettes vezetõje állandó vagy eseti jelleggel a feladatkörébe utal.

13.4. Az igazgató, illetve a fõosztályvezetõ tevékenységi területén

13.4.1. elkészíti az igazgatóság, illetve önálló osztály ügyrendjét, szervezi és ellenõrzi a feladatok végrehajtását,

13.4.2. az Elnök felhatalmazása alapján az igazgatóság, illetve az önálló osztály ügyrendjének megfelelõen határoz
azokban az ügyekben, amelyek elõkészítése a felügyelt osztályok, illetve az önálló osztály feladatkörébe tartozik,

13.4.3. a Szabályzatban és az adott szervezeti egységre vonatkozó ügyrendben foglaltak szerint gyakorolja kiadmá-
nyozási jogkörét, melynek gyakorlását beosztottjaira átruházhatja, ez utóbbi azonban nem érinti az igazgatóság, illetve
az önálló osztály munkájáért való felelõsségét,
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13.4.4. számviteli, statisztikai és egyéb adatok felhasználásával és elemzésével segíti és elõkészíti az elnöki és felsõbb
döntések meghozatalát, a döntéseket végrehajtja és azok végrehajtásáról tájékoztatást ad,

13.4.5. ellenõrzi a felügyelt szervezeti egységek, illetõleg az önálló osztály által kidolgozott fejlesztési elképzelések,
programok, koncepciók megvalósítását,

13.4.6. az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetõi és köztisztviselõi/munkavállalói vonatkozásában – a ki-
nevezés és felmentés kivételével – gyakorolja a munkáltatói jogokat, javaslatot tesz jogviszony létesítésére és megszün-
tetésére, a irányítása alatt álló szervezeti egységek vezetõi megbízásának kiadására és visszavonására,

13.4.7. a felügyelt osztályok vezetõinek javaslataira is figyelemmel jóváhagyja a köztisztviselõk egyéni teljesít-
mény-célkitûzéseit, elvégzi a köztisztviselõk és munkavállalók teljesítményértékelését és javaslatot tesz az azon alapuló
jutalom mértékének és alapilletmény-eltérítés meghatározására, átruházott hatáskörben elvégzi az irányítása alá tartozó
köztisztviselõk minõsítését, javaslatot tesz a Ktv. szerinti gyorsított elõmenetelre, címadományozásra, a munkavállalók
kitüntetésére, továbbképzésére, fizetés nélküli szabadságának engedélyezésére,

13.4.8. jóváhagyja, illetve felülbírálja az irányítása alá tartozó osztályvezetõk által a felügyelt osztályokon dolgozók
munkaköri feladataira, munkaköri leírására tett javaslatokat,

13.4.9. beszámoltatja a felügyelt osztályok vezetõit, illetve köztisztviselõit és munkavállalóit a szervezeti egységnél
végzett munkákról, gondoskodik a hivatali fegyelem megtartásáról,

13.4.10. szakmai értekezleteket hív össze az irányítása alá tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb feladatok
megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a felügyelt szervezeti egységek
munkájának irányítása céljából,

13.4.11. szükség szerint egyedi feladatok ellátásával bízza meg a felügyelt szervezeti egységek bármely köztisztvise-
lõjét, melyrõl a köztisztviselõ tájékoztatja közvetlen felettesét,

13.4.12. jóváhagyja, illetve felülbírálja a felügyelt osztályok feladatkörére vonatkozó jogi szabályozás
kezdeményezését,

13.4.13. ellenõrzi a jogszabályoknak, az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek és a belsõ szabályzatoknak az általa
felügyelt szervezeti egységek munkájában való érvényesülését,

13.4.14. felülvizsgálja a felügyelt osztályok által készített tervezeteket,

13.4.15. figyelemmel kíséri és szervezi a felügyelt osztályok feladatainak végrehajtását, részükre az ehhez szükséges
feltételeket biztosítja,

13.4.16. szakterülete vonatkozásában eljárásrendeket, útmutatókat készít, továbbá képzéseket, továbbképzéseket
szervez,

13.4.17. ellátja az irányítása alá tartozó szervezeti egység feladatkörének kockázatelemzését, és mûködteti az ezzel
kapcsolatos kockázatkezelési rendszert,

13.4.18. gondoskodik az általa vezetett szervezeti egység nemzetközi kapcsolatok tartásával, tagállami mûködéssel
összefüggõ feladatainak ellátásáról, szakterületével összhangban részt vesz hazai és nemzetközi bizottságok,
munkacsoportok munkájában,

13.4.19. gondoskodik a felügyelete alá tartozó szakterülettel kapcsolatos fejlesztési elképzelések, programok, kon-
cepciók kidolgozásáról, azok megvalósításáról,

13.4.20. véleményt nyilvánít jogszabálytervezetekrõl,

13.4.21. irányítja és ellenõrzi a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek végrehajtását,
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13.4.22. javaslatot tesz fejlesztési, felügyeleti intézkedésre,

13.4.23. gyakorolja a feladatkörébe tartozó rendelkezési jogkört az MgSzH költségvetésében biztosított
elõirányzatokból,

13.4.24. ellátja az MgSzH külsõ honlapjának szerkesztési, frissítési feladatait, kommunikációs szempontból ellenõrzi
a honlapon közzé tett anyagok szakmai megfelelõségét,

13.4.25. havonta rendszeresen tájékoztatja a Belsõ Ellenõrzési Önálló Osztályt a szervezeti egységet érintõ ellenõrzé-
sek, kapcsolódó intézkedések aktuális helyzetérõl,

13.4.26. éves bontásban nyilvántartást vezet, amellyel a belsõ és külsõ ellenõrzési jelentésekben tett megállapítások,
javaslatok hasznosulását és végrehajtását nyomon követi.

13.5. Az igazgató, illetve a fõosztályvezetõ biztosítja az igazgatóság, illetve az önálló osztály együttmûködését az
MgSzH más szervezeti egységeivel.

13.6. Az igazgatóság, illetve az önálló osztály feladatkörébe tartozó ügyintézés keretében – kivéve, ha az adott ügy-
ben, illetve eljárásban az Elnök vagy elnökhelyettes jár el –, valamint az Elnök által átruházott hatáskörben az igazgató,
illetve a fõosztályvezetõ jogosult az MgSzH képviseletére, és köteles az MgSzH mûködésében érintett külsõ szervekkel
együttmûködni.

13.7. Az igazgató, illetve a fõosztályvezetõ tevékenységérõl az Elnököt, az elnökhelyettest folyamatosan tájékoztatja.

13.8. Az igazgató ellátja a szakmai területét érintõen a területi szervek szakmai koordinációját és felügyeletét,
melynek keretében:

13.8.1. irányítja, összefogja és ellenõrzi a minisztérium és az MgSzH Központ által kiadott, elõírt, valamint a közre-
mûködõi vagy delegált feladatok végrehajtását,

13.8.2. közremûködik a területi szervek munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítá-
sában, a felsõ vezetõi szinten meghatározott feladat ellátásához szükséges információk továbbításában, bizonyos felada-
tok esetében az illetékes ügyintézõk képzésében és továbbképzésében,

13.8.3. szakmai értekezleteket hív össze az irányítása alá tartozó tevékenységi körben felmerült fontosabb feladatok
megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, illetve a felügyelt szervezeti egységek
munkájának koordinációja céljából,

13.8.4. a területi szervek bevonásával javaslatot tesz a fejlesztési, végrehajtási, ellenõrzési intézkedések módszerei-
nek meghatározására.

Az igazgatóhelyettes és fõosztályvezetõ-helyettes

14.1. Az igazgatóságon egy igazgatóhelyettes lehet, aki az igazgatót távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén
helyettesíti.

14.2. Az igazgatóhelyettes fõosztályvezetõ-helyettes besorolású köztisztviselõ.

14.3. Az igazgatóhelyettes egyben egy osztály feladatainak irányításáért is felelõs, az igazgató helyettesítése nem
érinti osztályvezetõi teendõinek ellátását.

14.4. Az elnökhelyettes javaslatának figyelembevételével, az Elnök döntése alapján, igazgatóhelyettesi megbízás
szervezeti egység vezetése nélkül is adható, ha az igazgatót az igazgatóság vezetésén túlmenõen egyéb rendszeres fel-
adat ellátásával is megbízták, vagy az igazgatóság létszáma, illetve belsõ szervezeti tagozódása ezt indokolttá teszi.

14.5. Az önálló osztályt vezetõ fõosztályvezetõ helyettesítését fõosztályvezetõ-helyettes látja el.
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Az osztályvezetõ

15.1. Az igazgatósági szervezetben mûködõ osztályvezetõ az igazgató irányításával önállóan és felelõsen vezeti a rá-
bízott osztályt a feladatkörének, az igazgatósági ügyrendnek és a munkaköri leírásoknak megfelelõen.

15.2. Az osztályvezetõ

15.2.1. szervezi, vezeti és ellenõrzi az osztály munkáját, gondoskodik arról, hogy a jogszabályok, az állami irányítás
egyéb jogi eszközei, valamint a belsõ szabályzatok az osztály munkájában érvényesüljenek,

15.2.2. felelõs az osztály feladatainak elvégzéséért,

15.2.3. személyi javaslatot tesz az igazgatónak a foglalkoztatott munkatársakra, valamint az általuk ellátandó felada-
tokra, munkaköri leírásukra vonatkozóan,

15.2.4. megállapítja az osztály köztisztviselõinek, ügykezelõinek és munkavállalóinak feladatait, ellenõrzi ezek telje-
sítését, gondoskodik arányos foglalkoztatásukról, a napi munkaszervezési feladatok tekintetében gyakorolja a
munkáltatói jogokat,

15.2.5. beszámoltatja az osztály köztisztviselõit és munkavállalóit végzett munkájukról, gondoskodik a hivatali
fegyelem megtartásáról,

15.2.6. az osztály állományába tartozó köztisztviselõk tekintetében teljesítményértékelést végez, javaslatot tesz jutal-
mazásra, illetmény-eltérítésre, kitüntetésre, továbbképzésen való részvételre, kiküldetésre,

15.2.7. javaslatot tesz az igazgatónak az osztály munkáját érintõ körben az MgSzH-ra vonatkozó jogi szabályozásra,
fejlesztésre, beruházásra,

15.2.8. a hatósági eljárás tekintetében szakmai iránymutatást nyújt, illetve utasítást ad az ügyintézõ számára, valamint
gondoskodik a hatósági eljárás lefolytatásának és a hatósági döntés elõkészítésének jogszerûségérõl,

15.2.9. a Szabályzatban foglaltak szerint, valamint felhatalmazás alapján képviseli az MgSzH-t,

15.2.10. figyelemmel kíséri és szervezi az osztály feladatainak végrehajtását, amelyhez a szükséges feltételeket
biztosítja,

15.2.11. vezetõi és szakmai tevékenységre vonatkozó ellenõrzõ feladatot lát el,

15.2.12. biztosítja az osztály együttmûködését az MgSzH más szervezeti egységeivel,

15.2.13. az osztály feladatkörében elnöki utasítás tervezeteket készít elõ, módosítást kezdeményez, tájékoztatókat,
körleveleket készít elõ,

15.2.14. szükség szerint szakmai értekezletet tart,

15.2.15. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel felettes vezetõi megbízták,

15.2.16. tevékenységérõl a felettes vezetõjét folyamatosan tájékoztatja,

15.2.17. feladatkörében a piaci szereplõket érintõ információkról tájékoztatót készít,

15.2.18. a hatáskörébe tartozó ügyekben kiadmányozásra jogosult és az Elnök engedélye alapján e jogkörét beosztott-
jaira átruházhatja, ez azonban nem érinti az osztály munkájáért való felelõsségét.

15.3. Az osztályvezetõ megbízás alapján helyettesíti az igazgatót.
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A laboratóriumvezetõ és az állomásvezetõ

16.1. A laboratóriumvezetõ az igazgatósági ügyrendnek, az adott laboratóriumra vonatkozó elõírásoknak és a munka-
köri leírásnak megfelelõen vezeti a laboratóriumot. A laboratóriumvezetõ osztályvezetõi besorolású köztisztviselõ.

16.2. A laboratóriumvezetõ meghatározza és ütemezi a laboratóriumban elvégzendõ fizikai, radioanalitikai, kémiai,
biokémiai, mikrobiológiai, mikroszkópos és genetikai vizsgálatokat, annak módját, a laboratóriumban dolgozók
részletes feladatait.

16.3. Az állomásvezetõ az igazgatósági ügyrendnek és az adott állomásra vonatkozó elõírásoknak és a munkaköri le-
írásnak megfelelõen vezeti az állomást. Az állomásvezetõ osztályvezetõi besorolású köztisztviselõ.

16.4. Az állomásvezetõ meghatározza és ütemezi az állomáson elvégezendõ feladatokat, az állomásra vonatkozó elõ-
írásoknak megfelelõen irányítja az állomás szakmai munkáját, meghatározza a köztisztviselõk, ügykezelõk és a fizikai
alkalmazottak részletes feladatait.

16.5. A laboratóriumvezetõ és az állomásvezetõ eljár mindazon ügyben, amellyel az igazgató megbízza.

A titkárságvezetõ

17.1. Az Elnök és az elnökhelyettesek munkáját titkárságvezetõk segítik. Az Elnök titkárságvezetõje fõosztályveze-
tõ-helyettesi, az elnökhelyettes titkárságvezetõje osztályvezetõi besorolású köztisztviselõ.

17.2. A titkárságvezetõ feladata a vezetõhöz érkezõ iratok feldolgozása, a vezetõ hivatali teendõinek szervezése, nyil-
vántartása, az értekezleteken elhangzottak rögzítése és a vezetõ által adott feladatok végrehajtása, a titkárság dolgozói-
nak irányítása. E tevékenységi körében ellátja

17.2.1. a vezetõ hivatali munkájának koordinálását, biztosítja annak folyamatosságát,

17.2.2. a döntést igénylõ ügyek szakszerû elõkészítését, a szakmai javaslatok egyeztetését, a döntésrõl való tájékozta-
tást és a kiadott feladatok végrehajtásának figyelemmel kísérését.

Az ügyintézõ

18.1. Az ügyintézõ feladata az MgSzH feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek érdemi döntésre való elõkészítése, vala-
mint a végrehajtás szervezése. Az ügyintézõ munkáját a munkaköri leírásában rögzítetteknek és a vezetõ utasításának
megfelelõen önállóan végzi. A feladatok megoldására vonatkozó javaslatait a kérdés alapos, rendszeres és többirányú
vizsgálata után, az összefüggések feltárásával, a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei figyelembevéte-
lével, megfelelõ idõben, kezdeményezõen köteles megtenni. A lehetséges megoldásokat elõtárja, és azok közül a leg-
megfelelõbbre megindokolt javaslatot tesz. A feladatkörébe utalt ügyek menetét az ügyintézõ köteles figyelemmel
kísérni és a szükséges intézkedéseket megtenni.

18.2. Az ügyintézõ a kapott utasítások és határidõk figyelembevételével munkaterületén felelõs az MgSzH állandó és
idõszakos célkitûzéseinek érvényesítéséért.

18.3. Az ügyintézõt közvetlen felettes vezetõje irányítja. Amennyiben felsõbb vezetõ közvetlenül ad utasítást a beosz-
tott dolgozó részére, a dolgozó köteles errõl közvetlen vezetõjét haladéktalanul tájékoztatni.

Az ügykezelõ

19.1. Az ügykezelõ a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezetõ által kiadott feladatokat a kapott uta-
sítások és határidõk figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával végzi. Az
ügykezelõ felelõsen gondoskodik az ügyviteli feladatok ellátásáról, különösen a beérkezõ ügyiratok átvételérõl, nyilván-
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tartásba vételérõl, a kiadmány-tervezeteknek az ügyintézõ útmutatása szerinti elkészítésérõl, sokszorosításáról és
továbbításáról.

19.2. Az ügykezelõ ellátja mindazokat a nem érdemi jellegû feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója
megbízza.

IV. fejezet

Az MgSzH Központ mûködése

Általános szabályok

20.1. Az MgSzH Központ szervezeti egységeinek folyamatos mûködését a jogszabályok, az állami irányítás egyéb
jogi eszközei, az ezekre épülõ ügyrendek és a felettes vezetõ utasításai határozzák meg.

20.2. Az MgSzH Központ igazgatóságainak (önálló osztályainak) ügyrendjét az adott szervezeti egység vezetõjének
javaslatára, a felettes elnökhelyettes felterjesztése alapján az Elnök fogadja el.

20.3. A vezetõ, az ügyintézõ, az ügykezelõ feladatait – a 20.1. pontban foglaltakon túl – a munkaköri leírása
szabályozza.

20.4. A munkaköri leírás tartalmazza a munkakör betöltéséhez szükséges alkalmazási, képesítési képzettségi és egyéb
feltételeket, elõírásokat, a munkaköri feladatok részletes felsorolását, a fontos és bizalmas munkakörre vonatkozó uta-
lást, a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget, a minõsített iratokkal kapcsolatos minõsítési, illetve betekintési jogosult-
ságot, – a felelõsség megállapítására is alkalmas módon – a kiadmányozási, kötelezettségvállalási, képviseleti jogkört és
azok terjedelmét, a helyettesítés rendjét.

21.1. Az MgSzH Központ szervezeti egységei a munkafeladatok határidõre történõ, szakszerû elvégzése érdekében
kölcsönösen együttmûködve kötelesek eljárni.

21.2. A feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységek feladatkörét is érintõ ügyekben az érdekeltek egyeztetve
kötelesek eljárni. Az egyeztetés kezdeményezéséért az a szervezeti egység felelõs, amelynek a feladat elvégzése a Sza-
bályzat szerint a feladatkörébe tartozik.

21.3. Az MgSzH Központ szervezeti egységeinek munkatársai a munkavégzésük során tudomásukra jutott, de más
szervezeti egység feladatkörébe tartozó tényt, adatot, tapasztalatot kötelesek haladéktalanul a közvetlen munkahelyi fe-
lettesük tudomására hozni, aki azt az érdekelt szervezeti egység vezetõjéhez továbbítja, illetve szükség esetén, az
információ alapján eljárást kezdeményez.

21.4. Ha a feladat megoldásában több igazgatóság vagy önálló osztály érintett, a feladat elvégzéséért az elsõ helyen ki-
jelölt igazgatóság, illetve önálló osztály a felelõs, amely – a 21.1–21.3. pontokban foglaltaknak megfelelõen – köteles
gondoskodni arról, hogy a megoldásban a többi érdekelt igazgatóság vagy önálló osztály álláspontja összehangoltan ér-
vényesüljön. Ehhez a közremûködõ részlegek szakterületük szempontjait feltáró munkarészeket, észrevételeket, javas-
latokat adnak. A nem érvényesített javaslatokról a javaslattevõt tájékoztatni kell. Véleményeltérés esetén az érintett rész-
legeknek egymás között egyeztetniük kell, ennek eredménytelensége esetén a legközelebbi közös felettes vezetõ dönt.

21.5. Az eljárások egyszerûsítése érdekében a szakmai szempontból lehetséges esetekben az ügyrendekben össze kell
hangolni az MgSzH különbözõ hatóságai által végzett ellenõrzési típusú tevékenységeket.

22. Az igazgató, illetve a fõosztályvezetõ más szervezeti egység vezetõje feladatkörét érintõ intézkedést csak az érin-
tett szervezeti egység vezetõje írásbeli egyetértésével tehet. Az igazgató, illetve a fõosztályvezetõ – a hatósági ügyek ki-
vételével – jogosult a felügyeletet ellátó szakmai elnökhelyettes, eltérõ felettes elnökhelyettes esetén pedig az Elnök elé
terjeszteni azokat az ügyeket, amelyekben az érintett vezetõk véleményének egyeztetése nem vezetett eredményre.
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23.1. Az igazgatóság, illetve önálló osztály köteles a feladatkörébe tartozó, jogszabályban, az állami irányítás egyéb
jogi eszközében megállapított, valamint a vezetõ által meghatározott feladatot végrehajtani.

23.2. A feladatok hivatali szervezeti egységek közötti megosztásáról – vita esetén – az érintett szervezeti egységek
közös felettese dönt.

23.3. Az igazgatóság, illetve önálló osztály feladatait saját dolgozói által köteles ellátni. Ez nem érinti az igazgatónak
vagy fõosztályvezetõnek azt a jogát, hogy a feladat szakszerû megoldásához – a közvetlen felettes vezetõ jóváhagyásá-
val – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak fi-
gyelembevétele mellett külsõ szakértõt vegyen igénybe, vagy egyes kérdések megoldásához külsõ intézménytõl
szakvéleményt kérjen.

24.1. A kiadmányozásra elõkészített ügyiratokat – ha a vezetõ másként nem rendelkezett – szolgálati úton kell felter-
jeszteni a kiadmányozásra jogosulthoz. A kiadmányozásra elõkészített ügyiratot mind az ügyintézõ, mind a továbbítást
javasló vezetõ keltezéssel látja el és aláírja. Határidõ-túllépésnél a mulasztásról, annak okáról az ügyirat vótumában
vagy külön készült feljegyzésben kell számot adni, melyet a közvetlen felettes vezetõnek is láttamoznia kell.

24.2. Az Elnök által kiadmányozásra kerülõ ügyiratokat az érintett igazgatóság (önálló osztály), illetve elnökhelyettes
útján az Elnöki Titkársághoz kell megküldeni. A titkárságvezetõ, illetve helyettese ellenõrzi az elõkészítés szabályszerû-
ségét, és ennek tényét aláírásával igazolja.

24.3. Különösen indokolt esetben a vezetõ – az ok megjelölésével – közvetlenül fordulhat az Elnökhöz vagy az elnök-
helyetteshez, a közvetlen felettese egyidejû, vagy ha ez nem lehetséges, utólagos tájékoztatása mellett.

24.4. Az ügyintézés során betartandó részletes iratkezelési szabályokat az Iratkezelési Szabályzat tartalmazza.

A kiadmányozási jog

25.1. Az aláírási jog az ügyben történõ érdemi döntésre ad felhatalmazást. Az aláírási jogköröket az ügyrendekben
úgy kell meghatározni, hogy a jogszerûségi és a szakszerûségi követelmények érvényesülése mellett biztosítsa a gyors
ügyintézést.

25.2. Az MgSzH hatáskörébe tartozó elsõ- és másodfokú közigazgatási hatósági ügyek esetében a hatósági döntést
tartalmazó iratot az Elnök írja alá. Az Elnök az aláírás jogát a hatósági ügyekben az igazgatókra átruházhatja.

25.3. Az Elnök írja alá a miniszter, az Országgyûlés tisztségviselõi, az országgyûlési képviselõk, az országgyûlési biz-
tosok, a Kormány tagjai, a pártok vezetõi, valamint az Országgyûlés részére készített átiratokat, feljegyzéseket, mind-
azokat az iratokat, amelyeknek aláírási jogát jogszabály hatáskörébe utalta, vagy amelyek tekintetében az aláírás jogát
egyedi utasítással magának tartotta fenn.

25.4. A kormány-elõterjesztések és a miniszteri rendeletek tervezeteinek véleményezését az Elnök vagy az általa kije-
lölt és a témakörben illetékes elnökhelyettes írja alá.

25.5. Az elnökhelyettes saját hatáskörében eljárva írja alá

25.5.1. a minisztériumok, más állami szervek azonos, illetve hasonló beosztású, jogállású vagy besorolású vezetõinek
címzett,

25.5.2. az általa irányított szervezeti egységek által jóváhagyásra felterjesztett, valamint

25.5.3. az átruházott hatáskörben kiadmányozandó

ügyiratokat.

25.6. Az igazgató és a fõosztályvezetõ gyakorolja a kiadmányozás jogát az igazgatóság, az önálló osztály ügykörébe
tartozó mindazon ügyekben, amelyekben ez a jog nincs más hivatali vezetõ számára fenntartva.
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25.7. Az osztályvezetõ, valamint a laboratóriumvezetõ és állomásvezetõ kiadmányozási jogát az igazgató által meg-
határozott ügykörökben gyakorolja.

25.8. Az érdemi ügyintézõk kiadmányozási joga a feladatkörükbe tartozó azon ügyekre terjed ki, amelyekre az igaz-
gatóság, illetve az önálló osztály ügyrendje, illetõleg az igazgató vagy fõosztályvezetõ felhatalmazást ad.

25.9. Az kiadmányozási jogosultságokat a szervezeti egységek ügyrendjében, valamint az érintett köztisztviselõk
munkaköri leírásában is rögzíteni kell.

25.10. A szervezeti egységek vezetõi az általuk kiadmányozott kiemelt súlyú ügyekben az ügyiratot felülvizsgálat cél-
jából felterjesztik a szakterületért felelõs elnökhelyettesnek.

25.11. Az Elnök közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységek – az egyedi hatósági ügyek kivételével – az igaz-
gatóságokat a szakterületért felelõs elnökhelyettesen keresztül keresik meg.

Utasítás, irányelv és tájékoztató közzététele

26.1. Az Elnök a Jat.-ban foglaltak figyelembevétele mellett utasítást, irányelvet és tájékoztatót adhat ki.

26.2. Az MgSzH Központ az Elnök által kiadott utasítást az MgSzH internetes honlapján, irányelvet, illetõleg tájékoz-
tatót a minisztérium hivatalos lapjában, valamint az MgSzH internetes honlapján teszi közzé.

26.3. Az utasítások, irányelvek és tájékoztatók megszövegezéséért, megjelentetéséért, azok hivatalos lapban történõ
közzétételéért – az érintett szervezeti egységek bevonásával – a Jogi Igazgatóság tartozik felelõsséggel. A Jogi Igazgató-
ság az irányelv, illetve a tájékoztató elõkészítése során elõzetesen tájékoztatni köteles a minisztériumot az
Intézményfelügyeleti és Vagyongazdálkodási Fõosztály útján.

26.4. Utasítás, irányelv és tájékoztató kiadását bármely szervezeti egység kezdeményezheti az Elnöknél, a szakmai in-
dok, szükségesség, valamint jogalap megjelölése mellett. Az Elnök a kezdeményezést – annak vizsgálatára, illetõleg a
vizsgálat eredményétõl függõ végrehajtására – továbbítja a Jogi Igazgatóság részére.

26.5. Az állami irányítás egyéb jogi eszköze kiadásának jogalapját – az érintett szakmai szervezeti egységek bevoná-
sával – a Jogi Igazgatóság minden esetben vizsgálja.

Hivatali értekezletek

27.1. A Vezetõi Értekezlet heti rendszerességgel ülésezik. A Vezetõi Értekezletet az Elnök hívja össze. A Vezetõi Ér-
tekezlet az Elnök vezetésével megtárgyalja az MgSzH mûködését és tevékenységét érintõ jelentõs kérdéseket, az idõsze-
rû feladatok végrehajtását. A Vezetõi Értekezleten az Elnök tájékoztatást ad a Kormány és a miniszter döntéseirõl, az ab-
ból következõ feladatokról. A Vezetõi Értekezlet résztvevõi az elnökhelyettesek és az Elnöki Titkárság vezetõje.

27.2. Az Elnök, az elnökhelyettesek, valamint a fõigazgatók szükség szerinti rendszerességgel hivatali értekezletet
tartanak az MgSzH mûködését és tevékenységét érintõ jelentõs kérdésekrõl és az idõszerû feladatok végrehajtásáról.

A munkavégzés alapelvei

28.1. A felettes vezetõ – a közvetlen munkahelyi vezetõ távollétében, a szolgálati út mellõzésével – utasíthat bármely
beosztottat, aki az utasítást köteles végrehajtani. Errõl azonban a beosztott a lehetõ legrövidebb idõn belül köteles
jelentést tenni közvetlen felettesének.

28.2. Vitás kérdések, véleményeltérés esetén a közös közvetlen felettes vezetõ jogosult dönteni az ügy intézésének
módjáról.
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28.3. Az MgSzH munkatársai kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni elektronikus postaládájukat, valamint az
MgSzH belsõ számítógépes hálózatán közzétett utasításokat, illetve információkat.

28.4. Vezetõi utasítás az MgSzH elektronikus levelezési rendszerén keresztül is kiadható. Az így kiadott utasítások el-
intézése során – amennyiben az utasításból más nem következik – a beosztott az MgSzH elektronikus levelezési
rendszerét köteles használni.

28.5. A Jogi Igazgatóság köteles gondoskodni a belsõ utasítások, szabályzatok – MgSzH belsõ informatikai hálózatán
történõ – közzétételérõl.

28.6. A vezetõ köteles a feladatok kidolgozását a szükséges információk megadásával, illetve amennyiben az a feladat
jellegébõl következik, a legfontosabb elvi kérdésekben való elõzetes állásfoglalással, a módszerek, eszközök és az idõ-
beli ütemezés meghatározásával elõsegíteni.

Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Szakállamtitkárral való együttmûködés

29.1. Az Élelmiszerlánc-felügyeleti Szakállamtitkár rendkívüli élelmiszerlánc eseménnyel kapcsolatos helyzetben, az
indok megjelölésével az Élelmiszerlánc-biztonsági Elnökhelyettes részére közvetlenül adhat utasítást, továbbá kérhet
tõle jelentést, az Elnök egyidejû értesítése mellett. Ebben az esetben az Élelmiszerlánc-biztonsági Elnökhelyettes köz-
vetlenül az Élelmiszerlánc-felügyeleti Szakállamtitkárnak tesz jelentést, az Elnök egyidejû értesítése mellett.

29.2. A köztisztviselõ köteles az Élelmiszerlánc-felügyeleti Szakállamtitkár megkeresésének eleget téve, részére köz-
vetlenül információt adni, az Élelmiszerlánc-biztonsági Elnökhelyettes egyidejû tájékoztatása mellett.

Az érdekképviseleti szervezetekkel való együttmûködés

30. A munkahelyi közszolgálati kérdések rendezésére a munkahelyi köztisztviselõi érdekegyeztetés szolgál. A mun-
kahelyi köztisztviselõi érdekegyeztetésben az Elnök, akadályoztatása esetén az Intézményszervezési Elnökhelyettes, va-
lamint az MgSzH-nál mûködõ munkavállalói érdekképviseleti szerv választott tisztségviselõje vesz részt.

Együttmûködés a sajtóval

31.1. Az MgSzH írott, valamint elektronikus sajtóval való kapcsolattartását a hivatali kommunikációért felelõs Sajtó-
iroda koordinálja.

31.2. Az MgSzH nevében nyilatkozatot az Elnök, az elnökhelyettes vagy az elnökhelyettes javaslata alapján az
MgSzH Központ Elnök által kijelölt igazgatója adhat.

31.3. A szakterületi igazgató feladatkörével összefüggésben tehet nyilatkozatot.

31.4. Az MgSzH munkatársai csak az Elnök, az elnökhelyettes vagy az Elnök által kijelölt igazgató, illetve az ügykö-
rükbe tartozó kérdésekben az igazgatók engedélyével nyilatkozhatnak. A nyilatkozatot kötelesek elõzetesen a
Sajtóirodával egyeztetni.

31.5. A tájékoztatási tevékenység során az állam- és szolgálati titokra vonatkozó szabályokat meg kell tartani, a nyilat-
kozat nem járhat mások személyhez fûzõdõ jogainak sérelmével, valamint nem eredményezheti közérdekû adatok
eltitkolását vagy meghamisítását.

31.6. A Sajtóiroda tevékenysége során köteles együttmûködni a minisztérium sajtóirodájával.
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Az MgSzH Központ honlapjának gondozása

32. Az MgSzH Központ internetes honlapjának tartalomszolgáltatásáért a Sajtóiroda a felelõs.

Az MgSzH Központ belsõ kontroll rendszere

33.1. Az Elnök felelõs a belsõ kontroll rendszer kialakításáért és mûködtetésért, amely magába foglalja:
33.1.1. a kontrollkörnyezetet,
33.1.2. a kockázatkezelési rendszert,
33.1.3. a kontrolltevékenységet,
33.1.4. az információs és kommunikációs rendszert, valamint
33.1.5. a monitoring rendszert.

33.2. A kontroll környezet kialakításáról, az ellenõrzési nyomvonal rendszerének mûködtetésérõl külön elnöki
utasítás rendelkezik.

33.3. Az Elnök a kockázati tényezõk figyelembevételével kockázatelemzést végez, és kockázatkezelési rendszert
mûködtet.

33.4. A folyamatba épített, elõzetes, utólagos és vezetõ ellenõrzés (a továbbiakban: FEUVE) létrehozása, mûködteté-
se és fejlesztése az Elnök felelõssége. A FEUVE, mint a kontrolltevékenység része, magában foglalja a pénzügyi dönté-
sek dokumentumainak elkészítését, az elõzetes és utólagos pénzügyi ellenõrzést, a pénzügyi döntések szabályszerûségi
és szabályozottsági szempontból történõ jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, valamint a gazdasági események
elszámolásának kontrollját, amely tevékenységek feladatköri elkülönítését biztosítani kell.

33.5. A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét a 3. számú melléklet tartalmazza.

33.6. Az Elnök köteles olyan rendszereket kialakítani és mûködtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelõ informá-
ciók a megfelelõ idõben eljussanak az illetés szervezethez, szervezeti egységhez vagy személyhez.

33.7. Az Elnök köteles olyan monitoring rendszert mûködtetni, mely lehetõvé teszi a tevékenységek, a célok megvaló-
sításának nyomon követését.

33.8. Az információ és kommunikációs rendszer, valamint a monitoring rendszer mûködtetésérõl külön elnöki utasí-
tás rendelkezik.

Külsõ szervek által végzett ellenõrzés

34.1. Az MgSzH tevékenységének külsõ szervek által végzett ellenõrzése során az ellenõrzési eljárás lefolytatásával
kapcsolatos feladatok elvégzéséért – különösen az ellenõrzési eljárásban való közremûködésért, valamint az intézkedési
terv elkészítéséért, végrehajtásáért és nyomon követéséért – az ellenõrzéssel érintett szervezeti egység vezetõje felelõs.

34.2. Az ellenõrzéssel érintett szerv, illetve szervezeti egység vezetõje köteles az ellenõrzés megkezdésérõl (ellenõrzõ
szerv neve, az ellenõrzés célja és ideje, ütemezése, érintett szervezeti egység), az ellenõrzést végzõ által tett megállapítá-
sokról, az intézkedési tervrõl (annak megküldésével) és végrehajtásáról a Belsõ Ellenõrzési Önálló Osztályt tájékoztatni.

34.3. A Belsõ Ellenõrzési Önálló Osztály az ellenõrzésben jogosult részt venni, kérés esetén abban közremûködik.

34.4. A Belsõ Ellenõrzési Önálló Osztály nyomon követi az egyes ellenõrzött szervek, szervezeti egységek által adott
tájékoztatás, illetve vezetett nyilvántartás alapján a vállalt feladatok teljesítését. A vállalt feladatok határidõre történõ
nem teljesítésérõl értesíti az Elnöki Titkárságot, a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
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Az MgSzH Központ képviselete

35.1. Az MgSzH Központot hatósági ügyintézés körében – ha az Elnök másképp nem rendelkezik – a feladatkör sze-
rint érintett igazgatóság, illetve önálló osztály képviseli.

35.2. Munkakapcsolatot az MgSzH Központ szervezeti egységei létesíthetnek külsõ szervekkel, azzal, hogy eljárá-
sukról az MgSzH tárgyban érintett igazgatóságát, illetve önálló osztályát tájékoztatni kötelesek.

A nemzetközi kapcsolatok rendje

36.1. Az Elnöki Titkárság szervezi és koordinálja az MgSzH Központ vezetõinek és szervezeti egységeinek nemzet-
közi kapcsolatait. Az MgSzH vezetõi a nemzetközi kapcsolatokban a szakmai terület, a partner képviseleti szintje, vala-
mint a téma súlya, fontossága szerint látják el az MgSzH képviseletét.

36.2. A kapcsolatfelvétel, a kétoldalú együttmûködések kialakítása, végrehajtása, a tárgyalások szervezése az igazga-
tóságok és az Elnöki Titkárság feladata.

36.3. Az MgSzH Központ szervezeti egységei

36.3.1. szakmai jellegû nemzetközi tevékenységüket önállóan, saját pénzügyi keretük terhére végzik, a jogszabályok
és a nemzetközi kapcsolattartás szabályainak betartásával,

36.3.2. a nemzetközi kapcsolattartásra féléves tervet készítenek, és azt véleményezésre megküldik az Elnöki Titkár-
ságnak. Az önállóan folytatott nemzetközi kapcsolataikról, kiutazásokról, illetve külföldi vendégek fogadásáról
rendszeresen tájékoztatják az Elnöki Titkárságot,

36.3.3. nemzetközi tevékenységüket önállóan dokumentálják és az MgSzH Központ más egységei számára is használ-
ható információkat az Elnöki Titkárság rendelkezésére bocsátják,

36.3.4. elõzetesen tájékoztatják a szervezeti egységeket a különbözõ nemzetközi rendezvényekre szóló
meghívásairól,

36.3.5. fordítással, tolmácsolással, valamint hivatalos külföldi utazással kapcsolatos kéréseiket az Elnöki Titkárság
felé továbbítják, amely gondoskodik a megrendelt munka elvégeztetésérõl a megkeresést intézõ belsõ szervezeti egység
irányában.

36.3.6. A hivatalos külföldi útról visszatért vezetõ vagy munkatárs nyolc napon belül köteles szakmai programjáról,
tapasztalatairól útijelentést készíteni, amelyben értékelni kell a hazai viszonyok között hasznosítható ismereteket, és ja-
vaslatot kell tenni a szükséges további intézkedésekre.

36.4. Az útijelentést a szervezeti egység vezetõje, elnökhelyettesének véleményével ellátva megküldi az Elnöki Tit-
kárságnak, amely az abban foglaltakról tájékoztatja az Elnököt és az érintett szervezeti egységeket.

36.5. A nemzetközi kapcsolatok rendjének részletes szabályait az Elnök által kiadott külön szabályzat tartalmazza.
Tájékoztatási, jóváhagyási, ellenõrzési rendre vonatkozó szabályok a nemzetközi ügyek tekintetében is alkalmazandók.

Iratforgalom

37.1. Az iratkezelést az MgSzH Központban a Jogi Igazgatóság keretében mûködõ Központi Iratkezelõ Iroda végzi.

37.2. Az MgSzH-ba beérkezõ iratok közül a Központi Iratkezelõ Iroda

37.2.1. a konkrét névre, illetve igazgatóságra (önálló osztályra) szóló leveleket, illetve iratokat az érintett cím-
zett(ek)nek továbbítja,
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37.2.2. a címzett megjelölése nélküli leveleket és iratokat felbontja, és azokat – a levél, illetve irat tartalmából kitûnõ-
en – az érintett szervezeti egység(ek) részére továbbítja.

37.3. Minden egyéb, a 37.1. és 37.2. pontban nem említett, vagy egyébként el nem dönthetõ esetben a beérkezõ irato-
kat és egyéb küldeményeket az Elnöki Titkárságra kell megküldeni.

37.4. Téves irányítás esetén a levelet haladéktalanul továbbítani kell ahhoz a szervezeti egységhez, amelynek feladat-
körébe az adott ügy tartozik. A 37.1. és 37.2. pontban foglaltaknak megfelelõen, egyidejûleg értesítve errõl azt a vezetõt
is, aki a küldeményt tévesen irányította.

37.5. Az iratkezelésre vonatkozó részletes szabályokat az Iratkezelési Szabályzat, illetve megalkotása esetén a TÜK
Szabályzat tartalmazza.

Munkáltatói jogokkal kapcsolatos rendelkezések

38.1. Az Elnök az elnökhelyetteseket, illetõleg az igazgatókat, fõosztályvezetõket is feljogosíthatja egyes elnöki mun-
káltatói jogok gyakorlására.

38.2. Az igazgató és a fõosztályvezetõ az alábbi munkáltatói jogokat gyakorolja:

38.2.1. túlmunka, készenlét, ügyelet elrendelése,

38.2.2. kiküldetés elrendelése,

38.2.3. munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés,

38.2.4. rendes szabadság kiadása,

38.2.5. helyettesítés elrendelése,

38.2.6. tanfolyamon, továbbképzésen való részvétel elõírása,

38.2.7. a munkakörbe tartozó feladatok meghatározása, a munkavégzés módjának elõírása,

38.2.8. munkakörbe nem tartozó, illetve más munkahelyen történõ ideiglenes munkavégzés elrendelése,

38.2.9. minõsítés, teljesítményértékelés, a vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõk kivételével.

A munkavégzés rendje

39.1. Az MgSzH Központban a munkaidõ hétfõtõl csütörtökig reggel 8.00 órától 16.30 óráig, pénteken 14.00 óráig
tart.

39.2. Az ügyfélfogadás kedden és csütörtökön 8.00 órától 12.00 óráig tart. A munkahelyi vezetõ a munka jellegétõl
függõen ettõl eltérõen is rendelkezhet.

39.3. Az MgSzH épületeibe való be- és kiléptetés rendjérõl az Elnök által kiadott Biztonsági Szabályzat rendelkezik.

39.4. Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos intézkedések érdekében az MgSzH vezetõi – a külön elnöki utasításban
foglaltak szerint – munkaidõn kívüli ügyeleti, készenléti szolgálatot rendelhetnek el.

39.5. A hivatali dolgozó a munkahelyérõl munkaidõ alatt történõ eltávozását köteles közvetlen felettesével engedé-
lyeztetni, illetõleg visszatérését bejelenteni.
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40.1. A hivatali vezetõ munkahelyen kívül feladatát, kiküldetését úgy köteles megszervezni és ellátni, hogy távollété-
ben helyettese érdemi intézkedést tudjon tenni.

40.2. A hivatali dolgozó köteles munkavégzésre való megjelenésének akadályát haladéktalanul, vagy ha ezt elhárítha-
tatlan külsõ ok nem teszi lehetõvé, annak megszûnését követõ 24 órán belül közvetlen munkahelyi felettesének bejelen-
teni, a várhatóan egy hetet meghaladó betegállományról közvetlen felettesét ismételten tájékoztatni, a távollétre vonat-
kozó orvosi vagy egyéb hivatalos igazolást a munkáltatói jogkört gyakorló részére átadni. A munkáltatói jogkör gyakor-
lójának aláírása nélkül táppénzes állományba vételrõl szóló okirat az illetmény-számfejtési feladatot ellátó szervezeti
egységhez nem továbbítható.

Dolgozói érdekképviselet

41.1. A munkáltató biztosítja annak lehetõségét, hogy az alapszabálya szerint az MgSzH-nál képviseletre jogosult
szervet mûködtetõ, illetve tisztségviselõvel rendelkezõ szakszervezet az általa szükségesnek tartott információkat, felhí-
vásokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a munkáltatónál szokásos, vagy más megfelelõ módon
közzétegye.

41.2. Az MgSzH helyiségeinek érdek-képviseleti tevékenység céljából történõ munkaidõ utáni, illetve munkaidõben
történõ használatát a munkáltató külön megállapodás alapján biztosítja.

Az MgSzH költségvetési és gazdálkodási rendje

42.1. Az MgSzH költségvetési elõirányzataira kötelezettséget vállalni, és terhére kifizetést engedélyezni a Gazdasági
Elnökhelyettes, illetve az általa kijelölt személy ellenjegyzése nélkül nem lehet.

42.2. Az MgSzH költségvetési és gazdálkodási rendjét külön elnöki utasítás szabályozza.

V. fejezet

Az MgSzH Központ egyes szervezeti egységei

Az elnök közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek

Elnöki Titkárság

43.1. Az Elnöki Titkárság az Elnök közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység, amelyet titkárságvezetõ vezet.

43.2. Az Elnöki Titkárság alapfeladata az Elnök munkájának segítése, az elnöki programok nyilvántartása, a lebonyo-
lításukban történõ közremûködés, a kiemelt feladatok megvalósításának koordinálása, határidõ-figyelés, továbbá az
MgSzH nemzetközi kapcsolatainak kialakítása, ezek hivatali szintû összefogása és fenntartása, az MgSzH részvételének
biztosítása az Európai Uniós programokban.

43.3. A Titkárság feladatkörébe tartozik

43.3.1. az MgSzH Központ nemzetközi projektjeinek elõkészítése, a projekt megvalósításához kapcsolódó feladatok
szervezése és koordinálása a szakmai szervezeti egységekkel és az érintett külsõ szervezetekkel együttmûködve,

43.3.2. a külföldre történõ hivatali utaztatások szakszerû elõkészítése és lebonyolítása, tolmácsolás szervezése,

43.3.3. az MgSzH Központ idegen nyelvû kommunikációs anyagai összeállításának koordinálása,

43.3.4. a feladatköréhez kapcsolódó külsõ és hivatali szakmai anyagok véleményezése,
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43.3.5. az MgSzH nemzetközi kapcsolatainak kialakítása, ezek hivatali szintû összefogása és fenntartása az európai
uniós intézményekkel, a tagállamok, a leendõ tagországok és egyéb országok intézményeivel,

43.3.6. az MgSzH feladatköréhez kapcsolódó nemzetközi rendezvények, konferenciák megszervezése,

43.3.7. európai uniós és más külföldi delegációk MgSzH-t érintõ látogatásának szervezése, koordinálása.

43.4. A 43.1.–43.3. pontokban foglalt rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell az elnökhelyettesek titkárságai
esetében is.

Sajtóiroda

44.1. A Sajtóiroda alapfeladata a sajtókapcsolatok megszervezése, ennek keretében az Elnök sajtóval kapcsolatos
programjainak szervezése és lebonyolítása, illetõleg a közvélemény tájékoztatása a sajtón keresztül.

44.2. A Sajtóiroda végzi az MgSzH nyilvános megjelenésével kapcsolatos következõ feladatokat:

44.2.1. az igazgatóságokkal egyeztetve éves kommunikációs programot készít,

44.2.2. összefogja, szerkeszti, valamint nyomdai kivitelezésre elõkészíti az MgSzH tevékenységi körébe tartozó in-
tézkedésekkel kapcsolatos tájékoztató kiadványokat, valamint közremûködik azok elosztásának megszervezésében,

44.2.3. felügyeli az MgSzH külsõ honlapjának szerkesztési, frissítési feladatait, kommunikációs szempontból ellenõr-
zi, véleményezi, és indokolt esetben szerkeszti a honlapon közzé tenni kívánt anyagokat,

44.2.4. ellátja az MgSzH országos szakkiállításokon és szakvásárokon való megjelenésének elõkészítési és szervezési
feladatait, s szükség esetén részt vesz a területi szervek ilyen irányú helyi, megyei vagy regionális szereplésének elõké-
szítésében, érvényesíti az MgSzH arculati kézikönyvében rögzített követelményeket,

44.2.5. ellátja az MgSzH PR és marketing területhez kapcsolódó feladatait, ennek keretében kiállításokon, vásárokon
és egyéb a sajtó számára nyilvános rendezvényeken való megjelenés lebonyolítását,

44.2.6. ellátja az MgSzH egységes megjelenésével kapcsolatos feladatokat,

44.2.7. elõkészíti és lebonyolítja az MgSzH esetenkénti, fizetett hirdetéseken keresztüli tájékoztató kampányait,

44.2.8. kommunikációs ügyekben tartja a kapcsolatot és együttmûködik a minisztérium Sajtóirodájával,

44.2.9. folyamatosan, statisztikailag nyilván tartja az MgSzH kommunikációs tevékenységének adatszerûen rögzíthe-
tõ elemeit (kiadványok, sajtóesemények, prezentációk száma, idõpontja stb.), és ennek alapján idõszakos jelentéseket
készít.

44.3. A Sajtóiroda végzi az MgSzH sajtóval való kapcsolattartása tekintetében a következõ feladatokat:

44.3.1. az MgSzH médiával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettsége betartásáról való gondoskodás,

44.3.2. folyamatos kapcsolattartás a sajtóval, az elnöki, elnökhelyettesi, fõosztályvezetõi nyilatkozatok elõkészítése,
szervezése, esetenként kezdeményezése,

44.3.3. a válaszadás megszervezése a médiában megjelenõ, az MgSzH-t érintõ és választ igénylõ cikkekre, nyilatko-
zatokra és híradásokra,

44.3.4. elnöki, elnökhelyettesi felhatalmazás alapján nyilatkozattétel a médiának; sajtótájékoztatók megszervezése,
elõkészítése és lebonyolítása,
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44.3.5. az MgSzH sajtóközleményeinek szerkesztése, megjelentetése; sajtófigyelés és a vezetés folyamatos
tájékoztatása,

44.3.6. kapcsolattartás és a sajtótevékenység koordinálása a minisztérium sajtóirodájával.

Belsõ Ellenõrzési Önálló Osztály

45.1. A Belsõ Ellenõrzési Önálló Osztály felelõs:

45.1.1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 121/A. § követelményeinek való megfelelésért,

45.1.2. az MgSzH Központ és a területi szervek függetlenített belsõ ellenõrzésének biztosításáért, a gazdálkodás
pénzügyi, lebonyolítási, beszámolási, vezetõi és folyamatba épített ellenõrzési folyamatainak vizsgálatáért,

45.1.3. a kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenõrzési terv elkészítéséért,

45.1.4. a stratégiai ellenõrzési terv elkészítéséért,

45.1.5. a belsõ ellenõrzési politika kialakításáért, a belsõ ellenõrzés mûködési kézikönyvének folyamatos
aktualizálásáért.

45.2. A Belsõ Ellenõrzési Önálló Osztály tevékenységi körében:

45.2.1. kirendelt munkatársak útján – elnöki engedéllyel – részt vesz a minisztérium ellenõrzési tevékenységében,

45.2.2. felkérés, kijelölés alapján részt vesz az MgSzH tevékenységének külsõ szerv vagy felügyeleti szerv általi el-
lenõrzésébõl (auditálásából) adódó feladatok ellátásában,

45.2.3. koordinálja az MgSzH-t érintõ, külsõ szervek által végzett ellenõrzésekkel kapcsolatos feladatokat az Európai
Bizottság, az Európai Számvevõszék, az Igazoló Szervek, valamint a nemzeti jogszabályok által meghatározott ellenõr-
zõ szervek vizsgálatai vonatkozásában,

45.2.4. havonta rendszeresen tájékoztatást nyújt az ellenõrzési tevékenységrõl, az ellenõrzések és a kapcsolódó intéz-
kedések aktuális helyzetérõl, éves összefoglaló ellenõrzési jelentést, külsõ ellenõrzésekrõl éves beszámolót készít.

45.3. A Belsõ Ellenõrzési Önálló Osztály ellenõrzési feladatát az Elnök által jóváhagyott éves ellenõrzési terv, illetve
terven kívüli megbízás alapján végzi, ennek során:

45.3.1. összeállítja az éves ellenõrzési tervjavaslatot, elkészíti az egyes ellenõrzések programját,

45.3.2. betartja az Ellenõrzési kézikönyv elõírásait,

45.3.3. az elvégzett ellenõrzések eredményérõl ellenõrzési jelentést készít,

45.3.4. az ellenõrzés során észlelt hiányosságok kijavítására javaslatot, ajánlást tesz az ellenõrzött szervezeti egység
vezetõje felé,

45.3.5. ellenõrzi az ellenõrzés megállapításaira tett intézkedési tervet és annak megvalósítását,

45.3.6. kialakítja és mûködteti az ellenõrzések, továbbá az intézkedési tervek végrehajtását nyomon követõ monito-
ring és nyilvántartási rendszert.
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45.4. A Belsõ Ellenõrzési Önálló Osztály a külsõ szervek által végzett ellenõrzéssel kapcsolatos feladatok koordinálá-
sa, összefogása, nyilvántartása keretében:

45.4.1. biztosítja az ellenõrzés végrehajtásának elõsegítéséhez a feltételeket (felkészülést szolgáló egyeztetések szer-
vezése, emlékeztetõk készítése stb.),

45.4.2. tájékoztatást nyújt a külsõ ellenõrzések megkezdésérõl, az ellenõrzési programról, irányelvekrõl,

45.4.3. adatot szolgáltat, a vizsgált szakmai szervezeti egységgel együttmûködve.

45.5. A Belsõ Ellenõrzési Önálló Osztály felelõs továbbá a területi szerveket érintõ külsõ szervek által végzett ellenõr-
zések, vizsgálatok koordinációjáért.

45.6. A Belsõ Ellenõrzési Önálló Osztály feladatainak végrehajtása során együttmûködik az MgSzH Központ és a te-
rületi szervek valamennyi szervezeti egységével, amelyek kötelesek a belsõ és a külsõ ellenõrzés által meghatározott fel-
adatokat az elõírt határidõre a megadott tartalommal teljesíteni.

45.7. A Belsõ Ellenõrzési Önálló Osztály ellenõrzési feladatának ellátása során közvetlenül felhívhatja az ellenõrzött
szervezeti egységet, illetve vezetõjét:

45.7.1. az ellenõrzés által feltárt jogszabálysértõ mûködés megszüntetésére,

45.7.2. a jogszerû állapot helyreállításához szükséges intézkedések megtételére,

45.7.3. a több szervezeti egységet érintõ feladatok végrehajtásában való közremûködésre, adatszolgáltatási kötelezett-
ség soron kívüli teljesítésére.

Kiemelt Ügyek Ellenõrzési Önálló Osztály

46. A Kiemelt Ügyek Ellenõrzési Önálló Osztály feladatának ellátása során, az MgSzH hatáskörébe tartozó hatósági
eljárásokkal összefüggésben:

46.1. koordinálja a társhatóságokkal való együttmûködések kialakítását, valamint gondoskodik azoknak az MgSzH-n
belüli megszervezésérõl és végrehajtásáról,

46.2. megszervezi és irányítja a felmérõ és adatgyûjtõ tevékenységet,

46.3. részt vesz a tényállás felderítésében, különösen tevékenység jogosulatlan végzésével, termékek nem engedélye-
zett módon történõ elõállításával, illetve azok jogsértõ módon történõ forgalmazásával kapcsolatban, a Ket.
szabályainak megtartása mellett,

46.4. összehangolja a különbözõ elnökhelyettesek irányítása alá tartozó szervezeti egységek bevonásával végrehaj-
tandó közös ellenõrzések eljárási rendjét,

46.5. ellenõrzi a kölcsönös megfeleltetés keretében tervezett ellenõrzések végrehajtását.

Az intézményszervezési elnökhelyettes
közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

Intézményszervezési Elnökhelyettes

47. Az Intézményszervezési Elnökhelyettes ellátja az MgSzH mûködésével, valamint tevékenységének koordinálásá-
val kapcsolatos – szakmai tevékenység alá nem sorolható – funkcionális feladatokat.
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Humánpolitikai Igazgatóság

48.1. A Humánpolitikai Igazgatóság általános feladata az MgSzH Központnál közszolgálati jogviszonyban, munkavi-
szonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak humánpolitikai feladatainak
teljes körû ellátása a Ktv.-ben és az Mt.-ben, Ptk.-ban, valamint a kapcsolódó jogszabályokban meghatározottak szerint.

48.2. A Humánpolitikai Igazgatóság irányítja, szervezi és ellenõrzi az MgSzH szervezeti egységeinek humánerõfor-
rás-gazdálkodással, képzéssel és szociális juttatási rendszer mûködtetéssel kapcsolatos feladatainak elvégzését.

48.3. Az ellenõrzõ szervek által kért, az MgSzH-ra vonatkozó humánpolitikai jellegû jelentéstételi kötelezettségeknek
az MgSzH a Humánpolitikai Igazgatóság útján tesz eleget.

48.4. A Humánpolitikai Igazgatóság feladatkörében

48.4.1. a jogszabályi elõírások alapján az MgSzH Központ tekintetében ellátja a jogviszony létesítéssel, fennállásával
és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat, koordinálja a munkáltatói jogkör gyakorlónak hatáskörébe utalt munkálta-
tói intézkedések végrehajtását és elõkészíti az intézkedések okiratait,

48.4.2. felelõs az MgSzH havi és éves létszámnyilvántartásának összeállításáért, ezek alapján az éves munkaerõ-ter-
vek elõkészítéséért, és a létszámgazdálkodás irányelveinek érvényre juttatásáért, az éves kimutatások alapján figyelem-
mel kíséri a létszámváltozást, elemzi annak okait, nyilvántartja a szervezeti egységek létszám-elõirányzatait, és az éves
beszámolóhoz szolgáltatja a létszámadatokat,

48.4.3. a munkatársak kiválasztása során érvényesíti az alkalmazással és kiválasztással kapcsolatos jogszabályi elõ-
írásokat és belsõ utasításokat,

48.4.4. kidolgozza és az Intézményszervezési Elnökhelyettes útján az Elnökhöz jóváhagyásra elõterjeszti az MgSzH
humánpolitikai tárgyú szabályzatait, intézkedési terveit,

48.4.5. biztosítja a köztisztviselõk teljesítményértékelési rendszerének egységes alkalmazását az MgSzH Központ és
területi szervei tekintetében, kidolgozza az ügykezelõk és munkaviszonyban állók értékelési rendszerét, az ösztönzés,
jutalmazás elveit, elõkészíti és koordinálja a munkatársak jutalmazásával és az MgSzH juttatási rendszerével
kapcsolatos feladatokat,

48.4.6. gondoskodik az MgSzH Központ személyügyi nyilvántartásának kialakításáról, a személyi anyagok összeállí-
tásáról, õrzésérõl, kezeli és nyilvántartja a MgSzH Központ munkatársainak összeférhetetlenségi és pártatlansági nyilat-
kozatait, gondoskodik az összeférhetetlenség helyzetekhez kapcsolódó munkáltatói intézkedések elõkészítésérõl,

48.4.7. ellátja az MgSzH Központ munkatársainak és területi szervei vezetõinek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ségével összefüggõ munkáltatói feladatokat,

48.4.8. az MgSzH Központ és a területi szervek vezetõi tekintetében elõkészíti, koordinálja és nyilvántartja az Elnök
és a szakmai elnökhelyettesek munkáltatói jogkörébe utalt humánpolitikai intézkedéseket, kezeli a területi szervek ezen
vezetõinek személyi anyagait,

48.4.9. az MgSzH Központnál közszolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony keretében foglalkoztatottak vonatkozásában elõkészíti, koordinálja és nyilvántartja a szakmai elnök-
helyettesek és az igazgatók munkáltatói jogkörébe utalt humánpolitikai intézkedéseket,

48.4.10. ellátja az MgSzH Központ tekintetében a külföldi ösztöndíjas, valamint a nemzeti szakértõként történõ fog-
lalkoztatás elõkészítésével kapcsolatos feladatokat,

48.4.11. ellátja az MgSzH Központ és területi szervei tekintetében a kitüntetések és elismerések adományozásához
kapcsolódó elõkészítõ és koordinációs feladatokat,
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48.4.12. a szakmai elnökhelyettesek javaslatai alapján elkészíti az MgSzH képzési rövid- és középtávú képzési terve-
it, gondoskodik az MgSzH stratégiai céljai eléréséhez kapcsolódó, valamint a köztisztviselõk és vezetõk képzési prog-
ramjainak kidolgozásáról, megvalósításától, az ezekhez kapcsolódó szervezési, dokumentációs és nyilvántartási
feladatok ellátásáról,

48.4.13. az MgSzH Központ tekintetében ellátja a köztisztviselõk elõmeneteli rendszeréhez kapcsolódó képzések
(ügykezelõi alapvizsga, közigazgatási alap- és szakvizsga, versenyvizsga) elõkészítési, nyilvántartási, pénzügyi
ellenõrzési feladatait,

48.4.14. elõkészíti a felsõoktatási intézményekkel kötendõ szakmai együttmûködés feltételeit rögzítõ és a felsõoktatá-
si intézmények hallgatóinak szakmai gyakorlati képzésére vonatkozó megállapodásokat,

48.4.15. elõkészíti és nyilvántartja az MgSzH-nál megkötendõ tanulmányi szerzõdéseket, figyelemmel kíséri a tanul-
mányi szerzõdésekbõl eredõ jogok gyakorlását, illetve kötelezettségek teljesítését,

48.4.16. a Közszolgálati Szabályzat szerinti Szociális Bizottság útján az Elnök részére döntésre elõkészíti a munka-
vállalók szociális helyzetével összefüggõ, valamint a lakásépítési/vásárlási munkáltatói kölcsönök folyósítása iránti
kérelmeket,

48.4.17. ellátja a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos feladatokat.

Szervezeti tagozódás:
Személyzeti Osztály
Képzési és Szociális Osztály

Jogi Igazgatóság

49.1. A Jogi Igazgatóság felelõs az MgSzH egységes joggyakorlatának és belsõ jogi szabályozásának kialakításáért.

49.2. A Jogi Igazgatóság jogi és jogtanácsosi feladatkörében

49.2.1. elõsegíti az MgSzH mûködésének szabályszerûségét, közremûködik a törvényesség érvényre juttatásában,

49.2.2. jogi tanácsot és tájékoztatást ad az MgSzH vezetõinek és munkatársainak,

49.2.3. közremûködik a gazdasági és egyéb döntések, intézkedések jogi szempontból történõ elõkészítésében, vezetõi
igény szerint beadványokat, szerzõdéseket és egyéb okiratokat készít,

49.2.4. ellátja a jogi képviseletet az MgSzH Központ mûködésével összefüggésben az ellene vagy általa indított köz-
igazgatási, munkaügyi, polgári, gazdasági és egyéb peres és nemperes ügyekben,

49.2.5. a peres és nemperes képviselet ellátása keretében gondoskodik a keresetlevelek, ellenkérelmek és egyéb bead-
ványok elkészítésérõl, határidõben történõ benyújtásáról, a tárgyaláson történõ személyes részvételrõl,

49.2.6. felelõs az MgSzH Központ másodfokú határozatai jogi szempontú megfelelõségének biztosításáért,

49.2.7. jogi szempontból felülvizsgálja az MgSzH Központ elsõfokú hatósági döntés tervezeteit, valamint
levéltervezeteit,

49.2.8. felelõs a szervezeti egységek által elõkészített szerzõdéstervezetek jogi véleményezéséért, az alapító és egyéb
okiratok jogi felülvizsgálatáért,

49.2.9. felelõs a támogatások visszafizetésének fedezetéül szolgáló jelzálogjog bejegyzési megállapodások
ellenjegyzéséért,
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49.2.10. ellátja a közbeszerzési eljárások lefolytatásával kapcsolatos feladatokat, ennek keretében javaslatot tesz az
éves közbeszerzési tervre, valamint eleget tesz a közbeszerzéssel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeknek és
elkészíti a statisztikai jelentéseket.

49.3. A Jogi Igazgatóság igazgatási tevékenységi körében

49.3.1. elkészíti, folyamatosan karbantartja az MgSzH Szervezeti és Mûködési Szabályzatát,

49.3.2. ellátja az MgSzH szabályzatainak, elnöki utasításainak, körleveleinek véglegesítésével, kihirdetésével és nyil-
vántartásával kapcsolatos feladatokat,

49.3.3. felelõs az MgSzH Központ iratkezeléséért, szabályozza az iratkezelés rendjét, mûködteti a Központi
Iratkezelõ Irodát,

49.3.4. közremûködik a jogszabályok elõkészítésében, összehangolja az MgSzH jogszabály-tervezetek készítésével,
véleményezésével kapcsolatos tevékenységét,

49.3.5. ellátja az MgSzH Központ jogszabály-figyelési tevékenységét.

49.4. A Jogi Igazgatóság feladat- és hatáskörében a területi szervek egységes jogalkalmazásának kialakítása érdeké-
ben figyelemmel kíséri, összehangolja a területi szervek jogalkalmazói tevékenységét, a Humánpolitikai és Jogi Önálló
Osztályok útján.

Szervezeti tagozódás:
Jogi Osztály
Igazgatási és Koordinációs Osztály
Közbeszerzési Osztály

Informatikai Igazgatóság

50.1. Az Informatikai Igazgatóság feladata az MgSzH informatikai és telekommunikációs mûködésének folyamatos
és zavartalan biztosítása, az informatikai tevékenység centralizált irányítású végrehajtása, ennek keretében:

50.1.1. részt vesz az MgSzH-t érintõ informatikai fejlesztési projektekben,

50.1.2. biztosítja, hogy valamennyi informatikai tevékenység kizárólag ellenõrzött, szabályozott módon és korszerû
minõségbiztosítási elvek alapján menjen végbe, és felelõs az adatvédelem és informatikai biztonság megfelelõ
szintjének eléréséért,

50.1.3. felügyeli a rendszeres mûködéshez szükséges informatikai eszközök beszerzését, és az informatikai eszközö-
ket üzembe helyezi,

50.1.4. mûködteti a számítástechnikai raktárat,

50.1.5. ellátja az MgSzH honlap mûködtetésének informatikai feladatait,

50.1.6. az informatikai rendszerek esetében felelõs az üzemeltetési, míg infrastruktúra mûködtetés vonatkozásában a
fejlesztési feladatok ellátásáért, azok koordinálásáért,

50.1.7. elkészíti az Informatikai, Telekommunikációs Stratégiát, valamint koordinálja, felügyeli végrehajtását,
betartását,

50.1.8. elkészíti az informatikai és telekommunikációs rendszerek fejlesztési, üzemeltetési és biztonsági irányításá-
nak szabályait, valamint koordinálja, felügyeli azok végrehajtását, betartását.
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50.2. Az MgSzH egységes informatikai rendszerei kiépítése, üzemeltetése, fejlesztése érdekében az Informatikai
Igazgatóság az MgSzH Központ által meghatározott informatikai feladatok végrehajtásában szakmai irányítást gyakorol
a területi szervek Gazdasági és Informatikai Önálló Osztálya felett, ennek keretében közvetlen szakmai utasítást adhat a
területi szervek informatikai szakemberei számára, és meghatározhatja a végrehajtás prioritását is.

Szervezeti tagozódás:
Informatikai Rendszerek Osztálya
Informatikai Fejlesztési és Adatvédelmi Osztály

Horizontális Fejlesztések Igazgatósága

51.1. A Horizontális Fejlesztések Igazgatósága a szakmai igazgatóságok bevonásával felelõs:

51.1.1. a közösségi agrárpolitika megvalósítását szolgáló kölcsönös megfeleltetési ellenõrzések rendszerének kidol-
gozásáért és mûködtetéséért,

51.1.2. a kölcsönös megfeleltetési rendszer bevezetésének és mûködtetésének hivatalon belüli megszervezéséért, elõ-
készítõ munkák összefogásáért és koordinációjáért,

51.1.3. az SPS bevezetésének hivatalon belüli megszervezéséért, elõkészítõ munkák összefogásáért,

51.1.4. az intézményi átfogó fejlesztések koordinálásáért,

51.1.5. az intézményi pályázatok kezeléséért.

51.2. A Horizontális Fejlesztések Igazgatósága a kölcsönös megfeleltetés rendszerének mûködtetése keretében:

51.2.1. elõkészíti, irányítja, összefogja, koordinálja és ellenõrzi a központi és megyei szervezeti egységek kölcsönös
megfeleltetési és egységes támogatási rendszer bevezetésével és mûködtetésével kapcsolatos tevékenységét,

51.2.2. folyamatosan kapcsolatot tart a kölcsönös megfeleltetési és egységes támogatási rendszer bevezetésében és
mûködtetésében részt vevõ központi és megyei szervezeti egységekkel, valamint az érintett külsõ szervekkel,

51.2.3. közremûködik az KM szakrendszer mûködtetésében, továbbá elõkészíti a rendszer karbantartásával, fejleszté-
sével kapcsolatos szakmai javaslatokat és leírásokat.

51.3. A Horizontális Fejlesztések Igazgatósága az intézményi fejlesztés területén a szakmai igazgatóságok
bevonásával felelõs:

51.3.1. az MgSzH-n belül mûködõ szak- és keretrendszerek fejlesztésének irányításáért, illetve az azokban való rész-
vétellel az egyes szakterületek különbözõ fejlesztéseinek összehangolásáért az intézményfejlesztési horizontális
célokkal összhangban,

51.3.2. a horizontális rendszerek mûködési folyamatainak koordinációjáért, valamint az eljárásrendek és rendszerle-
írások egységesítéséért,

51.3.3. rendszerszervezõ munkatársain keresztül az MgSzH-n belüli egyeztetésért, a munkafolyamatok áttekintéséért,
a követelmény specifikációk elkészítéséért,

51.3.4. az elnyert fejlesztési pályázatok koordinálásáért, nyomon követéséért (projektmenedzsment) és lezárásáért
(projektadminisztráció).
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51.4. A Horizontális Fejlesztések Igazgatósága a fejlesztés keretében:

51.4.1. közremûködik az MgSzH keretrendszer mûködtetésében, továbbá elõkészíti a rendszer karbantartásával, fej-
lesztésével kapcsolatos szakmai javaslatokat,

51.4.2. elkészíti az egyes szak- és keretrendszerek követelményspecifikációt, vagy közremûködik azok
elkészítésében,

51.4.3. részt vesz a fejlesztésben részt vevõ partnerek kiválasztásában,

51.4.4. elkészíti az ügyvitel-szervezési folyamatok leírását és elõsegíti azok informatikai fejlesztését (amennyiben
szükséges),

51.4.5. elkészíti a folyamatszabályozási terveket,

51.4.6. részt vesz a projektben rendszerszervezõként, tesztelési irányítóként és változáskezelõként,

51.4.7. aktívan vesz részt az elkészült rendszerek oktatásában és betanításában,

51.4.8. kapcsolatot tart a fejlesztõ szervezetekkel és a fejlesztésekben érintett társhatóságokkal, szakmai
szervezetekkel,

51.4.9. részt vesz a fejlesztési pályázatok elkészítésében és koordinálja azokat,

51.4.10. irányítja és koordinálja az MgSzH konzorcionális együttmûködéseit és kutatás-fejlesztési feladatait,

51.4.11. elõsegíti a kihelyezett egyetemi tanszékek munkáját, valamint közösen koordinálja az MgSzH más szervezeti
egységeinek az egyetemekkel történõ együttmûködését,

51.4.12. koordinálja az állatok egységes nyilvántartási és azonosítási rendszerének fejlesztését más informatikai rend-
szerekkel történõ együttmûködés során (OVMR, MVH-ügyfél-regisztráció, OÁIR).

Szervezeti tagozódás:
Fejlesztési Osztály
Kölcsönös Megfeleltetés Osztály

Az Élelmiszerlánc-biztonsági Elnökhelyettes
közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egységek

Élelmiszerlánc-biztonsági Elnökhelyettes

52. Az Élelmiszerlánc-biztonsági Elnökhelyettes:

52.1. irányítja az élelmiszerlánc felügyeletével (növény-egészségügyi, növényvédelmi, növényvédõszer és termésnö-
velõ anyag engedélyezési, zöldség-gyümölcs minõségellenõrzési, talajvédelmi, állategészségügyi, állatvédelmi, takar-
mányhigiéniával, takarmányok biztonságával és minõségével, élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, mi-
nõségével, az ökológiai gazdálkodással, állatgyógyászati termékekkel, borminõsítéssel és borellenõrzéssel) kapcsolatos
központi és területi állami feladatok ellátását, valamint a társadalmi, érdek-képviseleti szervekkel való kapcsolattartást,

52.2. kiadja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenõrzési (monitoring) tervet, felülvizsgálati programot, továbbá az
ellenõrzési módszereket, eljárásrendeket, útmutatókat,

52.3. kiadmányozza a szakterületére vonatkozó nemzetközi leveleket,
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52.4. kijelöli a hatósági ellenõrzések során vett minták vizsgálatait végzõ állami laboratóriumokat, és ezek jegyzékét a
hivatal honlapján közzéteszi,

52.5. irányítja az élelmiszerlánc felügyeletével kapcsolatos költségvetési tervezést, célelõirányzatok tervezését, to-
vábbá ellenjegyzi a szakmai irányítása alá tartozó központi és területi igazgatóságok költségvetését,

52.6. szabályozza, illetve jóváhagyja a hozzá rendelt központi keretek felhasználását,

52.7. a szakmapolitikai szempontok érvényesülése céljából a Költségvetési Igazgatósággal egyeztetve koordinálja az
elemi költségvetés tervezését, végrehajtását,

52.8. ellátja a létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatokat,

52.9. szakmai szempontból felülvizsgálja az informatikai fejlesztéseket, beszerzéseket, továbbá az 5 millió forint és az
azt meghaladó értékû kifizetésekkel, követelésekkel, tartozásokkal kapcsolatos ügyeket,

52.10. irányítja az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság illegális tevékenységekkel kapcsolatos felmérõ, felderítõ, adat-
gyûjtõ és végrehajtó tevékenységének megszervezését, továbbá az élelmiszerhamisítás felderítésére irányuló
célellenõrzési programot ad ki,

52.11. országos járványügyi intézkedést rendel el,

52.12. jóváhagyja a forgalomba hozatali járulék felhasználását.

Koordinációs és Audit Önálló Osztály

53. A Koordinációs és Audit Önálló Osztály

53.1. ellenõrzi az integrált többéves nemzeti ellenõrzési terv és az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenõrzési terv végre-
hajtását, valamint a hatósági feladatok állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ szolgálat, valamint növény- és talajvé-
delmi szolgálat által történõ ellátását,

53.2. elkészíti a felülvizsgálati eljárásrendet, az éves felülvizsgálati programot, végrehajtja az auditokat, nyomon kö-
veti az intézkedési tervekben foglaltak végrehajtását, elkészíti a felülvizsgálati program végrehajtásáról szóló éves
jelentést,

53.3. engedélyezi – a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság javaslata alapján – az engedélyezési célú biológiai haté-
konysági vizsgálatot végzõ vizsgálóhelyeket, valamint koordinálja azok felügyeletét,

53.4. összefogja az integrált többéves nemzeti ellenõrzési terv, valamint annak végrehajtásáról szóló éves jelentés
elkészítését,

53.5. az élelmiszerlánc-biztonsági elnökhelyettes alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek, valamint az MgSzH
területi szervei vonatkozásában összeállítja az MgSzH éves költségvetésének tervezéséhez, valamint létszámgazdálko-
dáshoz szükséges (kiadási, bevételi, támogatási elõirányzatokra vonatkozó) adatokat, részt vesz költségvetési tervezési
feladatok végrehajtásában,

53.6. koordinálja az élelmiszerlánc-biztonsági elnökhelyettes által meghatározott feladatok ellátását.

Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

54. Az Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

54.1. ellátja a járványügyi és állatvédelmi központi igazgatási feladatokat,
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54.2. szervezi a bejelentési kötelezettség alá tartozó, továbbá egyes nagy gazdasági kárral járó állatbetegségek és zoo-
nózisok megelõzésére, leküzdésére, illetve kártételük csökkentésére, továbbá azoktól való mentesítésre irányuló felada-
tok ellátását,

54.3. elvégzi a járványügyi vizsgálati eredmények országos értékelését, és annak alapján jelentést készít,

54.4. összeállítja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenõrzési (monitoring) terv járványügyre és állatvédelemre vo-
natkozó részét, valamint éves jelentést készít annak végrehajtásáról,

54.5. egyes járványos állatbetegségek elleni védekezéshez országos készenléti tervet készít,

54.6. ellátja másodfokon a járványüggyel, állatvédelemmel, és a jogosult állatorvos mûködésének engedélyezésével
kapcsolatos feladatokat,

54.7. ellátja az élõállatok, állati eredetû termékek, állati eredetû melléktermékek, élelmiszerek, takarmányok nemzet-
közi kereskedelméhez szükséges engedélyezésekkel, bizonyítványokkal kapcsolatos feladatokat, amelybe szükség ese-
tén bevonja az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóságot, felügyeli és irányítja az állategészségügyi
határállomások mûködését,

54.8. ellátja az élõállatok, állati eredetû melléktermékek, szaporítóanyagok kereskedelmével, szállításával kapcsola-
tos állategészségügyi feladatokat,

54.9. szervezi és irányítja az Országos Állategészségügyi Informatikai Rendszer (OÁIR) fejlesztését, mûködtetését,
használatát, továbbá kiadja az OÁIR-hoz a hozzáférési jogosultságokat,

54.10. szervezi és irányítja az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerének (ENAR, TIR, BIR)
használatát,

54.11. ellátja a járványvédelmi célelõirányzat tervezésével kapcsolatos szakmai feladatokat,

54.12. ellátja az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenõrzéséhez kapcsolódó központi állategészségügyi
feladatokat,

54.13. ellátja az ökológiai gazdálkodás állategészségügyi, állatvédelmi vonatkozású feladatait.

Szervezeti tagozódás:
Járványügyi Osztály
Igazgatási és Informatikai Osztály
Állatvédelmi Osztály

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

55. Az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

55.1. ellátja az élelmiszer-higiéniával, -biztonsággal, -minõséggel kapcsolatos központi igazgatási feladatokat az élel-
miszer-elõállítás, -forgalmazás, továbbá vendéglátás és közétkeztetés területén,

55.2. ellátja takarmány-higiéniával, -biztonsággal, -minõséggel kapcsolatos központi igazgatási feladatokat a takar-
mány-elõállítás, -forgalmazás területén,

55.3. elvégzi az élelmiszerekkel és takarmányokkal kapcsolatos vizsgálati eredmények országos értékelését, és annak
alapján jelentést készít, valamint nyilvántartja, értékeli és közzéteszi a kivizsgált élelmiszer-mérgezések és -fertõzések
adatait,
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55.4. összeállítja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenõrzési (monitoring) terv élelmiszer-higiéniára, -biztonságra,
-minõségre, takarmányhigiéniára, -biztonságra, -minõségre vonatkozó részét, valamint éves jelentést készít annak
végrehajtásáról,

55.5. kiemelt és célellenõrzési programokat tervez, koordinálja és ellenõrzi azok egységes lebonyolítását,

55.6. elkészíti az élelmiszer és takarmány események elleni védekezéshez szükséges országos készenléti tervet
(ÉTEK), továbbá részt vesz a Nemzeti Válságkezelési Terv kidolgozásában,

55.7. ellátja másodfokon az élelmiszer-higiéniával, -biztonsággal, -minõséggel és a takarmány-higiéniával, -bizton-
sággal, -minõséggel kapcsolatos feladatokat,

55.8. szakterületével összhangban közremûködik az Országos Állategészségügyi Informatikai Rendszer (OÁIR) fej-
lesztésében, mûködtetésében, használatában, részt vesz a RASFF gyorsriasztási rendszer mûködtetésében,

55.9. elismeri az ökológiai termelés területén ellenõrzésre és tanúsításra jogosult szervezeteket (tanúsító szervek) és
nyilvántartást vezet ezekrõl,

55.10. koordinálja az ökológiai termeléssel kapcsolatos feladatok végrehajtását és elkészíti a külön jogszabályban
meghatározott jelentéseket,

55.11. ellátja a vadon termõ gombákkal kapcsolatos feladatokat és a gomba-szakellenõrökrõl nyilvántartást vezet, va-
lamint kérelemre a külön jogszabály mellékletében nem szereplõ ehetõ gombafajok árusítására eseti engedélyt ad ki,

55.12. részt vesz a genetikailag módosított élelmiszerek és takarmányok közösségi szintû engedélyezési eljárásaiban,

55.13. fogadja és továbbítja az új élelmiszer forgalomba hozatalának a 258/97/EK rendelet 4. cikke szerinti engedé-
lyezési kérelmét,

55.14. kiadja az Európai Unióban nem engedélyezett adalékanyag forgalmazásának és felhasználásának határozott
idõtartamra szóló engedélyét,

55.15. vizsgálja az élelmiszer-ipari gépek, berendezések higiéniai alkalmasságát,

55.16. engedélyezi és ellenõrzi az élelmiszer-higiéniai és -biztonsági, valamint a gyógyszeres takarmányokkal kap-
csolatos vizsgálatokat végzõ, nem állami laboratóriumokat, valamint kijelöli a Salmonella mentesítés során igénybe ve-
hetõ laboratóriumokat, továbbá nyilvántartást vezet ezekrõl,

55.17. engedélyezi az egyes élelmiszerek ionizáló sugárzással történõ kezelését,

55.18. az élelmiszerek és takarmányok minõségével, higiéniájával és biztonságával kapcsolatos vizsgálatokat végez,
beleértve a növényi alkaloidák vizsgálatát, az élelmiszerek besugárzottságának vizsgálatát, a GMO vizsgálatokat, az
élelmiszerekkel rendeltetésszerûen érintkezésbe kerülõ anyagokkal kapcsolatos vizsgálatokat, a starterkultúrák vizsgá-
latát, tisztító/fertõtlenítõ szerek vizsgálatát, a gombatoxikológiai vizsgálatokat, az élelmiszer eredetû fertõzések
kivizsgálását,

55.19. kijelölés alapján referencia-laboratóriumi feladatokat lát el,

55.20. ellátja a Radiológiai Ellenõrzõ Hálózat irányítását,

55.21. javaslatot tesz a hatósági ellenõrzések során vett élelmiszer- és takarmányminták vizsgálatait végzõ laboratóri-
umok kijelölésére, valamint szakterületével összhangban koordinálja és felügyeli a területi laboratóriumok szakmai
tevékenységét,

55.22. felügyeli az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó országos maradékanyag, kémiai biztonságra vonatko-
zó, mikrobiológiai, valamint a radiokémiai laboratóriumi mintavételi és elemzési program végrehajtását,

55.23. részt vesz az új élelmiszer- és takarmányvizsgálati módszerek kidolgozásában, honosításában, továbbá folya-
matosan korszerûsíti vizsgálati módszereit,

55.24. körvizsgálatokat (módszertani, jártassági) szervez,
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55.25. elkészíti és naprakész állapotban tartja a laboratóriumi élelmiszer- és takarmány-vizsgálati
módszergyûjteményt,

55.26. szervezi, irányítja, koordinálja a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földraj-
zi árujelzõinek oltalmára és a földrajzi árujelzõvel ellátott termékeknek, valamint a földrajzi árujelzõk használatának el-
lenõrzését, valamint részt vesz a Magyar Eredetvédelmi Tanács munkájában.

Szervezeti tagozódás:
Takarmány Létesítmény-felügyeleti Osztály
Engedélyköteles Élelmiszer-elõállító Létesítmény-felügyeleti Osztály
Nem Engedélyköteles Élelmiszer-elõállító Létesítmény-felügyeleti Osztály
Étkeztetés-, Vendéglátás-felügyeleti Osztály
Élelmiszer-forgalmazás Felügyeleti Osztály
2. számú melléklet I. pontjában felsorolt laboratóriumok

Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

56. Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság

56.1. diagnosztikai és más szakmai vizsgálatokkal közremûködik az állatbetegségek okainak megállapításában, a fer-
tõzöttség felderítésében, a helyi és országos mentesítési és betegség-felszámolási programok végrehajtásában,

56.2. közremûködik az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenõrzési (monitoring) terv járványügyre vonatkozó részé-
nek kidolgozásában, valamint az éves jelentést készítésében,

56.3. vizsgálati eredményeit az országos diagnosztikai adattárban kezeli,

56.4. részt vesz a járványmegelõzõ figyelõrendszerben,

56.5. kijelölés alapján referencia-laboratóriumi feladatokat lát el,

56.6. ellátja a járványvédelmi intézkedésekkel kapcsolatos diagnosztikai készenléti és ügyeleti feladatokat,

56.7. gondoskodik a járványügyi intézkedést igénylõ állatbetegségek – nemzetközi elõírások szerinti – laboratóriumi
diagnosztikai módszereinek meghonosításáról és alkalmazásáról, továbbá folyamatosan korszerûsíti diagnosztikai
módszereit,

56.8. közremûködik az Országos Állategészségügyi Informatikai Rendszer mûködtetésében,

56.9. mûködteti a mikroorganizmus- és sejtbankot,

56.10. engedélyezi és ellenõrzi a nem állam által mûködtetett állategészségügyi laboratóriumok mûködését, továbbá
vezeti azok nyilvántartását,

56.11. lefolytatja a laboratóriumok szakszerû mûködését biztosító (kör)vizsgálatokat,

56.12. részt vesz a kutatásban, valamint az állatorvosok és más állategészségügyi szakemberek képzésében.

Szervezeti tagozódás:
Igazgatási és Minõségirányítási Osztály
Kórbonctani Osztály, Debrecen
Mikrobiológiai Osztály, Debrecen
Kórbonctani Osztály, Kaposvár
Mikrobiológiai Osztály, Kaposvár
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Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

57. Az Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága

57.1. ellátja az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos központi igazgatási feladatokat,

57.2. engedélyezi az állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatalát, az állat-egészségügyi biocid termék forga-
lomba hozatalát, az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik üzemi méretû elõállítását, az állatgyógyászati készít-
mények gyakorlati kipróbálását, az állatgyógyászati készítmények behozatalát, állatgyógyászati készítmények
nagykereskedelmét,

57.3. közremûködik az állatgyógyászati készítmények közösségi engedélyezési és ellenõrzési eljárásaiban,

57.4. a külön jogszabály szerinti biocid termékek forgalomba hozatalának engedélyezésére irányuló eljárásban szak-
hatóságként közremûködik,

57.5. vezeti az állatgyógyászati készítmények törzskönyvét, valamint nyilvántartást vezet az állatgyógyászati készít-
ményt forgalmazókról, illetve gyártókról, nyilvántartásba veszi az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású
készítményeket, ápolószereket, segédanyagokat,

57.6. közzé teszi az állatgyógyászati termékekkel és az állatgyógyászati készítményt forgalmazókkal, illetve gyártók-
kal kapcsolatos nyilvános adatokat,

57.7. ellenõrzi az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik elõállító helyeit, elõállítási körülményeit és az állat-
gyógyászati készítmények nagykereskedelmi forgalmazásának feltételeit, a mellékhatás-figyelõ rendszerre vonatkozó
rendelkezések betartását a forgalomba hozatali engedély jogosultjánál, illetve megbízottjánál, továbbá részt vesz az
állatgyógyászati készítmények elõállításának, behozatalának ellenõrzésében,

57.8. elvégzi az állatgyógyászati készítmények vizsgálatát, valamint kivizsgálja az állatgyógyászati készítményekkel
szembeni minõségi kifogásokat és azok feltételezett mellékhatásait,

57.9. EU Hivatalos Gyógyszervizsgáló Laboratóriumi feladatokat lát el,

57.10. azonosítja és elemzi az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos kockázatokat, és kidolgozza a kockázat keze-
léséhez szükséges intézkedéseket,

57.11. ellátja a gyógyszer-minõséggel kapcsolatos riasztási (Rapid Alert) feladatokat,

57.12. mûködteti az államilag elõírt állat-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges oltó- és kórjelzõ anyagok köz-
ponti tárolóját és elosztóját,

57.13. ellátja másodfokon az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos feladatokat,

57.14. szakterületének megfelelõen közremûködik az Országos Állategészségügyi Informatikai Rendszer
mûködtetésében,

57.15. összeállítja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenõrzési (monitoring) terv állatgyógyászati termékekkel kap-
csolatos részét, valamint éves jelentést készít annak végrehajtásáról.

Szervezeti tagozódás:
Inspektorátus
Oltóanyag Osztály
Gyógyszer-törzskönyvezési Osztály
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Borminõsítési Igazgatóság

58. A Borminõsítési Igazgatóság

58.1. ellátja a borminõsítéssel és -ellenõrzéssel kapcsolatos központi igazgatási feladatokat,

58.2. összeállítja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenõrzési (monitoring) terv borminõsítésre és -ellenõrzésre vo-
natkozó részét, valamint éves jelentést készít annak végrehajtásáról,

58.3. elvégzi a borászati termékek vizsgálati eredményeinek országos értékelését, és annak alapján jelentést készít,

58.4. ellenõrzi a borászati termékek elõállítására, kezelésére, tárolására, nyilvántartására, forgalomba hozatalára, zárt
borvidékekre vonatkozó rendelkezések megtartását,

58.5. engedélyezi a borászati termékek elõállítását és forgalomba hozatalát,

58.6. elvégzi a borászati termékek forgalomba hozatal elõtti laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatát,

58.7. minõsíti a külkereskedelmi forgalomba kerülõ borászati termékeket, kiadja az export bizonylatokat,

58.8. ellátja a külföldi származású borászati termékek forgalomba hozatal elõtti minõsítését, szállítmányonkénti
ellenõrzését,

58.9. engedélyezi és nyilvántartja a palackozókat és a pincészeteket,

58.10. ellenõrzi a borászati termékek borászati elõírások szerinti címkéjét, és a származási bizonyítványok
valóságtartalmát,

58.11. ellátja a kékderítéssel kapcsolatos feladatokat és a tevékenység egyéb szervezetek által történõ végzésének
engedélyezését,

58.12. ellátja a bortörvény hatálya alá tartozó termékek elõállítását, kiszerelését (ideértve a nem palackos kiszerelést
is) és forgalomba hozását végzõ üzemek mûködésének engedélyezésével kapcsolatos feladatokat,

58.13. mûködteti az Országos Borszakértõ Bizottságot, továbbá szakterületével összhangban részt vesz hazai és nem-
zetközi bizottságok, munkacsoportok munkájában,

58.14. a borászati ügyekben bíróság, egyéb hatóság, valamint mások megkeresésére, illetve felkérésére szakértõi véle-
ményt ad, borászati technológiai kérdésekben szaktanácsadást végez,

58.15. ellátja a magántárolási, a lepárlási, a mustsûrítménnyel való mustjavítási támogatási intézkedésekhez kapcso-
lódó szakmai feladatokat,

58.16. ellátja a forgalomba hozatali járulék befizetésével kapcsolatban, jogszabályban elõírt szakmai feladatokat,

58.17. elvégzi a forgalomba hozatali eljárásban az 500 hl feletti bortételeknél a hatósági mintavételt,

58.18. részt vesz nemzetközi és hazai körvizsgálatokban,

58.19. az Országos Borszakértõ Bizottság javaslata alapján az állami ellenõrzõjegy alkalmazását engedélyezi, annak
kiadását és nyilvántartását végzi, felhasználását ellenõrzi.

Szervezeti tagozódás:
Borellenõrzési Osztály
Borászati Hatósági Osztály
Belföldi Borok Vizsgálati Laboratóriuma
Export-import Borok Vizsgálati Laboratóriuma

8. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2723



Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

59. A Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

59.1. ellátja a növényvédelmi, növény-egészségügyi, növényvédõ szer és termésnövelõ anyagok engedélyezési, zöld-
ség-gyümölcs, dísznövény és komló minõség-ellenõrzési, valamint talajvédelmi központi igazgatási feladatokat,

59.2. összeállítja az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenõrzési (monitoring) terv növényvédelmi, növény-egészség-
ügyi, növényvédõ szer és termésnövelõ anyagok engedélyezési, zöldség-gyümölcs minõség-ellenõrzési, dísznövény és
komló minõség-ellenõrzési, talajvédelmi részét, valamint éves jelentést készít annak végrehajtásáról,

59.3. mûködteti a növény-egészségügyi információs rendszert, az országos termelõi nyilvántartást, a növényvédõ sze-
rek és termésnövelõ anyagok engedélyezéséhez kapcsolódó dokumentációs tárat, a Talajvédelmi Információs és Moni-
toring rendszert, a Parlagfû Információs Rendszerét, a talajvédelemmel kapcsolatos országos nyilvántartási és informá-
ciós rendszert, a talajvédelmi országos térképtárat, az országos növényvédelmi elõrejelzési rendszert, az országos
térinformatikai rendszert,

59.4. engedélyezi a növényvédõ szerek forgalomba hozatalát, felhasználását, kísérleti felhasználását, eseti felhaszná-
lását, címkétõl eltérõ felhasználását, párhuzamos behozatalát, a növényvédõ szernek nem minõsülõ növényvédelmi ha-
tású termékek, növényvédelmi célú eszközök és anyagok, makroszervezetek forgalomba hozatalát, felhasználását, a ter-
mésnövelõ anyagok forgalomba hozatalát, felhasználását, kísérleti felhasználását, a még nem engedélyezett készítmé-
nyekkel folytatott szabadföldi kísérletek nyilvános bemutatásának és a vizsgálati eredményeinek ismertetését,

59.5. növényvédõ szerek és termésnövelõ anyagok vonatkozásában kiadja az adatok kölcsönös elfogadásán alapuló
engedélyeket,

59.6. részt vesz a növényvédõ szer hatóanyagok uniós engedélyezésében, elvégzi az uniós döntést követõen az enge-
délyezett készítmények kötelezõ felülvizsgálatát, továbbá szakterületén elvégzi az új hatóanyagok uniós
engedélyezését,

59.7. szakmai javaslatot tesz a Koordinációs és Audit Önálló Osztálynak az engedélyezési célú biológiai hatékonysági
vizsgálatot végzõ vizsgálóhelyek engedélyezésére, és ellenõrzi a vizsgálóhelyek GEP követelményeknek megfelelõ
mûködését,

59.8. szakterületén elkészíti az uniós rendeletek alapján Magyarország számára elõírt hatóanyagok értékelését és
monográfiát készít,

59.9. nyilvántartást vezet az engedélyezett és visszavont növényvédõ szerekrõl, termésnövelõ anyagokról, a hazai
gyártású és import EK mûtrágyákról,

59.10. elkészíti a Növényvédelmi Módszertani Gyûjteményt,

59.11. részt vesz az EK mûtrágyatípusok uniós engedélyezésében,

59.12. növény-egészségügyi szempontból engedélyezi egyes növények, növényi termékek és egyéb anyagok
behozatalát,

59.13. Központi Károsító Diagnosztikai Laboratóriumot (KDL) mûködtet, melynek keretében ellátja a zárlati károsí-
tók identifikálását, biztosítja a karantén károsítók fenntartását karantén körülmények között, részt vesz a hazai és nem-
zetközi körtesztek szervezésében, elvégzi Károsító Kockázat elemzéssel (Pest Risk Analysis) kapcsolatos vizsgálatokat,
feldolgozza a pályázati mintákat,

59.14. szervezi és összehangolja az országos jelentõségû és kiterjedésû növényvédelmi programokat,

59.15. ellátja másodfokon a növényvédelemmel, a növényegészségüggyel, a zöldség-gyümölcs minõségellenõrzés-
sel, valamint elsõ- és másodfokon a talajvédelemmel kapcsolatos feladatokat,
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59.16. felülvizsgálja a nitrátérzékeny területeket, értékeli az akcióprogramokat, összeállítja a Nitrát-országjelentést az
EU Bizottsága részére,

59.17. koordinálja a nitrátérzékeny területeken lévõ állattartó telepek-, a szennyvíz, szennyvíziszap mezõgazdasági
felhasználására vonatkozó évenkénti adatszolgáltatását, azokat rögzíti, összesíti, értékeli, adatszolgáltatást nyújt a
környezetvédelmi hatóságnak,

59.18. részt vesz az EU Vidékfejlesztési Támogatások (NVT, ÚMVP) agrár-környezetvédelmi intézkedések
(pl. AKG, KAT, Natura 2000 stb.) tervezésével, mûködtetésével és végrehajtásával kapcsolatos szakmai feladatok elõ-
készítésében és végrehajtásában, valamint területi koordinációjában, helyszíni ellenõrzésében, továbbá részt vesz a gaz-
dálkodói nyilvántartások szakmai elõkészítésében, kiértékelési rendszerének kialakításában, a növényvédõ szerek
hatóanyagainak környezetvédelmi szempontú besorolásában,

59.19. feltölti, felügyeli az agrár-környezetgazdálkodási információs rendszer (AIR) hatósági moduljainak szakmai
tartalmát, valamint meghatározza ezen területek fejlesztését,

59.20. szakterületével összhangban koordinálja és felügyeli a területi laboratóriumi tevékenységet,

59.21. gondoskodik a nemzetközi vizsgálati módszerek, eljárások, szabványok egységes bevezetésérõl,

59.22. laboratóriumi jártassági körvizsgálatokat szervez,

59.23. ellátja az ökológiai gazdálkodás növény- és talajvédelmi vonatkozású feladatait.

Szervezeti tagozódás:
Növényvédelmi Osztály
Növény-egészségügyi Osztály
Zöldség-Gyümölcs Minõségellenõrzési Osztály
Központi Károsító Diagnosztikai Laboratórium (KKDL)
Engedélyezési Osztály
Értékelési Osztály
Talajvédelmi Osztály

A természeti és genetikai erõforrásokért felelõs elnökhelyettes közvetlen irányítása alá tartozó
szervezeti egységek

Földmûvelésügyi és Agrár-környezetgazdálkodási Igazgatóság

60.1. A Földmûvelésügyi és Agrár-környezetgazdálkodási Igazgatóság

60.1.1. ellátja a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat, különösen a támogatások fel-
használásának ellenõrzését (beleértve a génmegõrzési támogatásokat is), a mezõgazdasági beruházások utóellenõrzését
(elismert termelõi csoportok, BÉSZ-ek, gépkörök és tejszövetkezetek, valamint integrátorok támogatása), valamint a ko-
rábbi években meghirdetett, a nemzeti költségvetési elõírányzat terhére odaítélt egyes agrárgazdasági célokhoz tartozó
támogatás felhasználásának jogszabályban elõírt feladataihoz kapcsolódó adminisztrációs és operatív feladatokat,

60.1.2. ellátja a földkiadással, a mezõõri/hegyõri szolgálat, továbbá a nemzeti agrár-kár enyhítési rendszer mûködteté-
sével kapcsolatos, valamint a halászati és vadászati központi igazgatási feladatokat,

60.1.3. ellátja a mezõgazdasági vízgazdálkodással, továbbá az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmé-
nyek kezelésével kapcsolatosan hatáskörébe utalt feladatokat,

60.1.4. ellenõrzi a termelõi csoportok mûködését és éves beszámolóinak meglétét,
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60.1.5. gondoskodik a területi szervek szakigazgatási munkájához szükséges nyomtatványokról, jelvényekrõl, igazol-
ványokról, vadazonosító-jelekrõl,

60.1.6. elõkészíti az állam halászati jogának haszonbérbeadásával kapcsolatos pályázatok esetében a miniszter hatás-
körébe tartozó döntéseket,

60.1.7. információt nyújt a minisztérium részére az agrárágazat területi szintû mûködésével kapcsolatban (regionális-,
megyei-, települési és egyéni gazdálkodói szint), a legfontosabb növénykultúrák termelési adatairól (vetési munkák, ter-
mésbecslés, állapotminõsítés, idõszerû mezõgazdasági munkák, meghatározó termelési tényezõk értékelése), az állattar-
tás és állattenyésztés területén (felvásárlási árak, létszám), valamint az ipari-, az étkezési- és a díszítõmák termesztésével
kapcsolatosan,

60.1.8. koordinálja a Megyei Aratási Koordinációs Bizottságok mûködését,

60.1.9. együttmûködik a terméktanácsokkal, valamint a szakmai szövetségekkel és egyesületekkel,

60.1.10. koordinálja a falugazdász-hálózat tevékenységét,

60.1.11. irányítja, szervezi, koordinálja és ellenõrzi a területi szervek ügyfélszolgálati rendszerét,

60.1.12. ellátja másodfokon a földmûvelésügyi, a halászati és vadászati hatósági, valamint a mezei õrszolgálatok álla-
mi támogatásával, továbbá a családi gazdaságok nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatokat,

60.1.13. engedélyezi vadaspark, vadaskert, vadfarm létesítését, Magyarország állatföldrajzi környezetében nem ho-
nos vadfaj vadászati célú telepítését, vadászterületet különleges rendeltetésûvé nyilvánít, országos érvényességû kutatá-
si célú területi engedélyt ad ki, valamint végzi trófea nemzeti értékké nyilvánítását,

60.1.14. elvégzi a termékpálya szabályozással kapcsolatos ellenõrzéseket,

60.1.15. koordinálja a szakterületet érintõ delegált és közremûködõi feladatokat,

60.1.16. koordinálja az õstermelõk, családi gazdálkodók nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok ellátását,

60.1.17. koordinálja, illetve másodfokon ellátja a tagállami állampolgárok termõföld-tulajdonszerzési képességének
bizonyításához kapcsolódó feladatokat (hatósági igazolás kiadása, környezettanulmány-készítés, ellenõrzés).

60.1.18. szervezi, összehangolja, irányítja és ellenõrzi a szakterület szakmai, minõségbiztosítási, továbbá informatikai
és térinformatikai tevékenységét,

60.1.19. közremûködik a termelõk, gazdálkodók részére az agrárkörnyezet-gazdálkodási tanácsadásban, tájékoztatás-
ban és annak koordinálásában,

60.1.20. elõkészíti a szakmai tevékenység fejlesztéséhez szükséges beruházási javaslatokat, részt vesz a beruházási
programok szervezésében, nyilvántartja az ehhez szükséges beruházási, fejlesztési igényeket,

60.1.21. az ÚMVP II. tengelyéhez tartozó agrár-vidékfejlesztési támogatási konstrukciókra vonatkozóan végzi az
MgSzH szervezeti egységei közötti koordinációt,

60.1.22. közremûködik az agrárkörnyezet-gazdálkodási és a természetvédelmi célú vidékfejlesztési támogatások tere-
pi monitoring rendszerének mûködtetésében,

60.1.23. felügyeli és ellenõrzi az agrár-környezetgazdálkodási információs rendszer mûködését, feltölti az adatlap-
rögzítõ modulokat, ellátja a rendszeradminisztrációt és a jelentés, lekérdezés generálását, valamint mûködteti a hozzá
kapcsolódó országos térinformatikai rendszert, továbbá meghatározza ezen területek fejlesztését,
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60.1.24. közremûködik az EU Vidékfejlesztési Támogatások (NVT, ÚMVP) agrár-vidékfejlesztési intézkedések vég-
rehajtásával kapcsolatos szakmai feladatok elõkészítésében és végrehajtásában, valamint területi koordinációjában,

60.1.25. közremûködik a gazdálkodói nyilvántartások (pl. Gazdálkodási Napló stb.) szakmai elõkészítésében, a rögzí-
tendõ adatok körének meghatározásában és feldolgozásában, kiértékelésében,

60.1.26. feldolgozza, rendszerezi a területi szervek igazgatóságai növény- és talajvédelmi, agrár-környezetgazdálko-
dási és ezekkel kapcsolatos egyéb adatait, információs anyagait és biztosítja azok térinformatikai módszerekkel történõ
megjelenítését,

60.1.27. közremûködik az agrárkörnyezet-gazdálkodási intézkedésekhez, illetve más agrár-vidékfejlesztési támoga-
tásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenõrzések koordinálásában, és szervezi valamennyi területi szerv ilyen irányú területi
feladatainak ellátását,

60.1.28. részt vesz környezetvédelmi témájú alkalmazott kutatási pályázatokban,

60.1.29. ellátja az országos szántóföldi és zöldségnövény és kertészeti egyéb lágyszárú növények teljes körû aktív és
bázis génbanki feladatait, továbbá a Növényi Génbank Tanács titkársági feladatait, és szakmailag koordinálja a hazai
génbank-gyûjteményekben folyó tevékenységeket,

60.1.30. elvégzi a gyûjtemények fejlesztésével (a hazai kultúr- és természetes flóra mezõgazdasági és élelmezési cél-
ból számba vehetõ génforrásainak felmérése, gyûjtése), agrobotanikai értékelõ vizsgálatával, leírásával és standard nem-
zetközi deszkriptorok alapján történõ értékelésével (taxonómiai ellenõrzés, citológiai, beltartalmi és biokémiai-geneti-
kai jellemzés), számítógépes dokumentálásával, közép- és hosszú távú megõrzésével (hûtött magtárolók, valamint a ve-
getatív úton szaporodó növények esetében merisztéma kultúrák), felszaporításával és felújító vetésével, a helyi körülmé-
nyekhez alkalmazkodott hazai tájfajták, ökotípusok és populációk eredeti termõhelyen történõ fenntartásának
szervezésével és irányításával, a génbanki tételek és a kapcsolódó információ hozzáférhetõségének biztosításával és
közreadásával kapcsolatos feladatokat,

60.1.31. fejleszti a genetikai erõforrások megõrzésének és hasznosításának módszertanát, részt vesz a nemzeti prog-
ram fejlesztéséhez szükséges módszertani kutatásokban, valamint a génmegõrzéssel kapcsolatos szakoktatásban és
ismeretterjesztésben,

60.1.32. koordinálja a hazai specializált génbank-gyûjteményekben folyó szakmai tevékenységeket, kialakítja és mû-
ködteti az e tevékenységet megalapozó Nemzeti Génbank Adatbázist és Nemzeti Bázis Gyûjteményt, szervezi és koor-
dinálja a magyar részvételt és részt vesz a multilaterális és bilaterális nemzetközi együttmûködési programokban (Bio-
versity International, ECP/GR, FAO ITPGRFA, FAO WIEWS, FAO Commission on PGRFA, FAO Global Plan of
Action, EURISCO).

Szervezeti tagozódás:
Földmûvelésügyi és Vízgazdálkodási Osztály
Vadászati és Halászati Osztály
Agrár-környezetgazdálkodási Osztály
Agrobotanikai Osztály

Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság

61. A Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság

61.1. ellátja a növényfajták állami elismerésével kapcsolatos központi igazgatási feladatokat, elvégzi, illetve a területi
szervhez tartozó fajtakísérleti állomásokon, kihelyezett kísérletekben és külföldi társhatóságoknál elvégezteti új nö-
vényfajták állami elismeréséhez szükséges hatósági vizsgálatokat és a fajtaoltalomhoz szükséges DUS vizsgálatot,

61.2. ellenõrzi a szántóföldi és kertészeti vetõmagvak, szõlõ-, gyümölcs-, dísznövény-, zöldség-, erdészeti, valamint
energetikai szaporítóanyagok elõállítását, forgalmazását, elvégzi a minõsítést, fémzárolását, fajtaazonosság vizsgálatát,
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engedélyezi a szõlõ, gyümölcs, zöldségpalánta, valamint az erdészeti és energetikai célú szaporítóanyag elõállítását, ter-
melését szolgáló növényállományok (törzsültetvények), faiskola (csemetekert) és más szaporítóanyag-elõállító üzem
létesítését, azokról közhiteles nyilvántartást vezet, ellenõrzi fenntartási tevékenységüket, ellátja a kapcsolódó központi
igazgatási feladatokat,

61.3. elvégzi az új növényfajták és a vetõmagvak minõsítéséhez szükséges növénykórtani vizsgálatokat,

61.4. vezeti a szõlõültetvény katasztert,

61.5. ellátja a nemzetközi szerzõdésekbõl és az akkreditációból származó feladatokat és kötelezettségeket az EU Me-
zõgazdasági- Kertészeti és Erdészeti Vetõmag és Szaporítóanyag Állandó Bizottságában, UPOV Új Növényfajták Oltal-
mára Létesült Nemzetközi Szervezetben, CPVO Közösségi Növényfajta Hivatalban, az OECD Növényfajta igazolási,
Vetõmag és Erdészeti Rendszerben, az ISTA Nemzetközi Vetõmagvizsgálati Szövetségben,

61.6. ellátja a tájfajtákhoz kapcsolódó, jogszabályban elõírt feladatokat,

61.7. mûködteti a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezõ Bizottság (GEVB) Titkárságát,

61.8. az állami elismerésre bejelentett és államilag elismert növényfajtákról közhitelû nyilvántartás vezet, évente ki-
adja az államilag elismert fajták Nemzeti Fajtajegyzékeit, kiadja a leíró fajtajegyzékeket,

61.9. ellátja a Fajtaminõsítõ Bizottság titkársági feladatait,

61.10. fejleszti és elismerteti a fajtakísérleti módszertant,

61.11. Technikai Vizsgáló Hivatalként részt vesz a Közösségi Növényfajta Hivatal CPVO által szervezett vizsgála-
tokban és a kétoldalú társhatósági együttmûködésekben,

61.12. szakmailag irányítja és ellenõrzi a növényfajta kísérleti állomások tevékenységét, ennek keretében vetésforgó
és elõvetemény elõírása,

61.13. fejleszti és mûködteti a kísérleti adatbeviteli programot,

61.14. elvégzi a vetõmagtételek laboratóriumi faj-, fajtaazonossági és fajtatisztasági vizsgálatát,

61.15. hivatalos adatszolgáltatást teljesít a minisztérium, az Európai Unió és egyéb nemzetközi szervezetek felé,

61.16. a hatósági vetõmagvizsgálat ellátására hazai és nemzetközi akkreditációval rendelkezõ laboratóriumot mûköd-
tet, és ellátja az akkreditációval kapcsolatos feladatokat és a szabványbázis feladatokat,

61.17. vetõmag-vizsgálati módszereket fejleszt, azokat adaptálja, oktatást szervez,

61.18. engedélyezi vetõmag-elõállítási zárt körzet létesítését, fémzárolt vetõmagtétel kiszerelési tevékenységet, nyil-
vántartja és ellenõrzi a standard vetõmag-elõállítói tevékenységet, engedélyezi és nyilvántartja a kísérleti célú fajták
vetõmagtételeinek forgalomba hozatalát,

61.19. kezeli az ökológiai vetõmag adatbázist,

61.20. elvégzi a hazai felhasználású, valamint a nemzetközi érvényû bizonyítvánnyal kivitelre kerülõ, továbbá a har-
madik országból behozott szaporítóanyag vizsgálatát, minõsítését, certifikálását,

61.21. elvégzi szaporítóanyag importengedélyezését és belföldiesítését,
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61.22. ellenõrzi az állami támogatással megvalósított szõlõ- és gyümölcs ültetvény telepítési beruházásokat, valamint
a gyümölcs ültetvények termõre fordítását, illetve a szõlõültetvények telepítését és kivágását,

61.23. fejleszti a szaporítóanyag-vizsgálati módszereket, továbbá adaptálja azokat.

Szervezeti tagozódás:
Szántóföldi Növények Fajtakísérleti Osztály
Kertészeti növények Fajtakísérleti Osztály
Minõség-felügyeleti Osztály
Vetõmag-vizsgálati és Hatósági Osztály
Szõlõ-Gyümölcs Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály
Dísznövény és Zöldségpalánta Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály
Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Felügyeleti Osztály

Állattenyésztési Igazgatóság

62. Az Állattenyésztési Igazgatóság

62.1. ellátja a tenyésztõ szervezetek és az állattenyésztési törvényben nevesített állatfajták elismerésével kapcsolatos
központi igazgatási feladatokat,

62.2. ellenõrzi a tenyésztõ szervezetek, szövetségek, tenyésztõ vállalkozások, mûvi szaporítást végzõ személyek
szakmai tevékenységét, a tenyésztési program végrehajtását,

62.3. ellenõrzi az engedélyköteles tevékenységeket és az adatszolgáltatási kötelezettségek betartását,

62.4. ellenõrzi a tenyészállat és szaporítóanyag behozatalát, illetve kivitelét, valamint az állati szaporítóanyagok
minõségét,

62.5. ellenõrzi az állatok származását (dokumentációs audit, illetve genetikai laborvizsgálatok útján),

62.6. felülvizsgálja a külföldi teljesítményvizsgálati adatokat,

62.7. üzemelteti a tenyészetinformatikai rendszert (TIR), tenyészetazonosítót ad ki, nyilvántartásba veszi a TIR part-
nereket, és azonosítót ad ki részükre,

62.8. kialakítja, mûködteti és fejleszti a szarvasmarha , sertés, juh/kecske ENAR, a Baromfi Informatikai Rendszer
(BIR), a Szarvasmarha Információs Rendszer (SZIR), és az Országos Lótenyésztési Információs Rendszer (OLIR)
adatbázisát,

62.9. az engedélyhez kötött tevékenységekrõl, az elismert fajtákról, hibridekrõl keresztezési programokról és tenyész-
tõ szervezetekrõl nyilvántartást vezet,

62.10. karbantartja és megjelenteti az Állattenyésztési Évkönyvet, az állatfaji teljesítményvizsgálati kódexeket, vala-
mint a faji évkönyveket, vezeti a magyar méneskönyveket (angol telivér és ügetõ),

62.11. kiadja az EMGA és EMVA keretén belül az állattenyésztéshez kapcsolódó agrártámogatások megállapításához
szükséges igazolásokat és ellátja a kapcsolódó ellenõrzési feladatokat,

62.12. nyilvántartásba veszi az inszeminátorokat és az embrió átültetõket, valamint ellenõrzi tevékenységüket és
továbbképzi õket,

62.13. mûködteti a Lóútlevél Irodát, kiadja a lóútlevél hatósági bizonyítványt,
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62.14. teljesítményvizsgálatokat, ellenõrzõ teszteket, tenyészértékbecslést végez és közzéteszi annak eredményét, tel-
jesítményvizsgálati megbízásokat ad ki,

62.15. ellenõrzi az állami tulajdonú apaállat-gazdálkodást,

62.16. in vitro génbankot hoz létre és gondoskodik annak mûködtetésérõl, valamint nyilvántartást vezet az elhelyezett
szaporítóanyagról és genetikai mintáról,

62.17. az állattenyésztési szakterület 62.4., 62.5. és 62.16. pontjában meghatározott feladatainak végrehajtása érdeké-
ben Állattenyésztési Laboratóriumot és import szaporítóanyag elkülönítõ lerakatot mûködtet,

62.18. közremûködik kutatási, fejlesztési, szakértõi és oktatási feladatok ellátásában, részt vesz a nemzetközi szakmai
szervezetek munkájában (FAO, ICAR,-INTERBULL, INTERWOLLABS, EU AIVETS, ESDAR), ellátja nemzetközi
szervezetekben, EU-szakbizottságokban, munkacsoportokban a delegált státuszból eredõ feladatokat, valamint kijelölés
esetén az uniós munkabizottságokban a nemzeti képviseletet,

62.19. mûködteti és fejleszti az elismert, ellenõrzött felnevelésbõl származó „Minõségi Magyar Állati Termék” véd-
jegy használatához kötött minõségtanúsítási, minõségirányítási rendszert,

62.20. ellátja a vágóállatok vágás utáni minõsítésével kapcsolatos központi igazgatási feladatokat, az EUROP rend-
szerû vágómarha, vágósertés és vágójuh vágás utáni minõsítés és a kereskedelmi osztályba sorolás ellenõrzését, hatósági
felügyeletét,

62.21. elkészíti a Vágott Test Minõsítési Szabályzatot, a vágott test minõsítéssel kapcsolatban oktatást szervez,

62.22. fejleszti a vágott test minõsítéssel kapcsolatban az informatikai rendszer vágóhídi és központi szoftvereit, az
Országos Vágóállat Minõsítési Rendszer (OVMR) adatbázist az ENAR-ral összhangban üzemelteti,

62.23. a marhahús intervenciós és a juh- és kecskehús, a marhahús és a sertéshús magántárolás esetén szakértõként
közremûködik,

62.24. szakértõt delegál az Európai Bizottság vágott test minõsítéssel kapcsolatos helyszíni ellenõrzéseihez.

Szervezeti tagozódás:
Tenyésztési Hatósági Osztály
Tenyésztés Szervezési és Teljesítményvizsgálati Osztály
Állatgenetikai Erõforrások Osztálya
Vágóállat Minõsítés-felügyeleti Osztály

Erdészeti Igazgatóság

63. Az Erdészeti Igazgatóság

63.1. ellátja a központi erdészeti hatósági, szakhatósági, szabályozási, igazgatási és támogatási feladatokat,

63.2. irányítja, felügyeli és összehangolja az erdészeti hatósági és igazgatási munkával kapcsolatos terepi felvételek és
ellenõrzések rendjét,

63.3. ellát másodfokú és elsõfokú erdészeti hatósági feladatokat,

63.4. részt vesz az Erdõtûz Információs Rendszer mûködtetésben, javaslatot tesz országos tûzgyújtási tilalom
elrendelésére,

2730 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 8. szám



63.5. gondoskodik az erdészeti szakszemélyzet, az erdészeti jogosult szakszemélyzet részére igazolvány és szolgálati
jelvény beszerzésérõl, az erdészeti hatósági-igazgatási tevékenységet végzõ személyek részére igazolvány, szolgálati
jelvény és egyenruha beszerzésérõl,

63.6. ellátja a nemzeti és közösségi erdészeti támogatási rendszer mûködtetésével kapcsolatos koordinációs feladato-
kat, jogszabályban, végrehajtási kézikönyvben meghatározott esetekben részt vesz annak lebonyolításában,

63.7. országos összesítõ kimutatásokat készít és adatszolgáltatásokat végez,

63.8. ellátja az erdészeti és az elsõdleges fafeldolgozás szakágazati statisztikai feladatait, a felügyeleti szerv, Köz-
ponti Statisztikai Hivatal és más állami szervek felé jelentéseket készít,

63.9. ellátja a nemzetközi kötelezettségekbõl fakadó erdészeti statisztikák és adatszolgáltatások összeállítását,

63.10. mûködteti az Országos Erdõállomány Adattárat és az Országos Erdõgazdálkodói Nyilvántartást, javaslatot tesz
adatstruktúrájának, moduljainak kiegészítésére, módosítására, lekérdezések összeállítására,

63.11. az Országos Erdõállomány Adattár és Országos Erdõgazdálkodói Nyilvántartás adatainak felhasználásával le-
kérdezéseket, elemzéseket készít, az ágazati döntés-elõkészítéshez folyamatosan elemzi az erdõgazdálkodási
tevékenységet,

63.12. a körzeti erdõgazdálkodási és tervezési szabályokról szóló miniszteri rendeletek tervezetét felterjeszti a minisz-
térium számára, egyúttal biztosítja, hogy a javaslat az egyeztetések tényét, idõpontját, az egyeztetés ellenére fennmaradt
véleményeltérést, a képviselt álláspontokat és azok indokait tartalmazza,

63.13. elvégzi az országos hozamszabályozás feladatait,

63.14. gondoskodik az erdõleltár módszertanának folyamatos fejlesztésérõl és a terepi adatfelvételek koordinációjá-
ról, valamint elkészíti és folyamatosan aktualizálja a körzeti erdõtervek készítésének módszertanát és összehangolja
azok készítését, illetve gondoskodik a tervkészítés jogszabályban foglalt eljárásrendjének betartásáról, a körzeti
erdõtervek jóváhagyásáról,

63.15. gondoskodik a Natura 2000 területek vonatkozó szabályozásának érvényesítésérõl az erdõtervezés során,

63.16. közremûködik az erdõtervezési munkát segítõ információrendszerrel szemben támasztott követelmények ki-
dolgozásában, a rendszer folyamatos fejlesztésében és véleményezésében,

63.17. gondoskodik az Országos Erdõállomány Adattár digitális térképállományának folyamatos karbantartásáról és
fenntartásáról,

63.18. biztosítja a földmérés és térképészet szakmai elõírásainak egységes szemléletû érvényesülését, koordinálja a
térképészettel kapcsolatos információáramlást,

63.19. gondoskodik a területi szervek erdészeti hatóságai részére az erdõterv térképezési munkához szükséges adatai-
nak, így az ortofotóknak, a digitális térképi adatállományoknak és ingatlan-nyilvántartási adatoknak, valamint az erdé-
szeti hatósági, szabályozási és igazgatási feladatok során használt nyomtatványok beszerzésérõl és elõkészítésrõl,

63.20. mûködteti az erdõben és erdõgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen elhelyezett közjó-
léti létesítmények adattárát, illetve irányítja és ellenõrzi a közjóléti fejlesztési tervek készítését,

63.21. gondoskodik az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatosan a jogszabályok és a
szakfõosztály által meghatározott feladatok ellátásáról,

63.22. összefogja az erdõkárok csökkentéséhez, megelõzéséhez szükséges erdõvédelmi intézkedéseket,
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63.23. koordinálja a nemzetközi kötelezettségbõl fakadó országos erdészeti monitoring feladatokat, illetve végrehajt-
ja annak Erdészeti Igazgatóságra esõ részét,

63.24. biztosítja az ENSZ és szakosított szervei felé történõ adatszolgáltatást, valamint az 1979. évi Genfi Konvenció
keretében mûködõ, az országhatárokon túl terjedõ légszennyezés erdõkre gyakorolt hatását vizsgáló program útmutató-
jában, továbbá a külön jogszabályban meghatározott nemzeti koordinációs központ feladatait,

63.25. az Elnök jóváhagyásával – a minisztérium szakfõosztályának véleményét is figyelembe véve – éves Erdészeti
Feladattervet állít össze, melyben az Erdészeti Igazgatóság és a területi erdészeti igazgatóságok számára közös, országo-
san ismétlõdõ és egységes feladatok részletezése és a teljesítésükre vonatkozó határidõk szerepelnek,

63.26. közremûködik az erdõgazdálkodási tevékenység hosszú távú fejlesztési irányelvei kidolgozásában,

63.26.1. ellátja az erdõvédelmi szolgálat ellenõrzési tevékenységének központi irányítását, valamint az erdõvédelmi
szolgálat mûködésével kapcsolatos országos szintû koordinációs és felügyeleti feladatokat,

63.26.2. az ÚMVP I. és II. tengelyéhez tartozó erdészeti támogatási konstrukciókra vonatkozó felméréseket végez.

Szervezeti tagozódás:
Erdõleltározási, Erdõvédelmi és Szabályozási Osztály
Regionális és Zöldövezeti Tervezõ Osztály
Nyilvántartási és Térképészeti Osztály
Erdõfelügyeleti és Hatósági Osztály
Pályázatkezelési és Támogatási Osztály
Statisztikai és Elemzési Osztály

A Gazdasági Elnökhelyettes közvetlen irányítása
alá tartozó szervezeti egységek

Költségvetési Igazgatóság

64.1. A Költségvetési Igazgatóság feladata a költségvetési elõirányzat gazdálkodás, amelynek keretében elkészíti az
országos terveket, adatszolgáltatásokat – egyeztetve az MgSzH által ellátott szakmai területek vezetõivel és a minisztéri-
umi szakmai felügyeletet ellátó fõosztályokkal.

64.2. A Költségvetési Igazgatóság

64.2.1. gondoskodik az egységes gazdálkodási, pénzügyi, számviteli rendszerrõl, és biztosítja azok alkalmazását
összintézményi szinten,

64.2.2. mûködteti az MgSzH egységes integrált gazdasági ügyviteli rendszerét, illetve részt vesz annak további intéz-
ményspecifikus fejlesztésében,

64.2.3. felelõs az egységes adatszolgáltatási és beszámolási rendszer kialakításáért, mûködtetéséért, felügyeletéért,

64.2.4. elkészíti MgSzH költségvetésérõl és vagyonáról szóló beszámolókat, valamint a gazdálkodás területét érintõ
valamennyi adatszolgáltatást és elemzést, a Magyar Államkincstár által rendelkezésre bocsátott INFO rendszer segítsé-
gével biztosítja a havi, negyedéves, éves gazdaságstatisztikai és egyéb jelentések elõállítását,

64.2.5. elkészíti a gazdálkodási, pénzügyi-számviteli rendhez kapcsolódó szabályzatokat, utasításokat,
eljárásrendeket,

64.2.6. gondoskodik a költségvetési elõirányzatoknak intézményekre, feladatokra, önálló elszámolási egységet képe-
zõ szervezeti egységekre (keretgazdákra) történõ lebontásáról, elemzi a költségvetés végrehajtását,
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64.2.7. gazdálkodik az összintézményi és a költségvetési jogosultsággal rendelkezõ szervezeti egységek számára
meghatározott költségvetési elõirányzatok különbözeteként képzõdõ központi tartalékkal,

64.2.8. gondoskodik az elõirányzat-módosításokról a Magyar Államkincstár és az MgSzH elszámolási egységei felé.

64.3. A Költségvetési Igazgatóság

64.3.1. minisztériumi megbízás alapján ellátja az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatokkal és célfeladatokkal kapcso-
latos költségvetési, pénzforgalmi és elszámolási feladatokat,

64.3.2. összefogja, szervezi és összehangolja az MgSzH Központ szervezeti egységeinek pénzügyi-számviteli és a te-
rületi szervek gazdasági tevékenységét,

64.3.3. ellátja a feladatfinanszírozásokkal, központi beruházásokkal, illetve elkülönülten nyilvántartandó célfelada-
tokkal kapcsolatos gazdasági jellegû adatszolgáltatási és nyilvántartási teendõket,

64.3.4. a jóváhagyott költségvetések és a pénzügyi helyzet alapján gondoskodik a területi szervek finanszírozásáról.

64.4. A Költségvetési Igazgatóság

64.4.1. együttmûködve az egyes szakterületek vezetõivel az ellátandó feladatok tükrében összeállítja az egyes szakte-
rületek, illetve az önálló elszámolási egységet képezõ szervezeti egységek kiadási és bevételi tervét,

64.4.2. adatot szolgáltat az önálló elszámolási egységet képezõ szervezeti egységek számára a költségvetési elõirány-
zatok idõarányos teljesítésérõl,

64.4.3. terv-tény, idõsoros, illetve az általános gazdasági helyzetet bemutató elemzéseket készít az MgSzH vezetõi
számára a költségvetési elõirányzatok alakulásáról, illetve feladatalapon összehasonlítást végez az eltérõ illetékességû,
de azonos hatáskörû szervezeti egységek, továbbá az egyes szakterületek között,

64.4.4. együttmûködve az egyes szakterületek vezetõivel az ellátandó feladatok tükrében javaslatot készít a kiadások
csökkentésére, illetve a bevételek növelésére,

64.4.5. önköltségszámítást végez.

64.5. A Költségvetési Igazgatóság javaslatot készít az Elnök számára az MgSzH Központ, a területi szervek, illetve a
keretgazdák részére meghatározandó kiadási és bevételi elõirányzatok összegérõl.

64.6. A Költségvetési Igazgatóság alapfeladataként ellátja az MgSzH Központ számára megnyitott kincstári számla,
adószám és egyéb, a területi szervektõl elkülönült statisztikai besorolások alapján kötelezõ adatszolgáltatások szerinti
gazdasági feladatokat.

64.7. A Költségvetési Igazgatóság az MgSzH Központ vonatkozásában ellátja az alábbi feladatokat:

64.7.1. a pénzforgalom lebonyolítása, analitikus és fõkönyvi számvitel vezetése, adatszolgáltatás, a beszámolók
elkészítése,

64.7.2. kötelezettségvállalások nyilvántartása, illetve a kötelezettségvállalásokra és szabad keretekre vonatkozó adat-
szolgáltatások készítése az önálló elszámolási egységet képezõ szervezeti egységek számára,

64.7.3. az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartások vezetése, a bevallás elkészítése,

64.7.4. a szakmai tevékenységük során számlázással és készpénzkezeléssel foglalkozó munkatársak elszámoltatása, a
pénzügyi jogszabályoknak megfelelõ szakmai számlázás koordinálása,

64.7.5. a házipénztár mûködtetése, illetve az elkülönült telephelyeken házipénztár mûködésének engedélyezése,
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64.7.6. a központosított illetmény-számfejtési rendszer keretében a dolgozók járandóságainak számfejtésével, a mun-
kaügyekkel, társadalombiztosítással és adóügyekkel kapcsolatos teendõk végrehajtása, az SZJA-val, valamint az egyéb,
személyi juttatásokkal és társadalombiztosítási járulékokkal kapcsolatos bevallások elkészítése.

64.8. A Költségvetési Igazgatóság az MgSzH Központ vonatkozásában

64.8.1. nyilvántartja a határidõn túli vevõi követeléseket, arról havonta adatot szolgáltat a szakterületek felé,

64.8.2. a szakterületekkel és a Jogi Igazgatósággal egyeztetve intézkedéseket tesz a határidõn túli vevõi követelések
behajtására, a lejárt követelések állományának csökkentésére,

64.8.3. a gazdasági partnereket fizetési fegyelem szempontjából minõsíti, a követeléseket értékeli.

64.9. A Költségvetési Igazgatóság megállapodásban foglaltak szerint végzi más költségvetési szerv számára azokat a
pénzügyi-számviteli feladatokat, amelyekrõl az alapító rendelkezik.

Szervezeti tagozódás:
Költségvetési Összefoglaló Osztály
Kontrolling Osztály
Pénzügyi Osztály
Számviteli Osztály
Folyószámlakezelõ Osztály

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság

65.1. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság összeállítja az MgSzH Központ és az MgSzH területi szer-
veinek igényei és szükségletei alapján az intézményi beruházási és felújítási tervet, a megvalósított, beruházásokról, fel-
újításokról, továbbá az MgSzH eszközállományáról nyilvántartást vezet.

65.2. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság

65.2.1. ellenjegyzés elõtt az MgSzH Központban kezdeményezett beszerzéseket és szolgáltatási szerzõdés tervezete-
ket közbeszerzési szempontból értékeli,

65.2.2. az általa bonyolított beszerzések során gondoskodik a beszerzett áruk raktárra vételérõl, a raktárból kiadott
áruk átadás-átvételérõl és a beruházások állománybavételérõl,

65.2.3. a számviteli törvény alapján a vagyon-nyilvántartási kötelezettségnek megfelelõen, az MgSzH Központban a
tárgyi eszközök (ezen belül: ingatlanok, földterületek, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékû jogok, mûszaki, illetve
egyéb gépek, berendezések, felszerelések, jármûvek, tenyészállatok), valamint az immateriális jószágok (ezen belül:
szellemi termékek, ingatlanhoz nem kapcsolódó vagyoni értékû jogok) nyilvántartásba vételét elvégzi, eszközmozgásait
könyveli. A fõkönyvi könyvelés felé a feladásokat elkészíti, az egyeztetéseket elvégzi. A beszámolóhoz a fõkönyvi
kivonat, valamint az analitikus nyilvántartás alapján az egyezõséget biztosítja,

65.2.4. javaslatot tesz a Gazdasági Elnökhelyettes számára az MgSzH Központ és területei szervei vonatkozásában a
tárgyi eszközök és immateriális jószágok selejtezésének engedélyezése tárgyában, az MgSzH Központban elvégzi a tár-
gyi eszközök és immateriális jószágok selejtezését,

65.2.5. az MgSzH Központhoz tartozó raktárak nyilvántartásához a cikktörzset karbantartja. A készletmozgásokat
könyveli, feladást készít a fõkönyv felé, az egyezõséget biztosítja és alátámasztja a beszámolónak megfelelõen,

65.2.6. az országos készlet-nyilvántartáshoz a cikktörzset központilag kialakítja,

65.2.7. az MgSzH Központ eszközeinek leltározásához elõállítja a leltárfelvételi íveket, kiértékeli a leltár-eltéréseket,
feladást készít a fõkönyv felé,
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65.2.8. adatszolgáltatást, illetve statisztikai kimutatást készít az MgSzH Központ vagyonáról a minisztérium, az MNV
Zrt. és más állami szervek felé,

65.2.9. mûködteti az informatikai kellék- és segédanyagraktárat,

65.2.10. ellátja a mobiltelefonok beszerzésével és mûködtetésével kapcsolatos feladatokat.

65.3. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság

65.3.1. a költségvetési elõirányzat biztosítása után lebonyolítja az MgSzH Központ számára és lebonyolíttatja a terü-
leti szervekkel a beruházásokat és felújításokat a közbeszerzési jogszabályok figyelembevételével. Ellenõrzi a megvaló-
sítás folyamatát és gondoskodik a mûszaki átvételrõl,

65.3.2. az MgSzH Központ esetében elvégzi, a területi szervek esetében koordinálja a gépek és épületek felújítását, és
ellenõrzi a munkák végrehajtását.

65.4. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság

65.4.1. feladata a szervezeti változás kapcsán létrejött épületvagyon feladathoz igazított felhasználása, ennek kereté-
ben az MgSzH Központ és területei szervei vonatkozásában az ingatlanállomány felmérése, a szakmai vezetõkkel a fel-
adatellátáshoz szükséges elhelyezési feltételek koordinálása,

65.4.2. javaslatot készít az Elnök számára az elhelyezésre valamennyi központi és területi szervezet vonatkozásában,

65.4.3. koordinálja a jóváhagyott elhelyezési terv végrehajtását, gondoskodik annak megvalósulásáról,

65.4.4. intézkedik a megüresedõ ingatlanok hasznosításáról – értékesítés és bérbeadás útján –, a jogszabályoknak
megfelelõ és a minisztérium által meghatározott engedélyezési feltételek között, a minisztérium által meghatározott
eljárásrend szerint,

65.4.5. lebonyolítja a feleslegessé vált ingatlanok értékesítési eljárását az MgSzH Központ és a területei szervek vo-
natkozásában, ennek során megkéri az engedélyeket, elvégezteti az értékbecslést, biztosítja a területbejárást, elkészíti a
pályázati kiírást és a visszahagyási kérelmet,

65.4.6. rendezi az MgSzH Központban az ingatlanok földhivatali nyilvántartását, ellátja a vagyonkezelõi és az állami
vagyon hasznosítására irányuló egyéb szerzõdések létrehozásával kapcsolatos hivatali feladatokat, illetve koordinálja a
területi szervek esetében az ezzel kapcsolatos feladatokat,

65.4.7. megköti, aktualizálja és nyilvántartja a bérbe adott ingatlanok és szolgálati lakások bérleti szerzõdéseit, lebo-
nyolítja a szükséges pályáztatásokat,

65.4.8. lebonyolítja a területalapú támogatások igénylését az MgSzH Központ vonatkozásában,

65.4.9. elvégzi a felhalmozással, ingatlannal és termeléssel kapcsolatos adatszolgáltatásokat és a statisztikai
jelentéseket.

65.5. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság

65.5.1. elkészíti az MgSzH Központ és területi szervei vonatkozásában a gépjármûvek üzemeltetésének szabályzatát,
azt a szervezeti és jogszabályi háttér figyelembevételével aktualizálja,

65.5.2. ellátja az MgSzH Központ jármûveinek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, bonyolítja az eseti hibák
azonnali elhárítását,

65.5.3. megszervezi az MgSzH Központ jármûvei esetében az ütemezett karbantartásokat, nagyjavításokat, ellenõrzi
azok szakszerû elvégzését,
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65.5.4. koordinálja az MgSzH Központ igazgatóságainak (önálló osztályainak) rendkívüli gépjármû igényeit, bonyo-
lítja azok teljesítését,

65.5.5. vezeti az MgSzH Központ jármûveivel kapcsolatos technikai, pénzügyi nyilvántartásokat,

65.5.6. ellenõrzi az MgSzH Központban a magán gépjármûvek hivatali használatának szabályszerûségét, az elõírt
elszámolásokat,

65.5.7. az MgSzH Központ és területi szervei vonatkozásában számon tartja az intézményi gépjármûpark mûszaki pa-
ramétereit, javaslatot tesz a fejlesztési terv részeként a gépjármûvek cseréjére és a szakmai feladatokhoz igazítva újak
vásárlására.

65.6. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság feladata az MgSzH Központ valamennyi telephelyén az
üzemelési feltételek biztosítása, ennek keretében az épületek õrzésének, takarításának megszervezése, az épületgépésze-
ti feltételek ellenõrzése és a kapcsolódó karbantartások és javítások elvégeztetése.

65.7. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság összehangolja az ügyintézésébe utalt gondnoksági ügyek
lebonyolításában részt vevõ személyek tevékenységét. Koordinálja az MgSzH Központ telephelyein folyó üzemeltetési
tevékenységet.

65.8. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság megszervezi, irányítja a tûzrendészeti és munkavédelmi te-
vékenységet, ennek keretében ellenõrzi és koordinálja a területi szervek tûzrendészeti és munkavédelmi tevékenységét.

65.9. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság az MgSzH Központban a jogszabályokban meghatározot-
tak szerint gondoskodik a veszélyes hulladékok tárolásáról és elszállításáról, valamint ezt a tevékenységet koordinálja a
területi szerveknél.

65.10. A Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Igazgatóság az MgSzH Központ és területi szervei vonatkozásában ve-
zeti az energetikai nyilvántartásokat, végrehajtja és koordinálja a takarékossági intézkedéseket.

Szervezeti tagozódás:
Beszerzési és Nyilvántartási Osztály
Ingatlangazdálkodási Osztály
Üzemeltetési Osztály

Budapest, 2009. július 29.

Lukács László s. k.,
elnök

1. számú melléklet a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

Az MgSzH székhelye és telephelyei

I. MgSzH Központ székhelye és levezési címe:

1024 Budapest, Keleti Károly u. 24.
Levelezési cím: 1525 Budapest, Pf. 30.

II. MgSzH Központ telephelyei:

1118 Budapest, Budaörsi út 141–145.
1095 Budapest, Mester u. 81.
1182 Budapest, Fogoly utca 13–15.
1149 Budapest, Tábornok u. 2.
4002 Debrecen, Bornemissza u.3–7.
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7401 Kaposvár, Cseri út 18.
1107 Budapest, Szállás u. 8.
2100 Gödöllõ, Isaszegi út 160. (hrsz. 6575)
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
1135 Budapest, Lehel u. 43–47.
1144 Budapest, Remény u. 42.
1024 Budapest, Kitaibel Pál u. 4.
1024 Budapest, Kisrókus u. 15/a
9485 Nagycenk, Széchenyi kastély, Kiscenki u. 3.
3213 Atkár, Tabi major 1.
2766 Tápiószele, Külsõ mezõ u. 15.
1087 Budapest, Kerepesi út 7.
1225 Budapest, Batthyány u. 37.
8621 Zamárdi, Rákóczi u. 38.

2. számú melléklet a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

Az MgSzH Központ laboratóriumai és speciális laboratóriumok

I. Az Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság irányítása és felügyelete alatt

1. Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium (6001 Kecskemét, Halasi út 34.)
2. Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium (3501 Miskolc, Stadion utca 39/a)
3. Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium (8000 Székesfehérvár, Csikvári utca 15.)
4. Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium (4030 Debrecen, Diószegi út 30.)
5. Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium (7400 Kaposvár, Cseri major)
6. Élelmiszerlánc Radiokémiai Laboratórium (7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18.)
7. Élelmiszerlánc Radiokémiai Laboratórium (9700 Szombathely, Zanati út 3.)
8. Regionális Élelmiszerlánc Laboratórium (8200 Veszprém, Mártírok útja 11/A)
9. Regionális Élelmiszerlánc-mikrobiológiai Laboratórium (8200 Veszprém, Dózsa György út 33.)

10. Takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratórium (1144 Budapest, Remény utca 42.)
11. Koordinációs és Minõségirányítási Laboratórium (1095 Budapest, Mester utca 81.)
12. Élelmiszer Mikrobiológiai Nemzeti Referencia Laboratórium (1095 Budapest, Mester utca 81.)
13. Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium (1095 Budapest, Mester utca 81.)
14. Élelmiszer Analitikai Nemzeti Referencia Laboratórium (1135 Budapest, Lehel utca 43–47.)
15. Radioanalitikai Referencia Laboratórium (1182 Budapest, Fogoly utca 13–15.)
16. Mûszaki-technológiai Laboratórium (1095 Budapest, Mester utca 81.)
17. Csomagoló- és Adalékanyag, Tisztító- és Fertõtlenítõszer Ellenõrzõ Laboratórium (1095 Budapest, Mester utca

81.)
18. Monitoring és Módszertani Laboratórium (1095 Budapest, Mester utca 81.)

II. A Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság irányítása és felügyelete alatt

19. Központi Károsító-diagnosztikai Laboratórium (1118 Budapest, Budaörsi út 141–145.)

III. Növénytermesztési és Kertészeti Igazgatóság irányítása és felügyelete alatt

20. Központi Vetõmagvizsgálati Laboratórium (1024 Budapest, Kisrókus u. 15/a, Kitaibel Pál u. 4.)

IV. Az Állattenyésztési Igazgatóság irányítása és felügyelete alatt

21. Állattenyésztési Laboratórium 1149 Budapest, Tábornok u. 2.
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V. Az Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság irányítása és felügyelete alatt

22. Emlõs Kórbonctani és Kórszövettani Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)
23. Immunológiai Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)
24. Molekuláris Biológiai Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)
25. Higiénés Bakteriológiai Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)
26. Emlõs Virológiai Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)
27. Baromfi Virológiai Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)
28. TSE és Veszettség Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)
29. Baromfibetegségek Laboratóriuma (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)
30. Gümõkór és Klinikai Bakteriológiai Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)
31. Parazitológiai, Hal- és Méhbetegségek Laboratóriuma (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)

VI. Az Állatgyógyászati Termékek Igazgatóság irányítása és felügyelete alatt

32. Gyógyszer Analitikai Laboratórium (1107 Budapest, Szállás u. 8.)

VII. A Borminõsítési Igazgatóság irányítása és felügyelete alatt

33. Belföldi Borok Vizsgálati Laboratóriuma (1118 Budapest, Budaörsi út 141–145.)
34. Export-Import Borok Vizsgálati Laboratóriuma (1118 Budapest, Budaörsi út 141–145.)

3. számú melléklet a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Szervezeti és Mûködési Szabályzatához

Szabálytalanságok Kezelésének Eljárásrendje

1. Cél

Az eljárásrend célja, hogy
– hozzájáruljon a jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott elõírások megszegésébõl adódó szabálytalan-

ság kialakulásának megakadályozásához, illetõleg a szabálytalanságok ismételt elõfordulásának megelõzéséhez,
– keretet biztosítson ahhoz, hogy az elõírások sérülése, megsértése esetén a megfelelõ állapot helyreállításra kerül-

jön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelõsség megállapítása, az intézkedések foganatosítása meg-
történjen,

– a szabálytalansággal érintett területeken szerzett tapasztalatok beépítésre kerüljenek a folyamatba épített elõzetes
és utólagos vezetõi ellenõrzés (a továbbiakban: FEUVE) rendszerbe.

2. A szabálytalanság fogalma

2.1. A szabálytalanság valamely létezõ szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat stb.) való eltérés az állam-
háztartás mûködési rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás
bármely tevékenységében az egyes mûveletekben (korrigálható mulasztástól vagy hiányosságtól, a fegyelmi-, büntetõ-,
szabálysértési, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekményig).

2.2. A szabálytalanság lehet szándékosan (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott sza-
bálytalan kifizetés stb.) vagy gondatlanságból okozott (figyelmetlenségbõl, hanyag magatartásból, helytelenül vezetett
nyilvántartásból stb. származó szabálytalanság), továbbá lehet egyedi vagy rendszeresen ismétlõdõ.
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3. A szabálytalanságokkal kapcsolatos felelõsség

3.1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 97. §-a értelmében az Elnök felelõs:

a) a feladatai ellátásához a Hivatal vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerû igénybevételéért;
b) az alapító okiratban elõírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelõ ellátásáért;
c) a Hivatal gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért;
d) a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért;
e) a gazdálkodási lehetõségek és a kötelezettségek összhangjáért;
f) az intézményi számviteli rendért;
g) a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzés, valamint a belsõ ellenõrzés megszervezéséért és haté-

kony mûködtetéséért.

3.2. Az Áht. 121. §-a értelmében az Elnök felelõs a hivatali szervezeten belül gazdálkodásért felelõs szervezeti egy-
ség által folytatott elsõ szintû pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszer, a FEUVE létrehozásáért, mûködtetéséért és fej-
lesztéséért, a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételével.

3.3. A szabálytalanságok megelõzésével kapcsolatosan az Elnök felelõssége, hogy:
– a jogszabályoknak megfelelõ szabályzatok alapján mûködjön a szervezet,
– a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje figyelemmel a vezetõ,
– szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessék, a szabálytalanság korrigálásra kerüljön annak a mértéknek

megfelelõen, amilyen mértéket képviselt a szabálytalanság.

3.4. Minden szervezeti egység vezetõje felelõs a feladatkörébe tartozó szakterületen észlelt szakmai és gazdálkodási
szabálytalanságok feltárásáért, nyomon követéséért, dokumentálásáért, megelõzéséért, a felelõsségre vonásért, valamint
a hiányosságok megszüntetésével kapcsolatos intézkedések kezdeményezéséért és megvalósításuk ellenõrzéséért.

3.5. A tapasztalt szabálytalanságok jelzése a szolgálati út betartásával a vezetõ felé és megszüntetések érdekében ja-
vaslatok adása, továbbá az elrendelt intézkedések megvalósítása a Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselõ, ügy-
kezelõ és munkavállaló feladata és kötelessége. A köztisztviselõ fegyelmi és kártérítési felelõsséggel tartozik, ha a
közszolgálati jogviszonyból eredõ kötelezettségét vétkesen megszegi.

4. A szabálytalanságok észlelése

A szabálytalanság észlelése a FEUVE rendszerében történhet a munkatárs és a vezetõ részérõl egyaránt, ezen kívül
származhat mind a belsõ, mind a külsõ ellenõrzéstõl, valamint egyéb külsõ személytõl is.

A szabálytalanság gyanújának szervezeten belüli észlelése esetén a szabálytalanság gyanúját alátámasztó adatok, bi-
zonylatok, információk csatolása a tájékoztatás kötelezõ eleme.

Dokumentumokon alapuló ellenõrzés által feltárt szabálytalanság esetén a hiba kijavítására hiánypótlásra felszólító
levél megküldésével kell felhívni a folyamatért felelõs szervezeti egységet. Amennyiben a hiánypótlást követõen to-
vábbra is súlyos szabálytalanság áll fenn, helyszíni ellenõrzés elrendelését kell kezdeményezni.

– A Hivatal valamely munkatársa által észlelt szabálytalanság

a) A szabálytalanságot észlelõ munkatárs köteles értesíteni a szervezeti egység vezetõjét. Amennyiben a szervezeti
egység vezetõje az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezetõ felettesét, annak érintettsége estén az Elnököt kell ér-
tesítenie. (Írásos értesítést a külön szabályzatokban lefektetett esetekben szükséges tenni.)

b) Ha az a) pontban megfogalmazottaknak megfelelõen értesített személy megalapozottnak találja a szabálytalansá-
got, úgy errõl értesíti az Elnököt.

c) Valamennyi felettes és az Elnök érintettsége esetén közvetlenül a felügyeleti szerv vezetõjét kell értesíteni.

A szervezeti egység vezetõjének kötelessége gondoskodni a megfelelõ intézkedések meghozataláról, illetve köteles
az intézkedések megvalósítását figyelemmel kísérni a szabálytalanság megszüntetéséig. Amennyiben a szabálytalanság
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saját hatáskörében nem szüntethetõ meg, köteles értesíteni a felettes vezetõt, aki a jogszabályokban és a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatban foglaltaknak megfelelõen köteles gondoskodni a megfelelõ intézkedések meghozataláról, il-
letve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról.

A szabálytalanság jelentésekor ki kell térni arra, hogy:
– mi a szabálytalanság pontos tartalma;
– milyen normától való eltérésrõl van szó;
– elévülési idõn belül észlelték-e a szabálytalanságot;
– a szabálytalanság mely területet érinti;
– van-e enyhítõ körülmény (pl. a határidõ túllépését váratlan, elháríthatatlan külsõ akadály fellépése okozta, a hibás

elszámolást informatikai hiba okozta stb.);
– a szabálytalanság gyanúja dokumentumokon alapuló vagy helyszíni ellenõrzés következtében merült fel;
– korrigálható-e a szabálytalanság;
– pénzbeli juttatást érintõ szabálytalanság esetén van-e reális lehetõség a visszakövetelésre – amennyiben igen, meg-

történtek-e az ahhoz szükséges intézkedések;
– amennyiben kártérítési igény merül fel, foganatosították-e az ahhoz szükséges intézkedéseket.

Amennyiben nem a folyamatba épített ellenõrzés során észlelnek egy szabálytalanságot, azt is meg kell vizsgálni,
hogy a folyamatba épített ellenõrzés miért nem tárta fel a hiányosságot (pl. a kontrolltevékenységek nem megfelelõ szer-
vezése, végrehajtásának hiányossága; emberi mulasztás; rendszerhiba; elõírások be nem tartása stb.).

– Az Elnök által észlelt szabálytalanság

Az Elnök, illetve a szervezeti egységek vezetõinek észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelõsségi rendnek megfe-
lelõen kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.

– A Hivatal belsõ ellenõrzése által észlelt szabálytalanság

Amennyiben a belsõ ellenõr ellenõrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a költségvetési szervek belsõ
ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) rendelkezéseinek megfelelõen jár el. A
Hivatalnak intézkedési tervet kell kidolgoznia a belsõ ellenõrzés megállapításai alapján, az intézkedési tervet végre kell
hajtania. Az intézkedési terv végrehajtását az ellenõrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetõje az általa éves
bontásban vezetett nyilvántartás segítségével nyomon követi.

A szabálytalanság belsõ ellenõrzés által történõ feltárásakor külön kell vizsgálni az alábbiakat:
– miért nem tárta fel a FEUVE rendszer a szabálytalanságot és az azt lehetõvé tevõ tényezõket;
– amennyiben a FEUVE rendszer feltárta a szabálytalanságot vagy az azt lehetõvé tevõ tényezõket, az érintett szerve-

zeti egység vezetõje miért nem tette meg a megelõzéshez, illetve a káros következmények csökkentéséhez szüksé-
ges intézkedéseket;

– ha a szükséges intézkedéseket megtette a vezetõ, miért nem érte el a kívánt hatást;
– volt-e korábban olyan vizsgálat, amelynek fel kellett volna tárnia a szabálytalanságot.

– Külsõ ellenõrzési szerv által észlelt szabálytalanság

A külsõ ellenõrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenõrzési jelentés tartalmazza. A büntetõ-,
szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gya-
núja esetén az ellenõrzõ szervezet a mûködését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, az EU ellenõrzést
gyakorló szervei stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a Hivatalnak intézkedési tervet kell
kidolgozni.

– Egyéb külsõ személy által észlelt szabálytalanság

Amennyiben egyéb külsõ személy (pl. szerzõdéses ügyfél, társszervezet vagy ügyfél) jelzi a szabálytalanságot, a szer-
vezeti egység vezetõjének a bejelentést érdemben kell megvizsgálnia. Ezekben az esetekben javasolt (a szabálytalanság
kivizsgálásának eredményétõl függõen) írásban visszaigazolást tenni az észlelõ személy felé (amennyiben személye is-
mert). Egyebekben az eljárás megegyezik a költségvetési szerv munkatársa által észlelt szabálytalansági eljárással.
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5. A szabálytalanság észlelését követõ szükséges intézkedések, eljárások megindítása

5.1. A Hivatal vezetõi felelõsek – a jogszabályokban, illetõleg a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban elõírt hatáskö-
ri feladataiknak megfelelõen – a szükséges intézkedések végrehajtásáért. Az intézkedések végrehajtására határidõt kell
szabni.

5.2. Az Elnök a szabálytalanság észlelése foglaltak alapján a hatáskörébe tartozó szabálytalanságok esetén a követke-
zõ intézkedéseket teheti:

– vizsgálat elrendelése a tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben kül-
sõ szakértõt is felkérhet a munkajogi szabályok betartásával. A vizsgálat következménye lehet további vizsgálat el-
rendelése is akkor, ha a szabálytalanság megállapítását követõen a felelõsség meghatározása és/vagy a hasonló ese-
tek megelõzése érdekében szükséges intézkedések megtételéhez nem elegendõ a rendelkezésre álló információ. A
vizsgálat eredményét jegyzõkönyvbe kell foglalni, szabálytalanság megállapítása esetén a szükséges intézkedést
meg kell hozni,

– fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén, illetve ha a szabálytalanság következtében kár keletkezik, fe-
gyelmi, illetve kártérítési eljárás elrendelése. A fegyelmi, illetve kártérítési felelõsséget a köztisztviselõk jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXIII. törvénynek (Ktv.) a fegyelmi eljárásra irányadó szabályai alapján lefolytatott eljárás ke-
retében kell megállapítani,

– büntetõ- vagy szabálysértési ügyekben az arra illetékes szervek (ügyészség, rendõrség) értesítése (feljelentés, beje-
lentés) annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelõ eljárásokat megindítsa.

6. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése

Az Elnök a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyomon követése során:
– nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások helyzetét;
– figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását;
– a feltárt szabálytalanság típusa alapján beazonosítja a további „szabálytalanság-lehetõségeket” (hasonló projektek,

témák, kockázatok meghatározása), információt szolgáltat a belsõ ellenõrzés számára, elõsegítve annak folyamat-
ban lévõ ellenõrzéseit, valamint az ellenõrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintõ eseményekre való na-
gyobb rálátást;

– értékeli a megtett intézkedések hatását és hatékonyságát.

Az Elnök fenti feladatait az Elnöki Titkárság útján látja el. Az intézkedést elrendelõ vezetõ is köteles nyomon követni
a végrehajtást.

Amennyiben az intézkedések végrehajtása során megállapításra kerül, hogy a foganatosított intézkedések nem elég
hatékonyak és eredményesek, a szabálytalansággal érintett terület vezetõjét, valamint annak felettesét írásban értesíteni
kell a további intézkedések meghozatala érdekében. A szabálytalanság korrigálása esetén nincs további teendõ. A sza-
bálytalanság fennállása esetén újabb intézkedést kell hozni, illetve kezdeményezni.

7. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartásának feladatai

7.1. A szabálytalansággal kapcsolatos – a Szervezeti és Mûködési Szabályzatban, valamint az ügyrendekben szabályo-
zott rendes ügymenet során keletkezett dokumentumoktól – elkülönített nyilvántartás vezetése annál a szervezeti egység-
nél történik, (minimum igazgatósági szinten), ahol a szabálytalanság történt, ezért a szervezeti egység vezetõje a felelõs.
Ennek során:

– gondoskodik a szabálytalansággal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész vezetésérõl,
továbbá

– az elkülönített, szabálytalansággal kapcsolatos nyilvántartásban a kapcsolódó írásos dokumentumok iktatásáról és
gyûjtésérõl,

– nyilvántartja a megtett intézkedéseket és az azokhoz kapcsolódó határidõket,
– a pályázati úton felhasználásra kerülõ források, költségvetési elõirányzatok tekintetében figyelembe veszi a külön

jogszabályokban foglalt elõírásokat.
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7.2. A nyilvántartás az alábbi – tárgyévet követõ évre vonatkozó ellenõrzési terv elkészítéséhez szükséges kockázat-
elemzés alapjául is szolgáló – információkat tartalmazza:

a) a szabálytalanság típusa (büntetõ-, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési eljárásra okot adó),
b) a szabálytalanság rövid leírása,
c) a kapcsolódó lezárult eljárás eredménye,
d) az érintettek száma, beosztása,
e) az esetleges kár mértéke,
f) a szabálytalanság kezelése érdekében tett intézkedések leírása.

7.3. Ha az Elnök a szabálytalansággal kapcsolatban rendelkezésére álló információk alapján fegyelmi vagy kártérítési
eljárás lefolytatását rendeli el, akkor a szabálytalansággal érintett szervezeti egység vezetõjének kötelessége továbbítani
a szabálytalansággal összefüggésben keletkezett dokumentumok másolatát a Humánpolitikai Igazgatóság felé.

7.4. A Humánpolitikai Igazgatóság elõkészíti, koordinálja és nyilvántartja az Elnök által elrendelt, a szabálytalansá-
gokkal kapcsolatos fegyelmi és kártérítési ügyeket. A fegyelmi és a kártérítési eljárásban keletkezõ dokumentumok nyil-
vántartása során gondoskodik azok elkülönített, naprakész és pontos vezetésérõl.

7.5. Ha az Elnök a szabálytalansággal kapcsolatban rendelkezésére álló információk alapján szabálysértési vagy bün-
tetõ feljelentés megtételét tartja szükségesnek, akkor a szabálytalansággal érintett szervezeti egység vezetõjének köte-
lessége továbbítani a szabálytalansággal összefüggésben keletkezett dokumentumok másolatát a Jogi Igazgatóság felé.

7.6. A Jogi Igazgatóság a Hivatal feladatait érintõen elõkészíti, koordinálja és nyilvántartja a Hivatal által kezdemé-
nyezett, szabálytalanságokkal kapcsolatos szabálysértési és büntetõ ügyeket. A szabálysértési és büntetõeljárásban ke-
letkezõ dokumentumok nyilvántartása során gondoskodik azok elkülönített, naprakész és pontos vezetésérõl.

7.7. A fegyelmi vagy kártérítési eljárás határozatát a Humánpolitikai Igazgatóság tartja nyilván a szabálytalansággal
érintett köztisztviselõ, ügykezelõ vagy munkavállaló személyi anyagában.

8. Jelentési kötelezettségek

A belsõ ellenõrzés által végzett ellenõrzések ellenõrzési jelentései alapján az ellenõrzöttnek intézkedési tervet kell
készítenie (Ber. 29. §).

Az Elnöknek az éves ellenõrzési jelentésben kell számot adnia az ellenõrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó ja-
vaslatokról [Ber. 31. § (3) bekezdés bb) pont].

A külsõ ellenõrzés által végzett ellenõrzések ellenõrzési jelentései alapján is intézkedési tervet kell készítenie az ellen-
õrzött szervnek és tájékoztatnia kell a költségvetési szerv vezetõjét.

A belsõ és külsõ ellenõrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott intézkedésekrõl, a végre nem haj-
tott intézkedésekrõl és azok indokáról az ellenõrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetõje évente beszámolót készít.

A külsõ ellenõrzési szervek az ellenõrzésük során megállapított szabálytalanságokkal kapcsolatban megtett intézke-
désekrõl jelentési kötelezettséget írhatnak elõ a Hivatal számára. E jelentési kötelezettségeket a Hivatal érintett szerve-
zeti egységei kötelesek a munkatervükbe beépíteni. Ha erre a jelentés elkészítésének határideje, vagy egyéb ok miatt
nem kerül sor, a kötelezettséget munkaterven kívüli feladatként kell a külsõ ellenõrzési szerv által elõírt határidõre telje-
síteni. A Belsõ Ellenõrzési Önálló Osztály az Elnöki Titkársággal közremûködve a külsõ ellenõrzési szerv által elõírt je-
lentési kötelezettség teljesítése érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a szabálytalanságokkal kapcsolatos felada-
tok intézkedési tervben történõ megjelenítését, a feladatok teljesítését és a határidõk betartását, ezekkel kapcsolatban
megteszi a szükséges intézkedéseket.
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Közlemények

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Fõosztályának
közleménye

a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben
2009. évben megjelent egyes FVM utasítások helyes számozásáról

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben a 2009. évben megjelent alábbi FVM utasítások számozása módo-
sul. A Magyar Közlöny mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ 40. száma tartalmazza a helyes számozást. A 7/2009.,
8/2009. és a 9/2009. FVM utasítás technikai okból nem jelent meg.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 2009. február 16-ai 1. számában közzétett 1/2009. (FVÉ 1.) FVM uta-
sítás helyes számozása: 2/2009. (VIII. 12.) FVM utasítás.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 2009. március 25-ei 2. számában közzétett 2/2009. (FVÉ 2.) FVM
utasítás helyes számozása: 3/2009. (VIII. 12.) FVM utasítás.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 2009. május 26-ai 4. számában közzétett 3/2009. (FVÉ 4.) FVM uta-
sítás helyes számozása: 4/2009. (VIII. 12.) FVM utasítás.

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 2009. június 22-ei 5. számában közzétett 4/2009. (FVÉ 5.) FVM uta-
sítás helyes számozása: 5/2009. (VIII. 12.) FVM utasítás.

A Fajtaoltalmi Nonprofit Kft.
6726 Szeged, Melinda u. 5.

KÖZLEMÉNYE

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. módosított törvény – az EU rendeleteinek megfele-
lõen – szabályozza a növényfajta-oltalomból eredõ (Farm Saved Seed – FSS) díjigényt:

„109/A. § (1) A mezõgazdasági termelõ – a hibridek és szintetikus fajták kivételével – a jogosult engedélye nélkül sa-
ját gazdaságában szaporítás céljából hasznosíthatja a betakarításból származó olyan terményt, amelyhez a (2) bekezdés-
ben meghatározott növényfajokhoz tartozó, növényfajta-oltalom alatt álló növényfajta vetõmagjának vagy vetõgumójá-
nak (a továbbiakban együtt: vetõmag) saját gazdaságában való elvetésével jutott hozzá. E hasznosításra tekintettel – a
(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a jogosultat méltányos összegû díjazás illeti meg.”

A gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény elõzetes magalapozására a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. az alábbiak-
ban közzéteszi a megbízási szerzõdéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra esõ jogdíj kiszámításáshoz szükséges,
megbízó által ajánlott vetõmagmennyiséget és tömegegységre vetített licenszdíj-mértéket – 109/A. § (9) bekezdés.

A visszavetett vetõmag (utántermesztett vetõgumó) utáni „díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezõgazdasági
termelõt, aki szántóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál – illetve burgonya esetében 1 hektárnál – kisebb területen
foglalkozik – 109/A. § (4) bekezdés”.
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Növényfaj
1995. évi XXXIII. tv.

109/A. § (2) bek. szerinti megnevezése
Oltalmazott fajta

Ajánlott vetési mennyiség
Kg/ha

Legalacsonyabb szap. fokú
fémzárolt vetõmag árába épített

licenszdíj 50%-a
Ft/tonna + ÁFA

Õszi káposztarepce Asgard 3,5 500 000

Aviso 4 362 000

Brise 4 270 000

Dante 3,5 500 000

ES Astrid 5 400 000

Forza 3,5 403 500

Franky 4 362 000

Henry 4 362 000

Labrador 4 362 000

Mohican 4 362 000

Navajo 4 362 000

Ovation 4 362 000

Remy 3,5 508 500

Rodeo 3,5 478 500

Talisman 4 362 000

Tissot 3 362 000

Tommy 4 362 000

Viking 3,5 500 000

Vision 4 362 000

Õszi búza Akteur 200 3 000

Apache 160 3 300

Aron 225 4 000

Astardo 200 3 000

Bagou 180 4 000

Balaton 180 3 310

Bill 180 4 000

Bitop 200 3 119

Brilliant 225 4 000

Brutus 180 3 310

Capo 200 3 000

Cornelius 200 4 350

Dunai 180 3 310

Element 200 3 000

Euclide 160 3 300

Eurofit 200 3 000

Exotic 180 5 075

Fabula 200 3 000

GK Ati 230 3 150

GK Békés 240 3 150

GK Cinege 250 3 150
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Növényfaj
1995. évi XXXIII. tv.

109/A. § (2) bek. szerinti megnevezése
Oltalmazott fajta

Ajánlott vetési mennyiség
Kg/ha

Legalacsonyabb szap. fokú
fémzárolt vetõmag árába épített

licenszdíj 50%-a
Ft/tonna + ÁFA

GK Csillag 250 3 150

GK Csongrád 250 3 150

GK Élet 250 3 150

GK Fény 250 3 150

GK Garaboly 250 3 150

GK Góbé 250 3 150

GK Hattyú 250 3 150

GK Héja 250 3 150

GK Holló 250 3 150

GK Hunyad 260 3 150

GK Kalász 250 3 150

GK Kapos 250 3 150

GK Miska 250 3 150

GK Nap 250 3 150

GK Öthalom 250 3 150

GK Petur 250 3 150

GK Piacos 250 3 150

GK Pinka 250 3 150

GK Tisza 250 3 150

GK Verecke 260 3 150

Iridium 180 5 075

Isengrain 160 3 300

Josef 180 3 310

Karolinum 220 3 300

Kontrast 225 4 000

Lugwig 200 3 000

Lupus 200 3 750

Manhattan 200 3 000

Mulan 180 4 000

Mv Béres 250 3 150

Mv Bodri 250 3 150

Mv Csárdás 250 3 150

Mv Emese 250 3 150

Mv Hombár 250 3 000

Mv Kolo 250 3 300

Mv Ködmön 250 3 300

Mv Laura 250 3 150

Mv Lucia 250 3 150

Mv Magdaléna 250 3 150

Mv Magvas 250 3 150

Mv Mambo 250 3 000
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Növényfaj
1995. évi XXXIII. tv.

109/A. § (2) bek. szerinti megnevezése
Oltalmazott fajta

Ajánlott vetési mennyiség
Kg/ha

Legalacsonyabb szap. fokú
fémzárolt vetõmag árába épített

licenszdíj 50%-a
Ft/tonna + ÁFA

Mv Marsall 250 3 000

Mv Mazurka 250 3 750

Mv Palotás 250 3 300

Mv Regiment 250 3 000

Mv Suba 250 3 300

Mv Süveges 250 3 150

Mv Toborzó 250 3 150

Mv Toldi 250 3 300

Mv Vekni 250 3 150

Mv Verbunkos 250 3 150

Mv Walzer 250 3 150

Orvantis 160 3 300

Quebon 180 4 000

Royssac 160 3 300

Rustic 180 5 075

Saturnus 200 3 190

Sixtus 200 3 190

Soissons 160 3 300

SW Kadrilj 225 4 000

Timber 180 4 000

Torrild 180 4 000

Õszi árpa Angora 200 3 000

Boreale 250 3 500

Botond 220 3 000

Carola 180 4 000

Fridericus 200 3 000

GK Judy 220 3 150

GK Rezi 220 3 150

GK Stramm 220 3 150

Graciosa 200 3 300

KH Agria 220 3 000

KH Anatólia 220 3 000

KH Center 220 3 000

KH Hernád 220 3 000

KH Kassa 220 3 000

KH Kincsem 220 3 000

KH Korsó 220 3 000

KH Malko 220 3 000

KH Tas 220 3 000

KH Turul 220 3 000
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Növényfaj
1995. évi XXXIII. tv.

109/A. § (2) bek. szerinti megnevezése
Oltalmazott fajta

Ajánlott vetési mennyiség
Kg/ha

Legalacsonyabb szap. fokú
fémzárolt vetõmag árába épített

licenszdíj 50%-a
Ft/tonna + ÁFA

KH Viktor 220 3 000

Laverda 180 4 000

Lomerit 220 3 000

Reni 180 4 000

Scarpia 180 4 000

Siberia 225 3 500

Tiffany 200 3 000

Vanessa 200 3 000

Violetta 200 3 000

Õszi durumbúza GK Bétadur 250 3 250

GK Selyemdur 250 3 250

Õszi tritikálé Borwo 200 3 000

GK Rege 220 3 150

Hungaro 200 3 000

Kitaro 200 3 125

Korpus 180 4 000

Lamberto 200 3 125

Marko 220 3 150

Polego 160 3 310

SW Talentro 200 3 000

TC Lupus 180 4 000

Tritikon 180 4 000

Õszi rozs Amilo 160 3 125

Ryefood 200 3 000

Õszi zab GK Impala 220 3 150

Tönkölybúza Franckenkorn 180 9000

Szeged, 2009. július 31.
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A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Központja Állatgyógyászati Termékek

Igazgatóságának közleménye
engedélyezett állatgyógyászati készítményekrõl

I. A Hipragumboro-GM97 vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Hipragumboro-GM97 vakcina A.U.V. állat-
gyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét
megújítja.

Törzskönyvi szám: 2008/1/06 ÁOGYTI (1000
adag) 2008/2/06 ÁOGYTI (5000 adag)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: LABO-
RATORIOS HIPRA, SA.

Avda. La Selva, 135
17170 - AMER (Girona)
Spanyolország

A készítmény összetétele: Egy adag összetétele:
Aktív hatóanyag:
Fertõzõ bursitis élõ vírus, GM97 törzs
102 -103 EID50 (embrió fertõzõ dózis 50%)
A készítmény javallata: Jelentéktelen mennyiségû ma-

ternális ellenanyaggal (ELISA-val mérve 500 vagy keve-
sebb) rendelkezõ brojlercsirkék aktív immunizálására, a
gumboroi betegség okozta elhullás, klinikai tünetek és
bursa elváltozások csökkentésére. Az ilyen állatok napos
kortól vakcinázhatók. Az immunitás kialakulása a vakcin-
ázás utáni 14. naptól számítható, az immunitás tartama a
vakcinázás utáni 43. napig terjed.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nulla nap
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1779/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 15.

II. A Chronogest CR 20 mg szabályozott
hatóanyag-leadású hüvelyszivacs juhoknak A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Chronogest CR 20 mg szabályozott ható-
anyag-leadású hüvelyszivacs juhoknak A.U.V. állatgyó-
gyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét meg-
újítja.

Törzskönyvi szám: 2517/1/09 MgSzH ÁTI (10 db)
2517/2/09 MgSzH ÁTI (25 db)
2517/3/09 MgSzH ÁTI (50 db)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Intervet
International B.V.

Wim de Körverstraat 35., 5831 AN Boxmeer, Hollandia
A készítmény hatóanyaga: Flugeszton-acetát
A készítmény javallata: Anyajuhoknak és jerkéknek

PMSG-vel (vemhes kanca szérum gonadotropin)
kombinálva:

– Az ivarzás és ovuláció szinkronizálására vagy kiváltá-
sára (a szezonális anoestrus idején a ciklusban nem lévõ
anyajuhoknál és a jerkéknél).

– Az ivarzás és ovuláció szinkronizálására (a ciklusban
lévõ anyajuhoknál és jerkéknél).

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ:
Hús és egyéb ehetõ szövetek: 2 nap a szivacs eltávolítása
után

Tej: 0 nap, beleértve a kezelési idõszakot is.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1261/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 16.

III. Az AviPro THYMOVAC vakcina A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének megadásáról

Az MgSzH Központja Állatgyógyászati Termékek
Igazgatósága – ismételt kölcsönös elismerési eljáráson
alapuló törzskönyvi eljárást követõen – az állatgyógyásza-
ti készítmény forgalomba hozatalát engedélyezte.

Törzskönyvi szám:
2514/1/07 MgSzH-ÁTI (500 adag)
2514/2/07 MgSzH-ÁTI (1000 adag)
2514/3/07 MgSzH-ÁTI (2500 adag)
2514/4/07 MgSzH-ÁTI (5000 adag)
2514/5/07 MgSzH-ÁTI (10000 adag)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Lohmann Animal Health GmbH & Co. KG
Cuxhaven, Németország
A készítmény hatóanyaga: Élõ, csirke anémia vírus

(CAV) Cux –1 törzs
104,5 TCID50 - 105,5 TCID50 /adag
A készítmény javallata: Tenyészmadarak csirke ané-

mia vírussal szembeni védelmére, hogy az utódok megfe-
lelõ szikimmunitással rendelkezzenek.

Az aktív immunizálásnál az immunitás kezdete 4 hét, az
immunitás tartóssága 43 hét.

Az utódállomány passzív védelmére a csirke anémia
okozta megbetegedés megelõzésére. Az utódállomány vé-
delme a tenyészállatok vakcinázását követõ 51 hétig ga-
rantált, és a csibék egy napos korban védettek.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nulla nap.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
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Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/540/003/2009 (818/08)

Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 7.

IV. A Sededorm 1 mg/ml injekció kutyák és macskák
részére A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága – a készítmény decentralizált törzskönyvi eljárá-
sa során elõterjesztõ tagállam (Franciaország) szakvéle-
ményének egyidejû figyelembe vételével – engedélyt
adott az állatgyógyászati készítmény forgalomba
hozatalára.

Törzskönyvi szám: 2519/1/09 MgSzH ÁTI (10 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Vetpharma Animal Health, S.L
Les Corts, 23. 08028 Barcelona
Spanyolország
A készítmény hatóanyaga: Medetomidin (hidroklorid-

ként)
A készítmény javallata: Kutyáknak és macskáknak
– klinikai vizsgálatokkal kapcsolatos nyugtatásra, meg-

fékezés elõsegítésére
– premedikációként általános érzéstelenítés elõtt
Élelmezés – egészségügyi várakozási idõ: Nem értel-

mezhetõ.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1801/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 17.

V. A DOMOSEDAN GEL 7,6 mg/ml
szájnyálkahártyán alkalmazott gél A.U.V.

elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba
hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága – a készítmény decentralizált törzskönyvi eljárá-
sa során elõterjesztõ tagállam (Írország) szakvéleményé-
nek egyidejû figyelembe vételével – engedélyt adott az ál-
latgyógyászati készítmény forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám: 2518/1/09 MgSzH ÁTI (3 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Orion

Corporation Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finnország

A készítmény hatóanyaga: Detomidin (hidroklorid-
ként)

Javallata: Nyugtatásra, a nem-invazív állatorvosi be-
avatkozásokhoz (pl. fogreszelés, orr-nyelõcsõszonda be-
vezetése, röntgen) vagy kisebb ápolási tevékenységekhez
(pl. nyírás, pataápolás) szükséges megfékezés könnyítésé-
re.

Élelmezés – egészségügyi várakozási idõ: Hús és ehe-
tõ szövetek: Nulla nap.

Tej: Nulla óra.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1803/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 16.

VI. A Novicen-Doxi-10 gyógypremix A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott a Novicen-Doxi-10 gyógypre-
mix A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény for-
galomba hozatalára.

Törzskönyvi szám: 2523/1/09 MgSzH ÁTI (1 kg)
2523/2/09 MgSzH ÁTI (25 kg)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Novimed

Kft., 1046 Budapest, Kiss Ernõ u. 3. P+P Kereskedõház
A készítmény hatóanyaga: Doxiciklin-hiklát
A készítmény javallata: Sertés (hízósertés): Pasteurel-

la multocida, Bordetella bronchiseptica és Mycoplasma
hyopneumoniae okozta légzõszervi megbetegedések
gyógykezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Sertés ehetõ
szövetek: 5 nap.

Rendelhetõség: Kizárólag állatorvosi rendelvényre ki-
adható állatgyógyászati készítmény.

Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/0794/003/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 17.

VII. A Vanguard Plus 5 vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról és módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Vanguard Plus 5 vakcina A.U.V. állatgyógyá-
szati készítmény forgalomba hozatali engedélyét megújít-
ja és módosítja.

Törzskönyvi szám: 2508/1/09 MgSzH ÁTI (1 adag)
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A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Pfizer
Kft., 1123. Budapest, Alkotás utca 53.

A készítmény hatóanyaga: Liofilizált frakció (Vangu-
ard DA2Pi): Élõ, attenuált kutya szopornyica vírus,
N-CDV törzs

minimum titer: 103.0 CCID50 Élõ, attenuált kutya adeno-
vírus, Manhattan törzs

minimum titer: 103.2 CCID50 Élõ, attenuált kutya para-
influenza vírus, NL-CPI-5 törzs

minimum titer: 106.0 CCID50

Folyékony frakció (Vanguard CPV):
Élõ, attenuált kutya parvovírus, NL-35-D törzs
minimum titer: 107.0 CCID50

A készítmény javallata: Egészséges kutyák aktív im-
munizálására a kutya, parvovírus okozta bélgyulladása,
szopornyicája, fertõzõ májgyulladása (Rubarth-kór), fer-
tõzõ laringotracheitise és parainfluenzája ellen.

A kutya adenovírus 2-es típusa által okozott megbetege-
dés klinikai tüneteinek megelõzésére és az általa okozott
fertõzés csökkentésére; a kutya parvovírus (2a, 2b, 2c tí-
pus) által okozott mortalitás, a klinikai tünetek – beleértve
a leukopeniát is – és a vírusürítés csökkentésére; a kutya
szopornyica vírus és a kutya adenovírus 1-es típusa által
okozott megbetegedés klinikai tüneteinek csökkentésére,
a parainfluenza vírus által okozott tünetek csökkentésére.

A védettség az alapimmunizálás befejezése után kb.
2 héttel alakul ki és szerológiai/ráfertõzéses adatok alapján
a parainfluenza kivételével 12 hónapig tart.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ:
Nem értelmezhetõ.

Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1809/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 17.

VIII. Az Ingelvac MycoFLEX vakcina A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az Ingelvac MycoFLEX vakcina
A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalom-
ba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2516/1/09 MgSzH ÁTI (10 ml)
2516/2/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
2516/3/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2516/4/09 MgSzH ÁTI (250 ml)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Boehrin-
ger Ingelheim Vetmedica GmbH

Binger Str. 173., 55216 Ingelheim/Rhein
Németország
A készítmény hatóanyaga: Egy adag 1 ml inaktivált

vakcina tartalma:
Mycoplasma hyopneumoniae: 1 RP*
* A referens vakcinához viszonyított relatív hatékony-

ság (ELISA teszt).
A készítmény javallata: Háromhetesnél idõsebb serté-

sek aktív immunizálására a Mycoplasma hyopneumoniae
fertõzés következtében kialakuló tüdõelváltozások csök-
kentése céljából.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nulla nap.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1502/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 17.

IX. A Plus 35 kg tabletta A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igazga-
tósága a Drontal Plus 35 kg tabletta A.U.V. állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatali engedélyét módosítja.

Törzskönyvi szám:
2525/1/09 MgSzH ÁTI (2 tabletta)
2525/2/09 MgSzH ÁTI (10 tabletta)
2525/3/09 MgSzH ÁTI (2x10 tabletta)
2525/4/09 MgSzH ÁTI (5x10 tabletta)
2525/5/09 MgSzH ÁTI (10x10 tabletta)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer

Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
A készítmény hatóanyaga: Febantel
Pirantel-embonát
Prazikvantel
A készítmény javallata: Széles hatásspektrumú féreg-

telenítõ kutyák fertõzöttségének gyógykezelésére az aláb-
bi fonál- és galandférgek ellen: Toxocara canis, Toxasca-
ris leonina, Uncinaria stenocephala, Ancylostoma cani-
num, Trichuris vulpis, Echinococcus granulosus, Echino-
coccus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp.,
Multiceps multiceps, Mesocestoides spp.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ:
Nem értelmezhetõ.

Rendelhetõség: Kizárólag állatorvosi rendelvényre ad-
ható ki.

Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/1916/000/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 22.
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X. A Gallimune 302 ND+IB+EDS vakcina A.U.V.
forgalomba hozatali engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Gallimune 302 ND+IB+EDS vakcina A.U.V.
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedé-
lyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2520/1/09 MgSzH ÁTI (500 adag)
2520/2/09 MgSzH ÁTI (1000 adag)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: MERI-

AL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Franciaország
A készítmény hatóanyaga:
A vakcina minden adagja (0,3 ml) tartalmaz:
Inaktivált Newcastle betegség vírus, Ulster 2C törzs,

legalább 50 PD50
1

Inaktivált fertõzõ bronchitis vírus, Mass41 törzs, leg-
alább 18 HAG.E

Inaktivált Egg Drop Syndrome vírus (EDS’76), V127
törzs, legalább 180 HAG.E

Paraffin olaj 170–186 mg
Tiomerzál, legfeljebb 30 �g
Formaldehid, legfeljebb 43,2 �g
A koncentrációkat a hatékonysági vizsgálat során

kapott ellenanyag titerek fejezik ki. Egy egység (E)
1 ellenanyag titer egységnek felel meg.

HAG: haemagglutináció gátló
(1): Minimális protektív dózis az Európai Gyógyszer-

könyv 0870 monográfiája szerint.
A készítmény javallata: A jövõbeli tenyész- és tojó-

tyúkokban élõvírusos vakcinázás után emlékeztetõ oltásra
az alábbiak ellen:

– Baromfipestis vírus, a baromfipestis (Newcastle be-
tegség) fertõzéssel összefüggõ tojásrakási veszteségek
csökkentésére,

– Fertõzõ bronchitis vírus, a Mass 41 törzs okozta fertõ-
zõ bronchitis fertõzéssel összefüggõ tojásrakási vesztesé-
gek csökkentésére.

A jövõbeli tenyész- és tojótyúkokban aktív immunizálás
az EDS’76 vírus fertõzéssel összefüggõ tojásrakási veszte-
ségek csökkentésére, elsõdleges immunizálás nélkül.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nulla nap.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1919/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 23.

XI. A Gallimune 303 ND+IB +ART vakcina A.U.V.
forgalomba hozatali engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Gallimune 303 ND+IB+ART vakcina A.U.V.

állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedé-
lyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2521/1/09 MgSzH ÁTI (500 adag)
2521/2/09 MgSzH ÁTI (1000 adag)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: MERI-

AL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Franciaország
A készítmény hatóanyaga:
A vakcina minden adagja (0,3 ml) tartalmaz:
Inaktivált Newcastle betegség vírus, Ulster 2C törzs,

legalább 50 PD50
1

Inaktivált fertõzõ bronchitis vírus, Mass41 törzs, leg-
alább 18 HAG.E

Inaktivált Avian Rhinotracheitis vírus (duzzadtfej-be-
tegség), VCO3 törzs, legalább 60 IP.E

Paraffin olaj 170–186 mg
Tiomerzál, legfeljebb 30 �g
Formaldehid, legfeljebb 45 �g
A koncentrációkat a hatékonysági vizsgálat során

kapott ellenanyag titerek fejezik ki. Egy egység (E)
1 ellenanyag titer egységnek felel meg.

HAG: haemagglutináció gátló – IP: interferencia százalék
(1): Minimális protektív dózis az Európai Gyógyszer-

könyv 0870 monográfiája szerint.
A készítmény javallata:A jövõbeli tenyész- és tojótyú-

kokban élõvírusos vakcinázás után emlékeztetõ oltásra az
alábbiak ellen:

– Baromfipestis vírus, a baromfipestis (Newcastle be-
tegség) fertõzéssel összefüggõ tojásrakási veszteségek
csökkentésére,

– Fertõzõ bronchitis vírus, a Mass 41 törzs okozta fertõ-
zõ bronchitis fertõzéssel összefüggõ tojásrakási vesztesé-
gek csökkentésére.

– Avian pneumovírus, az avian pneumovírus fertõzéssel
összefüggõ légzõszervi tünetek csökkentésére (Avian Rhi-
notracheitis).

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nulla nap.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1669/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 23.

XII. A Gallimune 407 ND+IB+EDS+ART vakcina
A.U.V. forgalomba hozatali engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Gallimune 407 ND+IB+EDS+ART vakcina
A.U.V. állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali
engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2522/1/09 MgSzH ÁTI (500 adag)
2522/2/09 MgSzH ÁTI (1000 adag)
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A forgalomba hozatali engedély jogosultja: MERI-
AL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Franciaország

A készítmény hatóanyaga:
A vakcina minden adagja (0,3 ml) tartalmaz:
Inaktivált Newcastle betegség vírus, Ulster 2C törzs,

legalább 50 PD50
1

Inaktivált fertõzõ bronchitis vírus, Mass41 törzs, leg-
alább 18 HAG.E

Inaktivált Egg Drop Syndrome vírus (EDS’76), V127
törzs, legalább 180 HAG.E

Inaktivált Avian Rhinotracheitis vírus (duzzadtfej-be-
tegség), VCO3 törzs, legalább 60 IP.E

Paraffin olaj 170–186 mg
Tiomerzál, legfeljebb 30 �g
Formaldehid, legfeljebb 90 �g
A koncentrációkat a hatékonysági vizsgálat során ka-

pott ellenanyag titerek fejezik ki. Egy egység (E) 1 ellen-
anyag titer egységnek felel meg.

HAG: haemagglutináció gátló – IP: interferencia
százalék

(1): Minimális protektív dózis az Európai Gyógyszer-
könyv 0870 monográfiája szerint.

A készítmény javallata: A jövõbeli tenyész- és tojó-
tyúkokban élõvírusos vakcinázás után emlékeztetõ oltásra
az alábbiak ellen:

– Baromfipestis vírus, a baromfipestis (Newcastle be-
tegség) fertõzéssel összefüggõ tojásrakási veszteségek
csökkentésére.

– Fertõzõ bronchitis vírus, a Mass 41 törzs okozta fertõ-
zõ bronchitis fertõzéssel összefüggõ tojásrakási vesztesé-
gek csökkentésére.

– Avian pneumovírus, az avian pneumovírus fertõzéssel
összefüggõ légzõszervi tünetek csökkentésére (Avian
Rhinotracheitis).

A jövõbeli tenyész- és tojótyúkokban aktív immunizá-
lás az EDS’76 vírus fertõzéssel összefüggõ tojásrakási
veszteségek csökkentésére, elsõdleges immunizálás
nélkül.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nulla nap.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1668/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 23.

XIII. Az Advantix spot on 4 kg alatti kutyáknak
A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatali engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága az Advantix spot on 4 kg alatti kutyáknak A.U.V.
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedé-
lyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2526/1/09 MgSzH ÁTI (1x0,4 ml)
2526/2/09 MgSzH ÁTI (2x0,4 ml)
2526/3/09 MgSzH ÁTI (3x0,4 ml)
2526/4/09 MgSzH ÁTI (4x0,4 ml)
2526/5/09 MgSzH ÁTI (6x0,4 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer

Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
A készítmény hatóanyaga: Imidakloprid, Permetrin
A készítmény javallata: Bolhásság (Ctenocephalides

felis, Ctenocephalides canis) kezelésére és megelõzésére.
A kutyán élõsködõ bolhák a kezelést követõ egy napon

belül elpusztulnak. Egy kezelés 4 hétig véd az újrafertõzõ-
dés ellen. A készítmény felhasználható a bolhacsípés okozta
allergiás bõrgyulladás (FAD) kezelési programjának része-
ként.

A termék négy héten át fennmaradó akaricid és repel-
lens hatással rendelkezik Rhipicephalus sanguineus, Ixo-
des ricinus kullancsok, és három hétig tartó aktivitással
rendelkezik Dermacentor reticulatus kullancsfaj esetén.

A kezelés idõpontjában a kutyán lévõ kullancsok a ke-
zelés után még két napig is életben maradhatnak, láthatóak
maradnak a kutya bõrébe fúródva. Ezért javasolt a kullan-
csok eltávolítása a kezelés idõpontjában a további
vérszívás megakadályozása céljából.

Egy kezelés elegendõ a repellens (táplálkozás ellenes)
hatás eléréséhez lepkeszúnyog közül Phlebotomus papa-
tasi ellen két hétig illetve Phlebotomus perniciosus ellen
három hétig, igazi szúnyogok közül Aedes aegypti esetén
két hétig, Culex pipiens esetén négy hétig, valamint szuro-
nyos istállólégy (Stomoxys calcitrans) ellen négy hétig.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Élelmiszer-
termelõ állatok kezelésére nem használható.

Rendelhetõség: Állatorvosi vény nélkül kiadható!
Forgalmazhatóság: Állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/479/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 23.

XIV. Az Advantix spot on 4–10 kg közötti kutyáknak
A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatali engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága az Advantix spot on 4–10 kg közötti kutyák-
nak A.U.V. állatgyógyászati készítmény forgalomba ho-
zatali engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2527/1/09 MgSzH ÁTI (1x1 ml)
2527/2/09 MgSzH ÁTI (2x1 ml)
2527/3/09 MgSzH ÁTI (3x1 ml)
2527/4/09 MgSzH ÁTI (4x1 ml)
2527/5/09 MgSzH ÁTI (6x1 ml)
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A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer
Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.

A készítmény hatóanyaga: Imidakloprid, Permetrin
A készítmény javallata: Bolhásság (Ctenocephalides

felis, Ctenocephalides canis) kezelésére és megelõzésére.
A kutyán élõsködõ bolhák a kezelést követõ egy napon

belül elpusztulnak. Egy kezelés 4 hétig véd az újrafertõzõ-
dés ellen. A készítmény felhasználható a bolhacsípés
okozta allergiás bõrgyulladás (FAD) kezelési
programjának részeként.

A termék négy héten át fennmaradó akaricid és repel-
lens hatással rendelkezik Rhipicephalus sanguineus, Ixo-
des ricinus kullancsok, és három hétig tartó aktivitással
rendelkezik Dermacentor reticulatus kullancsfaj esetén.

A kezelés idõpontjában a kutyán lévõ kullancsok a ke-
zelés után még két napig is életben maradhatnak, láthatóak
maradnak a kutya bõrébe fúródva. Ezért javasolt a kullan-
csok eltávolítása a kezelés idõpontjában a további
vérszívás megakadályozása céljából

Egy kezelés elegendõ a repellens (táplálkozás ellenes)
hatás eléréséhez lepkeszúnyog közül Phlebotomus papa-
tasi ellen két hétig illetve Phlebotomus perniciosus ellen
három hétig, igazi szúnyogok közül Aedes aegypti esetén
két hétig, Culex pipiens esetén négy hétig, valamint szuro-
nyos istállólégy (Stomoxys calcitrans) ellen négy hétig.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Élelmiszer-
termelõ állatok kezelésére nem használható.

Rendelhetõség: Állatorvosi vény nélkül kiadható!
Forgalmazhatóság: Állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1921/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 23.

XV. Az Advantix spot on 10–25 kg közötti kutyáknak
A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatali engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága az Advantix spot on 10–25 kg közötti kutyák-
nak A.U.V. állatgyógyászati készítmény forgalomba ho-
zatali engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2528/1/09 MgSzH ÁTI (1x2,5 ml)
2528/2/09 MgSzH ÁTI (2x2,5 ml)
2528/3/09 MgSzH ÁTI (3x2,5 ml)
2528/4/09 MgSzH ÁTI (4x2,5 ml)
2528/5/09 MgSzH ÁTI (6x2,5 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer

Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
A készítmény hatóanyaga: Imidakloprid, Permetrin
A készítmény javallata: Bolhásság (Ctenocephalides

felis, Ctenocephalides canis) kezelésére és megelõzésére.

A kutyán élõsködõ bolhák a kezelést követõ egy napon
belül elpusztulnak. Egy kezelés 4 hétig véd az újrafertõzõ-
dés ellen. A készítmény felhasználható a bolhacsípés
okozta allergiás bõrgyulladás (FAD) kezelési programjá-
nak részeként.

A termék négy héten át fennmaradó akaricid és repel-
lens hatással rendelkezik Rhipicephalus sanguineus, Ixo-
des ricinus kullancsok, és három hétig tartó aktivitással
rendelkezik Dermacentor reticulatus kullancsfaj esetén.

A kezelés idõpontjában a kutyán lévõ kullancsok a ke-
zelés után még két napig is életben maradhatnak, láthatóak
maradnak a kutya bõrébe fúródva. Ezért javasolt a kullan-
csok eltávolítása a kezelés idõpontjában a további vérszí-
vás megakadályozása céljából

Egy kezelés elegendõ a repellens (táplálkozás ellenes)
hatás eléréséhez lepkeszúnyog közül Phlebotomus papa-
tasi ellen két hétig illetve Phlebotomus perniciosus ellen
három hétig, igazi szúnyogok közül Aedes aegypti esetén
két hétig, Culex pipiens esetén négy hétig, valamint szuro-
nyos istállólégy (Stomoxys calcitrans) ellen négy hétig.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Élelmiszer-
termelõ állatok kezelésére nem használható.

Rendelhetõség: Állatorvosi vény nélkül kiadható!
Forgalmazhatóság: Állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1927/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 23.

XVI. Az Advantix spot on 25 kg feletti kutyáknak
A.U.V.

elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba
hozatali engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága az Advantix spot on 25 kg feletti kutyáknak
A.U.V. állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali
engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2529/1/09 MgSzH ÁTI (1x4 ml)
2529/2/09 MgSzH ÁTI (2x4 ml)
2529/3/09 MgSzH ÁTI (3x4 ml)
2529/4/09 MgSzH ÁTI (4x4 ml)
2529/5/09 MgSzH ÁTI (6x4 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer

Hungária Kft., 1123 Budapest, Alkotás u. 50.
A készítmény hatóanyaga: Imidakloprid, Permetrin
A készítmény javallata: Bolhásság (Ctenocephalides

felis, Ctenocephalides canis) kezelésére és megelõzésére.
A kutyán élõsködõ bolhák a kezelést követõ egy napon

belül elpusztulnak. Egy kezelés 4 hétig véd az újrafertõzõ-
dés ellen. A készítmény felhasználható a bolhacsípés
okozta allergiás bõrgyulladás (FAD) kezelési programjá-
nak részeként.

A termék négy héten át fennmaradó akaricid és repel-
lens hatással rendelkezik Rhipicephalus sanguineus, Ixo-
des ricinus kullancsok, és három hétig tartó aktivitással
rendelkezik Dermacentor reticulatus kullancsfaj esetén.
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A kezelés idõpontjában a kutyán lévõ kullancsok a ke-
zelés után még két napig is életben maradhatnak, láthatóak
maradnak a kutya bõrébe fúródva. Ezért javasolt a kullan-
csok eltávolítása a kezelés idõpontjában a további vérszí-
vás megakadályozása céljából

Egy kezelés elegendõ a repellens (táplálkozás ellenes)
hatás eléréséhez lepkeszúnyog közül Phlebotomus papatasi
ellen két hétig illetve Phlebotomus perniciosus ellen három
hétig, igazi szúnyogok közül Aedes aegypti esetén két hétig,
Culex pipiens esetén négy hétig, valamint szuronyos istálló-
légy (Stomoxys calcitrans) ellen négy hétig.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Élelmiszer-
termelõ állatok kezelésére nem használható.

Rendelhetõség: Állatorvosi vény nélkül kiadható!
Forgalmazhatóság: Állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1931/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 23.

XVII. A Panacur PetPaste 187,5 mg/g belsõleges
paszta kutyák és macskák részére A.U.V. elnevezésû

állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali
engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igazga-
tósága a Panacur PetPaste 187,5 mg/g belsõleges paszta
kutyák és macskák részére A.U.V. állatgyógyászati ké-
szítmény forgalomba hozatali engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám: 2530/1/09 MgSzH ÁTI (4,8 g)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Intervet

International B.V.
Wim de Körverstraat 35., 5831 AN Boxmeer, Hollandia
A készítmény hatóanyaga: Fenbendazol 187,50 mg
A készítmény javallata: Kölyök és felnõtt macskák és

kutyák gyomor-bélcsatornát érintõ nematoda fertõzésének
kezelésére. Kutyákban ezen kívül Giardia protozoa elleni
védekezés segítésére.

Kölyök és felnõtt macskák:
A következõ gyomor-bélcsatornát érintõ nematoda fer-

tõzések esetén:
Toxocara cati (kifejlett alakok)
Ancylostoma tubaeforme (éretlen és kifejlett alakok)
Kölyök és felnõtt kutyák:
A következõ gyomor-bélcsatornát érintõ nematoda fer-

tõzések esetén:
Toxocara canis (kifejlett alakok)
Ancylostoma caninum (kifejlett alakok)
Uncinaria stenocephala (érelten és kifejlett alakok) és

Giardia fajok.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nem értel-

mezhetõ.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/1262/001/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 24.

XVIII. A Tolfine 4% injekció A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igazga-
tósága a Tolfine 4% injekció A.U.V. néven az állatgyógyá-
szati készítmény forgalomba hozatali engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2531/1/09 MgSzH ÁTI (10 ml)
2531/2/09 MgSzH ÁTI (30 ml)
2531/3/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
2531/4/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Vetoqui-

nol S.A.
Magny- Veronis BP 189
70204 LURE, Cedex, Franciaország
A készítmény hatóanyaga: tolfenaminsav.
A készítmény javallata: Szarvasmarhák légzõszervi

megbetegedéseihez kapcsolódó akut gyulladásos folyama-
tok, akut mastitis, valamint sertések MMA szindrómájá-
nak kiegészítõ gyógykezelésére szolgáló gyulladáscsök-
kentõ, lázcsillapító és fájdalomcsillapító készítmény.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Szarvasmar-
ha (ehetõ szövetek):

im. kezelés esetén: 12 nap.
iv. kezelés esetén: 4 nap.
Tehéntej:
im. kezelés esetén: 1 nap (2 fejés).
iv. kezelés esetén: 1 nap (2 fejés).
Sertés (ehetõ szövetek): 5 nap.
Rendelhetõség: Csak állatorvosi rendelvényre kiadha-

tó állatgyógyászati készítmény.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1306/003/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 24.

XIX. A Vetmulin 20g/kg gyógypremix sertések
számára A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott a Vetmulin 20g/kg gyógypremix
sertések számára A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati ké-
szítmény forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2532/1/09 MgSzH ÁTI (5 kg)
2532/2/09 MgSzH ÁTI (20 kg)
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A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Huvephar-
ma N.V., Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen, Belgium

A készítmény hatóanyaga: Tiamulin.
A készítmény javallata: Tiamulinra érzékeny Brachyspi-

ra hyodysenteriae okozta sertésdizentéria gyógykezelésére és
megelõzésére állományszintû megbetegedés esetén.

A betegségnek az állományban való jelenlétét elõzete-
sen igazolni szükséges.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Hús és egyéb
ehetõ szövetek: 7 nap.

Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/808/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 28.

XX. A Vetmulin 100g/kg gyógypremix sertések
számára A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott a Vetmulin 100g/kg gyógypre-
mix sertések számára A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2533/1/09 MgSzH ÁTI (1 kg)
2533/2/09 MgSzH ÁTI (5 kg)
2533/3/09 MgSzH ÁTI (20 kg)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Huvephar-

ma N.V., Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen, Belgium
A készítmény hatóanyaga: Tiamulin.
A készítmény javallata: Tiamulinra érzékeny Brachyspi-

ra hyodysenteriae okozta sertésdizentéria gyógykezelésére és
megelõzésére állományszintû megbetegedés esetén.

A betegségnek az állományban való jelenlétét elõzete-
sen igazolni szükséges.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Hús és egyéb
ehetõ szövetek: 7 nap.

Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/809/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 28.

XI. A VETMULIN 450 mg/g granulátum belsõleges
oldathoz sertések részére A.U.V. elnevezésû

állatgyógyászati készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott a VETMULIN 450 mg/g granu-
látum belsõleges oldathoz sertések részére A.U.V. elneve-
zésû állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám: 2534/1/09 MgSzH ÁTI (1 kg)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Huvep-
harma N.V., Uitbreidingstraat 80, 2600 Antwerpen, Belgi-
um

A készítmény hatóanyaga: Tiamulin
A készítmény javallata: Sertés:
A tiamulinra érzékeny Brachyspira hyodysenteriae

okozta sertésdizentéria kezelésére.
A tiamulinra érzékeny Mycoplasma hyopneumoniae

okozta enzootiás pneumonia kezelésére.
A betegségnek az állományban való jelenlétét elõzete-

sen igazolni szükséges.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Hús és egyéb

ehetõ szövetek: 5 nap.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/807/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 28.

XXII. A Benazepril-hidroklorid 20 mg tabletta kutya
részére A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Benazepril-hidroklorid 20 mg tabletta kutya ré-
szére A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény for-
galomba hozatali engedélyét módosítja.

A készítmény új neve: Benakor F 20 mg tabletta
kutya részére A.U.V.

Törzskönyvi szám:
2366/1/08 MgSzH ÁTI (1x14 tabletta)
2366/2/08 MgSzH ÁTI (2x14 tabletta)
2366/3/08 MgSzH ÁTI (3x14 tabletta)
2366/4/08 MgSzH ÁTI (4x14 tabletta)
2366/5/08 MgSzH ÁTI (5x14 tabletta)
2366/6/08 MgSzH ÁTI (6x14 tabletta)
2366/7/08 MgSzH ÁTI (7x14 tabletta)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Le Vet

B.V.
Willeskop 212
A készítmény hatóanyaga: benazepril.
A készítmény javallata: Kongesztív szívelégtelenség

tüneti kezelésére, kiegészítõ terápiával vagy anélkül.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nem értel-

mezhetõ.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre!
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2070/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. május 5.
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XXIII. A Benazepril-hidroklorid 5 mg tabletta kutya
részére A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Benazepril-hidroklorid 5 mg tabletta kutya ré-
szére A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény for-
galomba hozatali engedélyét módosítja.

A készítmény új neve: Benakor F 5 mg tabletta kutya
részére A.U.V.

Törzskönyvi szám:
2365/1/08 MgSzH ÁTI (1x14 tabletta)
2365/2/08 MgSzH ÁTI (2x14 tabletta)
2365/3/08 MgSzH ÁTI (3x14 tabletta)
2365/4/08 MgSzH ÁTI (4x14 tabletta)
2365/5/08 MgSzH ÁTI (5x14 tabletta)
2365/6/08 MgSzH ÁTI (6x14 tabletta)
2365/7/08 MgSzH ÁTI (7x14 tabletta)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Le Vet B.V.
Willeskop 212
A készítmény hatóanyaga: benazepril.
A készítmény javallata: Kongesztív szívelégtelenség

tüneti kezelésére, kiegészítõ terápiával vagy anélkül.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nem értel-

mezhetõ.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre!
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2071/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. május 5.

XXIV. A Cortizeme külsõleges szuszpenzió A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének megújításáról és módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Cortizeme külsõleges szuszpenzió A.U.V. el-
nevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba hozata-
li engedélyét módosításokkal megújítja.

Törzskönyvi szám: 2525/1/09 MgSzH ÁTI (125 nl)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: VIRBAC

– 1i�re Avenue – 2065 m, L.I.D, 06516 , Carros, Franciaor-
szág

A készítmény hatóanyaga: neomicin-szulfát, predni-
zolon.

A készítmény javallata: Neomicinre érzékeny Staphy-
lococcus spp. okozta bõrgyulladás és bõrfertõzés, vala-
mint ekcémás bõrgyulladások helyi gyógykezelésére. A
Cortizeme külsõleges szuszpenzió A.U.V. gyulladáscsök-
kentõ és viszketéscsillapító hatású.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2073/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. május 5.

XXV. Az AviPro THYMOVAC vakcina A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének megadásáról

Az MgSzH Központja Állatgyógyászati Termékek
Igazgatósága – ismételt kölcsönös elismerési eljáráson
alapuló törzskönyvi eljárást követõen – az állatgyógyásza-
ti készítmény forgalomba hozatalát engedélyezte.

Törzskönyvi szám:
2514/1/07 MgSzH-ÁTI (500 adag)
2514/2/07 MgSzH-ÁTI (1000 adag)
2514/3/07 MgSzH-ÁTI (2500 adag)
2514/4/07 MgSzH-ÁTI (5000 adag)
2514/5/07 MgSzH-ÁTI (10000 adag)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Lohmann

Animal Health GmbH & Co. KG
Cuxhaven, Németország
A készítmény hatóanyaga: Élõ, csirke anémia vírus

(CAV) Cux –1 törzs
104,5 TCID50 – 105,5 TCID50 /adag
A készítmény javallata: Tenyészmadarak csirke ané-

mia vírussal szembeni védelmére, hogy az utódok megfe-
lelõ szikimmunitással rendelkezzenek.

Az aktív immunizálásnál az immunitás kezdete 4 hét, az
immunitás tartóssága 43 hét.

Az utódállomány passzív védelmére a csirke anémia
okozta megbetegedés megelõzésére. Az utódállomány vé-
delme a tenyészállatok vakcinázását követõ 51 hétig ga-
rantált, és a csibék egy napos korban védettek.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nulla nap.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/540/003/2009. (818/08)
Engedély kiadásának dátuma: 2009. április 7.

XXVI. A Nobivac KC vakcina A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Nobivac KC vakcina A.U.V. állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatali engedélyét megújítja.
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Törzskönyvi szám: 2524/1/09 MgSzH ÁTI (1 adag)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Intervet

International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Hollandia
A készítmény hatóanyaga: Egy adag (0,4 ml) tartalma:
Bordetella bronchiseptica (B-C2 törzs) 108,0 – 109,7 TFE*

Élõ kutya parainfluenzavírus (Cornell törzs) 103,0 – 105,8

TCID50**
*telepformáló egység
**50%-os szövettenyészet károsító hatás
A készítmény javallata: Kutyák Bordetella bronchi-

septica és parainfluenzavírus okozta fertõzéssel szembeni
aktív immunizálására, a fokozott fertõzési veszélynek szá-
mító idõszakban a kennel-köhögés tüneteinek, illetve a vi-
rulens kutya parainfluenzavírus ürítésének csökkentésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: Vényköteles.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/259/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. május 5.

XXVII. A Ganadexil Enrofloxacina belsõleges oldat
A.U.V. (régi nevén: Ganadexil Enrofloxacina oral

solution A.U.V.) elnevezésû állatgyógyászati
készítmények forgalomba hozatali engedélyének

megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Ganadexil Enrofloxacina belsõleges oldat
A.U.V. állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali
engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2537/1/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2537/2/09 MgSzH ÁTI (1000 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Duna-

vet-B Zrt., 1126 Budapest, Dolgos u. 2.
A készítmény hatóanyaga: Enrofloxacin.
A készítmény javallata: Enrofloxacinra érzékeny bak-

tériumok (E. coli, Pasteurella multocida) okozta betegsé-
gek, valamint Mycoplasma gallisepticum okozta légzõ-
szervi fertõzések gyógykezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Házityúk
(brojlercsirke) ehetõ szövetek: 6 nap.

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt
tojást termelõ madarak kezelésére nem engedélyezett.

Rendelhetõség: Kizárólag állatgyógyászati alkalma-
zásra.

Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.

Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/572/003/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. május 7.

XXVIII. A Cortizeme külsõleges szuszpenzió A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének helyesbítése

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Cortizeme külsõleges szuszpenzió A.U.V. el-
nevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba hozata-
li engedélyét helyesbíti.

Törzskönyvi szám: 2535/1/09 MgSzH ÁTI (125 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: VIRBAC -

1i�re Avenue – 2065 m- L.I.D, 06516 Carros, Franciaország
A készítmény hatóanyaga: neomicin-szulfát, predni-

zolon
A készítmény javallata: Neomicinre érzékeny Staphy-

lococcus spp. okozta bõrgyulladás és bõrfertõzés, vala-
mint ekcémás bõrgyulladások helyi gyógykezelésére. A
Cortizeme külsõleges szuszpenzió A.U.V. gyulladáscsök-
kentõ és viszketéscsillapító hatású.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2073/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. május 8.

XXIX. Az Alizin 30 mg/ml injekció A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igazga-
tósága az Alizin 30 mg/ml injekció A.U.V. állatgyógyásza-
ti készítmény forgalomba hozatali engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2538/1/09 MgSzH ÁTI (5 ml)
2538/2/09 MgSzH ÁTI (10 ml)
2538/3/09 MgSzH ÁTI (30 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Virbac
-1�re Avenue – 2065 m-L.I.D, 06516 Carros Cedex,

Franciaország
A készítmény hatóanyaga: Aglepriszton
A készítmény javallata: Vemhes szukák részére: abor-

tusz kiváltása a párzás utáni 45. napig.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nem értel-

mezhetõ.
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Rendelhetõség: Csak állatorvosi rendelvényre kiadha-
tó állatgyógyászati készítmény.

Forgalmazhatóság: Állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/2131/000/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. május 11.

XXX. A QUINOFLOX 100 mg/ml belsõleges oldat
A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága – a készítmény decentralizált törzskönyvi eljárá-
sa során elõterjesztõ tagállam, (Franciaország) forgalomba
hozatali engedélyének egyidejû elismerésével – engedélyt
adott az állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali
engedélyének módosítására.

Törzskönyvi szám: 2467/1/08 MgSzH ÁTI (1 l)
2467/2/08 MgSzH ÁTI (100 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: CE-

VA-PHYLAXIA Zrt.-1107 Budapest, Szállás u. 5.
A készítmény hatóanyaga: Enrofloxacin.
A készítmény javallata: Házityúk és pulyka Mycoplas-

ma gallisepticum, Mycoplasma synoviae és E. coli okozta
légzõszervi megbetegedéseinek gyógykezelésére.

Házityúk (jércék) E. coli okozta genitális megbetegedé-
seinek gyógykezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Hús és egyéb
ehetõ szövetek: 4 nap.

Tojás: A tojásra megállapított várakozási idõ hiányá-
ban, nem alkalmazható emberi fogyasztásra szánt tojást
tojó madarak kezelésére a tojásrakás várható ideje elõtti 4
héten belül, illetve a tojásrakás ideje alatt.

Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/278/003/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. május 13.

XXI. Az Uniferon 200 mg/ml injekció malacok
részére A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központja Állatgyógyászati Termékek
Igazgatósága – a készítmény kölcsönös elismerésen alapu-
ló törzskönyvi eljárása során elõterjesztõ tagállam (Dánia)
forgalomba hozatali engedélyének egyidejû elismerésével
– engedélyt adott az állatgyógyászati készítmény forga-
lomba hozatalára.

Törzskönyvi szám: 2540/1/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2540/2/09 MgSzH ÁTI (200 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Pharma-

cosmos A/S
R�rvangsvej 30
DK-4300 Holb�k
Dánia
A készítmény hatóanyaga: vas (III), vas-dextrán for-

májában.
A készítmény javallata: Malacok vashiányos anémiá-

jának megelõzésére és kezelésére.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nulla nap.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2191/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. május 14.

XXXII. A LUTEOSYL 0,075 mg/ml injekció
szarvasmarhák és sertések részére A.U.V. elnevezésû

állatgyógyászati készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központja Állatgyógyászati Termékek
Igazgatósága – a készítmény kölcsönös elismerésen alapu-
ló törzskönyvi eljárása során elõterjesztõ tagállam (Spa-
nyolország) forgalomba hozatali engedélyének egyidejû
elismerésével – engedélyt adott az állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2539/1/09 MgSzH ÁTI (2 ml)
2539/2/09 MgSzH ÁTI (10 ml)
2539/3/09 MgSzH ÁTI (20 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: LABO-

RATORIOS SYVA, S.A.
Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57
24010 LEÓN – Spanyolország
A készítmény hatóanyaga: d-kloprosztenol
A készítmény javallata: Tehenek, üszõk
Reprodukciós javallatok: ivarzás szinkronizálására

vagy kiváltására. Ellés megindítására.
Terápiás javallatok: petefészek-diszfunkció (perzisztá-

ló sárgatest, luteális ciszták) kezelésére, vetélés kiváltásá-
ra és elhalt magzatok eltávolítására, endometritisz/pyo-
metra kezelésére, elhúzódó méhinvolúció gyorsítására.

Kocák
Reprodukciós javallat: ellés megindítására.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Szarvas-

marha:
Hús és egyéb ehetõ szövetek: 1 nap.
Tej: 0 óra.
Sertés:
Hús és egyéb ehetõ szövetek: 1 nap.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre
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Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/2193/000/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. május 14.

XXXIV. A Linkomicin 110 N gyógypremix A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének megújításáról és módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Linkomicin 110 N gyógypremix A.U.V. állat-
gyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét
módosításokkal megújítja.

A készítmény törzskönyvi számai:
2541/1/09 MgSzH ÁTI (1 kg)
2541/2/09 MgSzH ÁTI (5 kg)
2541/3/09 MgSzH ÁTI (25 kg)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Novartis

Animal Health d.o.o.
Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Szlovénia
A készítmény hatóanyaga: Linkomicin (linkomi-

cin-hidroklorid formában)
A készítmény javallata: Sertés:
– Brachyspira hyodysenteriae okozta sertésdizentéria

gyógykezelésére,
– Clostridium spp. által okozott anaerob gyomor-bélfer-

tõzések gyógykezelésére,
– Mycoplasma hyopneumoniae okozta tüdõgyulladás

gyógykezelésére.
Házityúk:
– Mycoplasma gallisepticum okozta krónikus légzõ-

szervi betegség gyógykezelésére,
– Clostridium perfringens által okozott elhalásos bél-

gyulladás gyógykezelésére.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Sertés (ehetõ

szövetek): 4 nap.
Házityúk (ehetõ szövetek): 8 nap.
A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt

tojást termelõ házityúkok kezelésére nem engedélyezett.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1680/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. május 20.

XXXV. A Baytril 10% belsõleges oldat A.U.V.
(régi név: Baytril 10% oral solutio) elnevezésû

állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali
engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Baytril 10% belsõleges oldat A.U.V. állatgyó-

gyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét mó-
dosítja.

Törzskönyvi szám:
2544/1/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2544/2/09 MgSzH ÁTI (1000 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer

Hungária Kft.
A készítmény hatóanyagai: Enrofloxacin.
A készítmény javallata: Házityúk és pulyka Gram-po-

zitív és Gram-negatív baktériumok és mycoplasmák által
okozott megbetegedéseinek gyógykezelésére (colibacilló-
zis, salmonellozis, mycoplasmózis, pasteurellózis, okozta
fertõzések esetén).

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Házityúk és
pulyka ehetõ szövetek: 3 nap.

A készítménnyel árutojást termelõ állományok nem ke-
zelhetõk!

Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2172/003/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. május 20.

XXXVI. A Baytril 2,5% belsõleges oldat A.U.V.
(régi név: Baytril 2,5% oral solutio) elnevezésû

állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali
engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Baytril 2,5% belsõleges oldat A.U.V. állat-
gyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét
módosítja.

Törzskönyvi szám:
2543/1/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2543/2/09 MgSzH ÁTI (500 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer

Hungária Kft.
A készítmény hatóanyagai: Enrofloxacin
A készítmény javallata: Szarvasmarha: A légzõ- és

emésztõszervek bakteriális és mycoplasma eredetû fertõ-
zései (pl: pasteurellosis, mycoplasmosis, colibacillosis,
colisepticaemia és salmonellosis) és másodlagos bakteriá-
lis fertõzések, pl.: BRD komplex kezelésére, amennyiben
a rezisztenciavizsgálat azt mutatja, hogy az enrofloxacin a
megfelelõ hatóanyag.

Egzotikus állatok (kisemlõsök, hüllõk, madarak) a lég-
zõ- és emésztõszervek kezelésére, amennyiben a rezisz-
tenciavizsgálat azt mutatja, hogy az enrofloxacin a megfe-
lelõ hatóanyag.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Szarvasmar-
ha ehetõ szövetek 7 nap.

A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt te-
jet termelõ állatoknál nem engedélyezett.
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Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2172/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. május 20.

XXXVII. A Baytril 0,5% belsõleges oldat A.U.V.
(régi név: Baytril 0,5% oral solutio) elnevezésû

állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali
engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Baytril 0,5% belsõleges oldat A.U.V. állat-
gyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét
módosítja.

Törzskönyvi szám: 2542/1/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer

Hungária Kft.
A készítmény hatóanyagai: Enrofloxacin
A készítmény javallata: Sertés: A légzõ- és emésztõ-

szervek bakteriális és mycoplasma eredetû fertõzései (pas-
teurellosis, mycoplasmosis, colibacillosis, colisepticaemia
és salmonellosis) valamint multifaktoriális megbetegedé-
sei (pl: enzootiás tüdõgyulladás, torzító orrgyulladás) ke-
zelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Sertés (ehetõ
szövetek): 10 nap

Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2172/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. május 20.

XXXVIII. A Baytril 10% injekció A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali

engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Baytril 10% injekció A.U.V. állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatali engedélyét módosítja.

Törzskönyvi szám: 2545/1/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
2545/2/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer

Hungária Kft.
A készítmény hatóanyagai: Enrofloxacin
A készítmény javallata: Antibiotikum, az alább felso-

rolt enrofloxacinra érzékeny Gram-pozitív, Gram-negatív
baktériumok és mycoplasmák által okozott fertõzések ke-

zelésére szarvasmarhán és sertésen. Szarvasmarha: E.
coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus spp., Pasteu-
rella spp., Mycoplasma bovis Sertés: E. coli, Pasteurella
spp., Mycoplasma hyopneumoniae Szarvasmarha: A lég-
zõszervek, emésztõszervek, izületek és a tõgy bakteriális
és mycoplasma eredetû fertõzései (pl: pasteurellosis, my-
coplasmosis, colibacillosis, colisepticaemia, salmonello-
sis) és másodlagos bakteriális fertõzések, pl: BRD komp-
lex kezelésére. Sertés: Az emésztõ- és légzõszervek bakte-
riális és mycoplasmás fertõzései ( pl: colihasmenés, coli-
szeptikémia, pasteurellozis, mycoplasmósis, salmonelló-
zis, enzootiás tüdõgyulladás, torzító orrgyulladás) és ko-
cák MMA szindrómája kezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Szarvasmar-
ha (ehetõ szövetek): 7 nap

Sertés (ehetõ szövetek): 7 nap
Tehéntej: 60 óra.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2172/004/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. május 20.

XXXIX. A Felimazole 2,5 mg bevont tabletta
macskák számára A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati

készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központja Állatgyógyászati Termékek
Igazgatósága – a készítmény kölcsönös elismerésen alapu-
ló törzskönyvi eljárása során elõterjesztõ tagállam (Egye-
sült Királyság) forgalomba hozatali engedélyének egyide-
jû elismerésével – engedélyt adott az állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám: 2546/1/09 MgSzH ÁTI (100 tab-
letta)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Dechra
Limited

Dechra House
Jamage Industrial Estate
Talke Pits
Stoke-on-Trent
Staffordshire
ST7 1XW
Egyesült Királyság
A készítmény hatóanyaga: Tiamazol (metimazol)
A készítmény javallata: Macskák pajzsmirigy-túlmû-

ködésének stabilizálására a pajzsmirigy sebészeti eltávolí-
tása elõtt.

Macskák pajzsmirigy-túlmûködésének hosszú távú ke-
zelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
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Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/0082/001/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. május 26.

XL. A RHEMOX PREMIX 100 mg/g gyógypremix
sertések részére A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati

készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott a RHEMOX PREMIX 100 mg/g
gyógypremix sertések részére A.U.V. elnevezésû állat-
gyógyászati készítmény forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2549/1/09 MgSzH ÁTI (3 kg)
2549/2/09 MgSzH ÁTI (24 kg)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Industrial

Veterinaria, S.A.
Esmeralda, 19
E-08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spanyol-

ország
A készítmény hatóanyaga: Amoxicillin (trihidrát for-

mában).
A készítmény javallata: Amoxicillinre érzékeny

Streptococcus suis törzsek által okozott fertõzések meg-
elõzésére és gyógykezelésére választás utáni sertésekben.

A betegségnek az állományban való jelenlétét elõzete-
sen igazolni szükséges.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Hús és egyéb
ehetõ szövetek: 4 nap.

Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/0225/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. május 29.

XLI. A Betamox LA injekció A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Betamox LA injekció A.U.V. állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatali engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2550/1/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2550/2/09 MgSzH ÁTI (1000 ml)
2550/3/09 MgSzH ÁTI (250 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Norbro-

ok Laboratories Ltd.
Newry, Észak-Írország

A készítmény hatóanyaga: Amoxicillin (trihidrát for-
mában)

A készítmény javallata: A Betamox LA inj. használata
különösen alkalmas olyan esetekben, amikor egyetlen in-
jekcióval kiváltható, tartós antibakteriális hatásra van
szükség. Amoxicillinre érzékeny kórokozók (Escherichia
coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus és Salmonella tör-
zsek, valamint staphylococcusok és streptococcusok)
okozta betegségek kezelésére, mint pl.: gyomor-bélfertõ-
zések, légzõszervi betegségek, urogenitális fertõzések, bõr
és lágyszövetek fertõzései.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Szarvasmar-
ha: ehetõ szövetek: 21 nap.

Sertés, juh: ehetõ szövetek: 14 nap.
Tehéntej: 96 óra (8 fejés).
A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt te-

jet termelõ juhoknál nem engedélyezett!
Rendelhetõség: Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.
Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/0651/004/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 3.

XLII. Az Euthasol 40% injekció A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott az Euthasol 40% injekció A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba hoza-
talára.

Törzskönyvi szám:
2551/1/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2551/2/09 MgSzH ÁTI (250 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Medicus

Partner Kft., 201 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u. 12.
A készítmény hatóanyaga: Pentobarbitál-nátrium
A készítmény javallata: Eutanázia.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nem értel-

mezhetõ.
Rendelhetõség: Kizárólag állatorvosi rendelvényre ki-

adható állatgyógyászati készítmény.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2222/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 4.

XLIII. A Duphamox LA injekció A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Duphamox LA injekció A.U.V. állatgyógyá-
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szati készítmény forgalomba hozatali engedélyét meg-
újítja.

Törzskönyvi szám:
2552/1/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
2552/2/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2552/3/09 MgSzH ÁTI (250 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Fort

Dodge Animal Health Holland
C.J. van Houtenlaan 36
NL-1381 CP, Weesp, Hollandia
A készítmény hatóanyaga: Amoxicillin (trihidrát for-

mában)
A készítmény javallata: A Duphamox LA inj. haszná-

lata különösen alkalmas olyan esetekben, amikor egyetlen
injekcióval kiváltható, tartós antibakteriális hatásra van
szükség. Amoxicillinre érzékeny kórokozók (Escherichia
coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus és Salmonella tör-
zsek, valamint staphylococcusok és streptococcusok)
okozta betegségek kezelésére, mint pl.: gyomor-bélfertõ-
zések, légzõszervi betegségek, urogenitális fertõzések, bõr
és lágyszövetek fertõzései.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Szarvasmar-
ha: ehetõ szövetek: 21 nap.

Sertés, juh: ehetõ szövetek: 14 nap.
Tehéntej: 96 óra (8 fejés).
A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt te-

jet termelõ juhoknál nem engedélyezett!
Rendelhetõség: Kizárólag állatgyógyászati alkalma-

zásra.
Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2473/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 5.

XLIV. A Maprelin 75 µg/ml injekció sertések
számára A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központja Állatgyógyászati Termékek
Igazgatósága – a készítmény kölcsönös elismerésen alapu-
ló törzskönyvi eljárása során elõterjesztõ tagállam (Német-
ország) forgalomba hozatali engedélyének egyidejû elis-
merésével – engedélyt adott az állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2553/1/09 MgSzH ÁTI (10 ml)
2553/2/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
2553/3/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Veyx-

Pharma GmbH
Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn
Németország

A készítmény hatóanyaga: Peforelin
A készítmény javallata: Biotechnikai felhasználásra,

csoportok vagy állományok kezelésére.
Kocák ivarzási ciklusának indukálására az elválasztást

követõen.
Ivarérett, elõzetesen progesztagén kezeléssel gátolt cik-

lusú kocasüldõk ivarzási ciklusának indukálására.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Sertés:
hús és egyéb ehetõ szövetek: Nulla nap.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/602/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 9.

XLV. A Surolan külsõleges szuszpenzió A.U.V.
(Régi név: Surolan csepp A.U.V.) elnevezésû

állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali
engedélyének megújításáról és módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Surolan külsõleges szuszpenzió A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba hoza-
tali engedélyét módosításokkal megújítja.

Törzskönyvi szám:
2554/1/09 MgSzH ÁTI (15 ml)
2554/2/09 MgSzH ÁTI (30 ml)
2554/3/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Janssen

Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30,
2340 Beerse
Belgium
A készítmény hatóanyaga: Mikonazol-nitrát, Polimi-

xin-B-szulfát, Prednizolon-acetát
A készítmény javallata: Otitis externa, bõrfertõzések

és az Otodectes cynotis rühatka okozta fülrühösség kezelé-
sére kutyán és macskán. A Surolan külsõleges szuszpenzió
A.U.V. gyulladáscsökkentõ és viszketéscsillapító hatású.

Az alábbi, a hatóanyag-kombinációra érzékeny fajok el-
len hatékony:

Gombák:
Microsporum spp.
Trichophyton spp.
Candida spp.
Malessezia pachydermatis
Baktériumok:
Staphylococcus spp.
Streptococcus spp.
Pseudomonas spp.
Atkák:
Otodectes cynotis
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Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1362/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 10.

XLVI. Az Iverktin 1% injekció A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága az Iverktin 1% injekció A.U.V. elnevezésû állat-
gyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét
módosítja

Törzskönyvi szám: 2488/1/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Veterina

Plus d.o.o.
Dunajska 51, 1000 Ljubljana
Slovenia
A készítmény hatóanyaga: Ivermektin.
A készítmény javallata: Külsõ és belsõ élõsködõk el-

len.
Szarvasmarha: Hipodermózis, bélférgesség, tüdõfér-

gek, külsõ élõsködõk, atkák elleni kezelésre.
Juh: bélférgesség, tüdõférgesség, külsõ élõsködõk,

atkák.
Sertés: bélférgesség, tüdõférgesség, külsõ élõsködõk,

akták.
A szer hatékony valamennyi élõsködõ forma ellen, me-

lyek érzékenyek ivermektinre.
A következõ élõsködõkre hatékony:
Szarvasmarha: Gastrointestinális fonálférgek: Oster-

tagia ostertagi, O. lyrata, Haemonchus placei, Trichst-
rongylus axei, T. colubriformis, Cooperia oncophora,
C. punctata, C. pectinata, Oesophagostomum radiatum,
Nematodirus helvetianus, N. spathiger, Bunostomum
phlebotomum.

Tüdõférgek: Dictyocaulus viviparus.
Bagócsok: (Parazitikus formák): Hypoderma bovis, H.

lineatum.
Tetvek: Linognatus vituli, Haematopinus eurysternus,

Solenopotes capillatus.
Atkák: Sarcoptes scabei(var. bovis), Psoroptes bovis.
Juh: Gastrointestinalis fonálférgek: Haemoncus con-

tortus, Ostertagia circumincta, O. trifurcata, Trichost-
rongylus axei, T. vitrinus, T. colubriformis, Nematodirus
filicollis, Cooperia curticei, Oesophagostomum columbia-
num, O. venulosum, Chabertia ovina, Trichuris ovis .

Tüdõférgek: Dictyocaulus filaria, Protostrongylus ru-
fescens.

Juh orrbagócs: Oestrus ovis.
Atkák: Sarcoptes scabei (var. ovis), Psoroptes commu-

nis (var. ovis).
Sertés: Gastrointestinális fonálférgek: Acaris suum,

Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum ssp., Strongy-
loides ransomi.

Tüdõférgek: Metastrongylus ssp.
Tetvek: Haematopinus suis.
Atkák: Sarcoptes scabei var. suis.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Szarvasmar-

ha: ehetõ szövetek: 21 nap, sertés: ehetõ szövetek: 28 nap,
juh: ehetõ szövetek: 35 nap.

A készítménnyel tejtermelõ állományok nem kezelhetõk.
Az injekció beadási helye szarvasmarha és sertés eseté-

ben elkobzandó!
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/405/02/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 10.

XLVII. A Vitamin B Kompleks+C injekció
A.U.V.elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Vitamin B Kompleks+C injekció A.U.V.elne-
vezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali
engedélyét módosítja

Törzskönyvi szám:
2030/1/06 ÁOGYTI (50 ml)
2030/2/06 ÁOGYTI (100 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Veterina

Plus d.o.o.
Dunajska 51, 1000 Ljubljana
Slovenia
A készítmény hatóanyaga: Tiamin-hidroklorid
Riboflavin-foszfát-nátrium, Piridoxin-hidroklorid, Ni-

kotinamid, Aszkorbinsav
A készítmény javallata: B- és C-vitamin hiány okozta

kórképek megelõzésére és gyógykezelésére. Alkalmas
idegrendszeri rendellenességek, bénulás, ideggyulladás,
görcsök, vérszegénység, bõrelváltozások, nyálkahártya
sérülések, az általános ellenálló képesség csökkenése és
gyomor-bélgyulladás esetén kiegészítõ kezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Ehetõ szöve-
tek, tej: 0 nap.

Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2433/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 10.
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XLVIII. A Coliplus 2.000.000 NE/ml koncentrátum
belsõleges oldathoz szarvasmarhák, juhok, sertések és

házityúkok számára A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott a Coliplus 2.000.000 NE/ml kon-
centrátum belsõleges oldathoz szarvasmarhák, juhok, ser-
tések és házityúkok számára A.U.V. elnevezés állatgyó-
gyászati készítmény forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2555/1/09 MgSzH ÁTI (250 ml)
2555/2/09 MgSzH ÁTI (1 l)
2555/3/09 MgSzH ÁTI (5 l)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: DIVASA

FARMAVIC, S.A.
Ctra. Sant Hipolit, km 71
08503 GURB VIC
Barcelona, Spanyolország
A készítmény hatóanyaga: Kolisztin (kolisztin-szulfát

formájában).
A készítmény javallata: A tápcsatorna kolisztinre ér-

zékeny Escherichia coli és Salmonella törzsek által oko-
zott fertõzéseinek gyógykezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Hús és egyéb
ehetõ szövetek: 7 nap.

Tojás: Nulla nap.
A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt te-

jet termelõ állatoknál nem engedélyezett.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1425/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 10.

XLIX. A FLORON gyógypremix A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a FLORON gyógypremix A.U.V. néven az állat-
gyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét
megújítja.

Törzskönyvi szám:
2559/1/09 MgSzH ÁTI (1 kg tasakban)
2559/2/09 MgSzH ÁTI (1 kg tégelyben)
2559/3/09 MgSzH ÁTI (10 kg )
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: KRKA,

d.d. Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto,
Szlovénia

A készítmény hatóanyaga: florfenikol
A készítmény javallata: Florfenikolra érzékeny mikro-

organizmusok okozta fertõzések kezelése.

Pleuropneumonia (Actinobacillus pleuropneumoniae),
atrophiás rhinitis (Pasteurella multocida, Bordetella bron-
chiseptica), Glässer-kór (Haemophilus parasuis) és más,
florfenikolra érzékeny mikroorganizmusok okozta
fertõzések.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Sertés (ehetõ
szövetek): 16 nap

Rendelhetõség: Csak állatorvosi rendelvényre kiadha-
tó állatgyógyászati készítmény.

Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/0981/002/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 18.

L. A Ladoxyn 500 mg/g granulátum belsõleges
oldathoz sertésnek A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati

készítmény forgalomba hozatali engedélyének
módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Ladoxyn 500 mg/g granulátum belsõleges ol-
dathoz sertésnek A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati ké-
szítmény forgalomba hozatali engedélyét módosítja

A készítmény új neve: Ladoxyn 500 mg/g granulá-
tum belsõleges oldathoz sertésnek, házityúknak és
pulykának A.U.V.

Törzskönyvi szám:
2145/1/07 MgSzH ÁTI (100 g)
2145/2/07 MgSzH ÁTI (1 kg)
2145/3/07 MgSzH ÁTI (5 kg)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Lavet

Gyógyszergyártó Kft.
H-1161 Budapest, Ottó u. 14.
A készítmény hatóanyaga: doxiciklin
A készítmény javallata: Sertéses doxiciklinre érzé-

keny Mycoplasma hyopneumoniae és Pasteurella multoci-
da okozta légzõszervi fertõzéseinek gyógykezelésére.

Házityúkok és pulykák: doxiciklinre érzékeny Mycop-
lasma gallisepticum által elõidézett légzõszervi fertõzései-
nek gyógykezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Sertés (ehetõ
szövetek): 4 nap

Házityúk (ehetõ szövetek): 5 nap.
Pulyka (ehetõ szövetek): 11 nap.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1879/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 18.
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LI. Az Amoxysol LA injekció A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága az Amoxysol LA injekció A.U.V. állatgyógyá-
szati készítmény forgalomba hozatali engedélyét
megújítja.

Törzskönyvi szám:
2560/1/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
2560/2/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2560/3/09 MgSzH ÁTI (250 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bayer

Hungária Kft.
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
A készítmény hatóanyaga: Amoxicillin (trihidrát for-

mában.)
A készítmény javallata: Az Amoxysol LA inj. haszná-

lata különösen alkalmas olyan esetekben, amikor egyetlen
injekcióval kiváltható, tartós antibakteriális hatásra van
szükség. Amoxicillinre érzékeny kórokozók (Escherichia
coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus és Salmonella tör-
zsek, valamint staphylococcusok és streptococcusok)
okozta betegségek kezelésére, mint pl.: gyomor- bélfertõ-
zések, légzõszervi betegségek, urogenitális fertõzések, bõr
és lágyszövetek fertõzései.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Szarvasmar-
ha (ehetõ szövetek): 21 nap.

Sertés, juh (ehetõ szövetek): 14 nap.
Tehéntej: 96 óra (8 fejés).
A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt te-

jet termelõ juhoknál nem engedélyezett!
Rendelhetõség: Kizárólag állatgyógyászati alkalma-

zásra.
Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2661/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 18.

LII. A PregSure BVD vakcina A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a PregSure BVD vakcina A.U.V. állatgyógyásza-
ti készítmény forgalomba hozatali engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2556/1/09 MgSzH ÁTI (5 adag)
2556/2/09 MgSzH ÁTI (25 adag)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Pfizer

Kft., 1123 Budapest, Alkotás utca 54., MOM Park, F épü-
let

A készítmény hatóanyaga:
A vakcina egy adagja (2 ml) tartalmaz:
Hatóanyag: Inaktivált, I. típusú, BVD vírus, citopato-

gén, 5960 jelû törzs, amely törzs tengerimalacban, VN
próbával minimum 25,6 ellenanyagtitert indukál
(geometriai átlag)

A készítmény javallata: Nõivarú szarvasmarhák aktív
immunizálására a BVDV I. típusával történõ transzplacen-
táris fertõzés, valamint a születendõ borjak perzisztens fer-
tõzésének kivédésére. Laboratóriumi vizsgálatok azt mu-
tatják, hogy a vakcinázás csökkentheti a vemhesség korai
szakaszában bekövetkezõ BVDV I. fertõzés által okozott
fertilitási veszteségeket. A vakcina hatékonysága klinikai
vizsgálatokban nem bizonyított a BVDV II. típusú törzsei-
vel szemben.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nulla nap.
Rendelhetõség: Vényköteles.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1053/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 18.

LIII. A Derma-logoplex forte injekció A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Derma-logoplex forte injekció A.U.V. állat-
gyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét
módosítja.

Törzskönyvi szám:
2286/1/07 MgSzH ÁTI (100 ml)
2286/2/07 MgSzH ÁTI (20 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Medicus

Partner Kft., 2051 Biatorbágy, Vendel Park,
Tormásrét u. 12.
A készítmény hatóanyaga: Lophophytum leandri

(Flor de piedra) D3
Chelidonium majus D4
Lachesis mutus D8
Strychnos nux vomica D6
A készítmény javallata: A homeopátiás állatorvoslás

szabályai szerint.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nulla nap.
Rendelhetõség: Kizárólag állatorvosi rendelvényre!
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/01846/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 18.
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LIV. A Ginseng-logoplex injekció A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Ginseng-logoplex injekció A.U.V. állatgyó-
gyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét mó-
dosítja.

Törzskönyvi szám:
2287/1/07 MgSzH ÁTI (100 ml)
2287/2/07 MgSzH ÁTI (20 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Medicus

Partner Kft.
2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u. 12.
A készítmény hatóanyaga: Lophophytum leandri

(Flor de piedra) D3
Chelidonium majus D4
Lachesis mutus D8
Strychnos nux vomica D6
A készítmény javallata: A homeopátiás állatorvoslás

szabályai szerint.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nulla nap.
Rendelhetõség: Kizárólag állatorvosi rendelvényre!
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/01846/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 18.

LV. A Hepar-logoplex forte injekció A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Hepar-logoplex forte injekció A.U.V. állatgyó-
gyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét mó-
dosítja.

Törzskönyvi szám:
2288/1/07 MgSzH ÁTI (100 ml)
2288/2/07 MgSzH ÁTI (20 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Medicus

Partner Kft.
2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u. 12.
A készítmény hatóanyaga: Lophophytum leandri

(Flor de piedra) D3
Chelidonium majus D4
Lachesis mutus D8
Strychnos nux vomica D6
A készítmény javallata: A homeopátiás állatorvoslás

szabályai szerint.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nulla nap.
Rendelhetõség: Kizárólag állatorvosi rendelvényre!
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/01846/003/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 18.

LVI. A Spasmo-logoplex forte injekció A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Spasmo-logoplex forte injekció A.U.V. állat-
gyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét
módosítja.

Törzskönyvi szám:
2290/1/07 MgSzH ÁTI (100 ml)
2290/2/07 MgSzH ÁTI (20 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Medicus

Partner Kft.
2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u. 12.
A készítmény hatóanyaga: Lophophytum leandri

(Flor de piedra) D3
Chelidonium majus D4
Lachesis mutus D8
Strychnos nux vomica D6
A készítmény javallata: A homeopátiás állatorvoslás

szabályai szerint.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nulla nap.
Rendelhetõség: Kizárólag állatorvosi rendelvényre!
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/01846/004/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 18.

LVII. A Trauma-logoplex forte injekció A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Trauma-logoplex forte injekció A.U.V. állat-
gyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét
módosítja.

Törzskönyvi szám:
2291/1/07 MgSzH ÁTI (100 ml)
2291/2/07 MgSzH ÁTI (20 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Medicus

Partner Kft.
2051 Biatorbágy, Vendel Park, Tormásrét u. 12.
A készítmény hatóanyaga: Lophophytum leandri

(Flor de piedra) D3
Chelidonium majus D4
Lachesis mutus D8
Strychnos nux vomica D6
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A készítmény javallata: A homeopátiás állatorvoslás
szabályai szerint.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nulla nap.
Rendelhetõség: Kizárólag állatorvosi rendelvényre!
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/01846/005/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 18.

LVIII. A NIPOXYME 200 mg/g belsõleges
szuszpenzió A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati

készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott a NIPOXYME 200 mg/g belsõle-
ges szuszpenzió A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati ké-
szítmény forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2562/1/09 MgSzH ÁTI (500 g)
2562/2/09 MgSzH ÁTI (1 kg)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Andersen

S.A. Avda. de la Llana
123 08191 Rubí, Spanyolország
A készítmény hatóanyaga: Kolisztin (kolisztin-szulfát

formájában)
A készítmény javallata: Sertés:
Kolisztinre érzékeny Escherichia coli és Salmonella

törzsek által okozott emésztõrendszeri fertõzések
gyógykezelése.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Hús és egyéb
ehetõ szövetek: 1 nap.

Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1814/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 23.

LIX. A FLORKEM 300 mg/ml injekció
szarvasmarha, sertés részére elnevezésû

állatgyógyászati készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott a FLORKEM 300 mg/ml injek-
ció szarvasmarha, sertés részére elnevezésû állatgyógyá-
szati készítmény forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2563/1/09 MgSzH ÁTI (20 ml üveg)
2563/2/09 MgSzH ÁTI (50 ml üveg)
2563/3/09 MgSzH ÁTI (50 ml palack)
2563/4/09 MgSzH ÁTI (100 ml üveg)

2563/5/09 MgSzH ÁTI (100 ml palack)
2563/6/09 MgSzH ÁTI (250 ml üveg)
2563/7/09 MgSzH ÁTI (250 ml palack)
2563/8/09 MgSzH ÁTI (500 ml üveg)
2563/9/09 MgSzH ÁTI (500 ml palack)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: CE-

VA-PHYLAXIA Zrt., 1107 Budapest, Szállás u. 5.
A készítmény hatóanyaga: Florfenikol.
A készítmény javallata: Florfenikol-érzékeny baktéri-

umok okozta betegségek kezelésére.
Szarvasmarha:
Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida és

Histophilus somni által okozott légzõszervi megbetegedé-
sek gyógykezelésére.

Sertés:
Florfenikol-érzékeny Actinobacillus pleuropneumoni-

ae és Pasteurella multocida törzsek által okozott heveny
légzõszervi megbetegedések gyógykezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Szarvasmarha:
Hús és egyéb ehetõ szövetek: 37 nap.
Tej: A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra

szánt tejet termelõ állatoknál nem engedélyezett.
Sertés:
Hús és egyéb ehetõ szövetek: 18 nap.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/776/003/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 23.

LX. A Stresnil injekció A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Stresnil injekció A.U.V. állatgyógyászati ké-
szítmény forgalomba hozatali engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2564/1/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
2564/2/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Janssen

Pharmaceutica NV
Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium
A készítmény hatóanyaga: Azaperon.
A készítmény javallata: A Stresnil használata javasolt

sertéseknél:
1. Az agresszivitás kezelésére:
– átcsoportosítás után az agresszivitás megelõzésére és

megszûntetésére;
– a kocák agresszivitásának megszüntetésére.
2. Egyéb stresszel járó helyzetekben:
– a szív túlzott megterhelésének megelõzésére;
– szállításkor.

8. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2767



3. Szülészetben.
4. Helyi vagy általános anesztézia esetén premedikáció-

ra.
A Stresnil hipnotikumokkal kombinálva olyan általános

anesztéziát eredményez, amely majdnem minden mûtéti
beavatkozás elvégzését lehetõvé teszi, pl. kasztráció, sérv-
mûtétek, végbélprolapszus, császármetszés.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Sertés (ehetõ
szövetek): 7 nap.

Rendelhetõség: Kizárólag állatgyógyászati alkalma-
zásra.

Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1760/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 24.

LXI. A Flumiquil 50% por belsõleges oldathoz A.U.V.
(régi nevén: Flumiquil 50% pulvis A.U.V.)

elnevezésû állatgyógyászati készítmények forgalomba
hozatali engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Flumiquil 50% por belsõleges oldathoz A.U.V.
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali
engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám: 2565/1/09 MgSzH ÁTI (1000 g).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Ceva

Phylaxia Zrt., 1107 Budapest, Szállás u. 5.
A készítmény hatóanyaga: Flumekvin.
A készítmény javallata: Sertés, házityúk:
Escherichia coli, Salmonella enteritidis, S. typhimuri-

um és Pasteurella multocida flumekvinre érzékeny törzsei
által okozott betegségek gyógykezelésére (enteritis, szep-
tikémia, légzõszervi betegségek).

Halak:
Aeromonas spp. okozta fertõzések gyógykezelésére.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Sertés, házi-

tyúk (ehetõ szövetek): 2 nap.
Halak: 66 lebomlási nap.
A készítmény alkalmazása emberi fogyasztásra szánt

tojást termelõ madarak kezelésére nem engedélyezett.
Rendelhetõség: Kizárólag állatgyógyászati alkalma-

zásra.
Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1243/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 24.

LXII. A Marbocyl 10% injekció A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Marbocyl 10% injekció A.U.V. néven az állat-
gyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét
megújítja.

Törzskönyvi szám:
2567/1/09 MgSzH ÁTI (20 ml)
2567/2/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
2567/3/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
2567/4/09 MgSzH ÁTI (250 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Vetoqui-

nol S.A.
Magny-Veronis BP 189
70204 LURE, Cedex, Franciaország
A készítmény hatóanyaga: marbofloxacin.
A készítmény javallata: Szarvasmarhák Pasteurella

multocida, Pasteurella haemolytica és Mycoplasma bovis
által okozott légzõszervi megbetegedéseinek, valamint E.
coli által okozott heveny tõgygyulladásának gyógykezelé-
sére.

Sertések MMA szindrómájának gyógykezelésére.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Szarvasmar-

ha (ehetõ szövetek): 6 nap.
Tej: 2 nap (4 fejés).
Sertés (ehetõ szövetek): intramuszkuláris alkalmazás

esetén: 4 nap.
Rendelhetõség: Csak állatorvosi rendelvényre kiadha-

tó állatgyógyászati készítmény.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1573/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 24.

LXIII. A Marbocyl 2% injekció A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmények forgalomba hozatali

engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Marbocyl 2% injekció A.U.V. néven az állat-
gyógyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét
megújítja.

Törzskönyvi szám: 2566/1/09 MgSzH ÁTI (100 ml).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Vetoqui-

nol S.A.
Magny-Veronis BP 189
70204 LURE, Cedex, Franciaország
A készítmény hatóanyaga: marbofloxacin.
A készítmény javallata: Szarvasmarhák (borjak) Pas-

teurella multocida, Pasteurella haemolytica és Mycoplas-
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ma bovis által okozott légzõszervi megbetegedéseinek
gyógykezelésére.

Sertések MMA szindrómájának gyógykezelésére.
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Szarvasmar-

ha (borjú) (ehetõ szövetek): 6 nap.
Sertés (ehetõ szövetek): intramuszkuláris alkalmazás

esetén: 4 nap.
Rendelhetõség: Csak állatorvosi rendelvényre kiadha-

tó állatgyógyászati készítmény.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1574/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 24.

LXIV. A Butomidor 10 mg/ml injekció A.U.V.
(régi nevén: Butomidor injekció A.U.V.)

elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba
hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Butomidor 10 mg/ml injekció A.U.V. állatgyó-
gyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét mó-
dosítja.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Richter
Pharma AG

Feldgasse 19, 4600 Wels, Ausztria
A készítmény hatóanyaga: Butorfanol.
A készítmény javallata: LÓ:
Fájdalomcsillapításra:
Bizonyos hasi fájdalmak rövid ideig tartó csillapítására,

mint pl.hipermotilitással és bélelzáródással járó kólika
esetén.

Nyugtatásra és preanesztéziára:
Kombinációban alfa-2-adrenoreceptor agonistákkal

(detomidin, romifidin, xylazin):
Álló helyzetben végzett terápiás és diagnosztikai be-

avatkozásokhoz, mint pl. kisebb mûtétekhez, valamint
nyugtalan lovak rögzítésére alkalmazható.

KUTYA/MACSKA:
Fájdalomcsillapításra:
Operáció elõtti és utáni, komolyabb poszttraumás fájda-

lom esetén.
Nyugtatásra:
Alfa-2-adrenoreceptor agonistákkal kombinációban

(medetomidin).
Preanesztéziára:
Az anesztézia részeként (medetomidin, ketamin kombi-

nációban).
Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Ló (ehetõ

szövetek): Nulla nap.
Rendelhetõség: Kizárólag állatgyógyászati alkalma-

zásra.

Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2747/000/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 24.

LXV. A Nemovac vakcina A.U.V. forgalomba hozatali
engedélyének módosításáról és megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Nemovac vakcina A.U.V. állatgyógyászati ké-
szítmény forgalomba hozatali engedélyét módosítással
megújítja.

Törzskönyvi szám:
2547/1/09 MgSzH ÁTI (1000 adag)
2547/2/09 MgSzH ÁTI (5000 adag).
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: MERI-

AL, 29 Avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Franciaország
A készítmény hatóanyaga: 1 adag vakcina tartalmaz:
SHS vírus (PL 21 törzs) min. 102,3 CCID50

segédanyag 1 adagnak megfelelõ mennyiségben.
A készítmény javallata: Csirkék ”duzzadtfej” szindró-

mája (Swollen head syndrome) elleni élõ, attenuált vakci-
na.

Húscsirkék olyan légzõszervi betegségeinek megelõzé-
sére, amelyben a SHS vírusa is szerepet játszik.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nulla nap.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2648/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 25.

LXVI. A Denagard 10% gyógypremix A.U.V. (régi
név: Tiamutin 10% gyógypremix) elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Denagard 10% gyógypremix A.U.V. állatgyó-
gyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét mó-
dosítja.

Törzskönyvi szám:
2126/1/06 ÁOGYTI (1 kg)
2126/2/06 ÁOGYTI (2,5 kg)
2126/3/06 ÁOGYTI (5 kg)
2126/4/06 ÁOGYTI (10 kg)
2126/5/06 ÁOGYTI (25 kg)
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A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Novartis
Animal Health d.o.o.

Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Szlovénia
A készítmény hatóanyaga: Tiamulin hidrogén-fuma-

rát.
A készítmény javallata: Sertés
Brachyspira hyodysenteriae által okozott, Bacteroides

és Fusobacterium fajok által súlyosbított sertésdizentéria
kezelésére. Brachyspira pilosicoli okozta vastagbélgyul-
ladás, valamint Lawsonia intracelluláris okozta ileitis ke-
zelésére. Mycoplasma hyopneumoniae okozta, társult kór-
okozók (p1. Pasteurella multocida) által súlyosbított
enzootiás pneumonia kezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Sertés (ehetõ
szövetek): 1 nap.

Rendelhetõség: Kizárólag állatorvosi rendelvényre!
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1683/004/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 26.

LXVII. A Denagard 45% granulátum belsõleges
oldathoz A.U.V.

(régi név: Tiamutin 45% granulátum belsõleges
oldathoz) elnevezésû állatgyógyászati készítmény
forgalomba hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Denagard 45% granulátum belsõleges oldathoz
A.U.V. állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali
engedélyét módosítja.

Törzskönyvi szám:
2073/1/06 ÁOGYTI (55,6 g)
2073/2/06 ÁOGYTI (111,2 g)
2073/3/06 ÁOGYTI (1112 g)
2073/4/06 ÁOGYTI (5 kg)
2073/5/06 ÁOGYTI (25 kg)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Novartis

Animal Health d.o.o.
Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Szlovénia
A készítmény hatóanyaga: Tiamulin hidrogén-fumarát.
A készítmény javallata: Sertés
Brachyspira hyodysenteriae által okozott, Fusobacteri-

um és Bacteroides fajok által súlyosbított sertésdizentéria
kezelésére. Mycoplasma hyopneumoniae okozta, társult
kórokozók által, mint pl. a Pasteurella multocida által sú-
lyosbított enzootiás pneumonia kezelésére. Actinobacillus
pleuropneumoniae okozta pleuropneumonia kezelésére.

Brachyspira pilosicoli okozta vastagbél gyulladás (coli-
tis), valamint Lawsonia intracelluláris okozta ileitis
kezelésére.

Házityúk és pulyka

Mycoplasma okozta és tiamulinra érzékeny kórokozók
által elõidézett kórképek kezelésére (CRD, fertõzõ synovi-
tis és sinusitis).

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: sertés (ehetõ
szövetek): 3 nap

Házityúk (ehetõ szövetek): 2 nap.
Tojás: nulla nap.
Pulyka (ehetõ szövetek): 4 nap.
Rendelhetõség: Kizárólag állatorvosi rendelvényre!
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1049/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 26.

LXVIII. A Denagard 20% injekció A.U.V.
(régi név: Tiamutin 20% injekció) elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Denagard 20% injekció A.U.V. állatgyógyá-
szati készítmény forgalomba hozatali engedélyét módosít-
ja.

Törzskönyvi szám: 1157/2000. FVM
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Novartis

Animal Health d.o.o.
Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Szlovénia
A készítmény hatóanyaga: Tiamulin.
A készítmény javallata: A tiamulin a pleuromutilin an-

tibiotikum félszintetikus származéka. Kiemelkedõen haté-
kony patogén Mycoplasmák, a legtöbb Gram-pozitív és
néhány Gram-negatív baktérium ellen.

Brachyspira hyodysenteriae fertõzés következtében lét-
rejött sertésdizentéria kezelésére, amelyet Bacteroides és
Fusobacterium fajok súlyosbíthatnak. Brachyspira pilosi-
coli okozta vastagbélgyulladás (colitis) és Lawsonia intra-
cellularis okozta ileitis kezelésére. Mycoplasma hyopneu-
moniae által okozott enzootiás pneumonia kezelésére,
amelyet Pasteurella multocida és Actinobacillus pleurop-
neumoniae szövõdmény súlyosbíthat. Mycoplasma hyosy-
noviae okozta arthritis kezelésére a sántaság csökkentése
és a súlygyarapodás visszaállítása céljából. Tiamulin
érzékeny Actinobacillus törzsek okozta pleuropneumonia
kezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Sertés (ehetõ
szövetek): 10 nap.

Rendelhetõség: Kizárólag állatorvosi rendelvényre!
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/460/005/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 26.
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LXIX. A Denagard 10% injekció A.U.V.
(régi név: Tiamutin 10% injekció) elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Denagard 10% injekció A.U.V. állatgyógyá-
szati készítmény forgalomba hozatali engedélyét módosít-
ja.

Törzskönyvi szám: 2172/1/07 MgSzH ÁTI (100 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Novartis

Animal Health d.o.o.
Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Szlovénia
A készítmény hatóanyaga: Tiamulin.
A készítmény javallata: Sertések részére. Brachyspira

hyodysenteriae fertõzés következtében létrejött sertésdi-
zentéria kezelésére, amelyet Bacteroides és Fusobacteri-
um fajok súlyosbíthatnak. Brachyspira pilosicoli okozta
vastagbélgyulladás (colitis) és Lawsonia intracellularis
okozta ileitis kezelésére, Mycoplasma hyopneumoniae ál-
tal okozott enzootiás pneumonia kezelésére, amelyet Pas-
teurella multocida és Actinobacillus pleuropneumoniae
szövõdmény súlyosbíthat. Mycoplasma hyosynoviae
okozta arthritis kezelésére a sántaság csökkentése és a
súlygyarapodás visszaállítása céljából. Tiamulin érzékeny
Actinobacillus törzsek okozta pleuropneumonia
kezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Sertés (ehetõ
szövetek): 10 nap.

Rendelhetõség: Kizárólag állatorvosi rendelvényre!
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/1685/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 26.

LXX. A Revertor 5 mg/ml injekció kutya részére
A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény

forgalomba hozatali engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága – a készítmény kölcsönös elismerésen alapuló
törzskönyvi eljárása során elõterjesztõ tagállam, (Német-
ország) forgalomba hozatali engedélyének egyidejû elis-
merésével – engedélyt adott az állatgyógyászati készít-
mény forgalomba hozatali engedélyének módosítására.

A készítmény új neve: Revertor 5 mg/ml oldatos in-
jekció kutyák és macskák részére A.U.V.

A készítmény törzskönyvi száma: 2199/1/07 MgSzH
ÁTI (10 ml)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: CP-Phar-
ma Handelsges. mbH

Ostlandring 13
31303 Burgdorf , Németország
A készítmény hatóanyaga: atipamezol-hidroklorid.
Javallata: Az atipamezol-hidroklorid szelektív á2-an-

tagonista, amely kutyában és macskában a medetomidin és
dexmedetomidin szedatív hatásának megszüntetésére al-
kalmazható.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: Kizárólag állatorvosi rendelvényre ad-
ható ki.

Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma: 2299/1/07
MgSzH-ÁTI

Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 26.

LXXI. A Colicin 2400 gyógypremix A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmények forgalomba

hozatali engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Colicin 2400 gyógypremix A.U.V. állatgyó-
gyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét
megújítja.

Törzskönyvi szám:
2568/1/09 MgSzH ÁTI (1 kg)
2568/2/09 MgSzH ÁTI (10 kg)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: LAVET

Kft., 1161 Budapest, Ottó u. 14.
A készítmény hatóanyaga: Kolisztin-szulfát.
A készítmény javallata: Sertés kolisztinre érzékeny E.

coli és Salmonella spp. okozta emésztõrendszeri fertõzése-
inek gyógykezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Sertés (ehetõ
szövetek): 2 nap.

Rendelhetõség: Kizárólag állatgyógyászati alkalma-
zásra.

Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Kizárólag engedéllyel rendelkezõ takarmánykeverõ

üzemek keverhetik.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/0084/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 30.
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LXXII. A Colicin 2400 por belsõleges oldathoz A.U.V.
(régi nevén: Colicin 2400 vízoldható pulvis A.U.V.)
elnevezésû állatgyógyászati készítmények forgalomba

hozatali engedélyének megújításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága a Colicin 2400 por belsõleges oldathoz A.U.V.
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali
engedélyét megújítja.

Törzskönyvi szám:
2569/1/09 MgSzH ÁTI (1 kg)
2569/2/09 MgSzH ÁTI (10 kg)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: LAVET

Kft., 1161 Budapest, Ottó u. 14.
A készítmény hatóanyaga: Kolisztin-szulfát.
A készítmény javallata: Sertés, házityúk kolisztinre ér-

zékeny E. coli és Salmonella spp. okozta emésztõrendszeri
fertõzéseinek gyógykezelésére.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Sertés, házi-
tyúk (ehetõ szövetek): 2 nap.

Tojás: 0 nap.
Rendelhetõség: Kizárólag állatgyógyászati alkalma-

zásra.
Kizárólag állatorvosi rendelvényre adható ki.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/0085/005/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. június 30.

LXXIII. Az Erysin Single Shot vakcina A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozatali engedélyének megújításáról és módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága az Erysin Single Shot vakcina A.U.V. állatgyó-
gyászati készítmény forgalomba hozatali engedélyét meg-
újítja és módosítja.

Törzskönyvi szám:
2548/1/09 MgSzH ÁTI (10 ml)
2548/2/09 MgSzH ÁTI (20 ml)
2548/3/09 MgSzH ÁTI (50 ml)
2548/4/09 MgSzH ÁTI (100 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Bioveta,

a.s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané
Cseh Köztársaság
A készítmény hatóanyaga: 2 ml vakcina tartalmaz:
Inaktivált Erysipelothrix rhusiopathiae (három 2-es

szerotípusú, egy 1-es szerotípusú törzs) � 1 RP*
A készítmény javallata: Sertésorbánc, Erysipelothrix

rhusiopathiae 1-es és 2-es szerotípusa okozta megbetege-
dés elleni aktív immunizálás.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nulla nap.

Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2470/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 13.

LXXIII. A Vetergesic vet, 0,3 mg/ml injekció
kutyáknak és macskáknak A.U.V. elnevezésû

állatgyógyászati készítmény forgalomba hozataláról

Az MgSzH Központja Állatgyógyászati Termékek
Igazgatósága – a készítmény kölcsönös elismerésen alapu-
ló törzskönyvi eljárása során elõterjesztõ tagállam (Egye-
sült Királyság) forgalomba hozatali engedélyének egyide-
jû elismerésével – engedélyt adott az állatgyógyászati
készítmény forgalomba hozatalára.

Törzskönyvi szám: 2571/1/09 MgSzH ÁTI (10 ml)
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Reckitt

Benckiser Healthcare (UK) Ltd.
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, Nagy-Britannia
A készítmény hatóanyaga: Buprenorfin
(buprenorfin-hidroklorid formájában).
A készítmény javallata: Kutya és macska posztopera-

tív fájdalomcsillapítása. A központi idegrendszerre ható
gyógyszerek szedatív hatásának potenciálása kutyánál.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Nem értel-
mezhetõ.

Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/113/002/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 13.

LXXIV. Az Engemycine A.U.V. elnevezésû
állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatali

engedélyének módosításáról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága az Engemycine A.U.V. állatgyógyászati készít-
mény forgalomba hozatali engedélyét módosítja.

A készítmény törzskönyvi száma: 398/1991.
A forgalomba hozatali engedély jogosultja: Intervet

International B.V. (Wim de Körverstraat 35, 5830 AA
Boxmeer, Hollandia).

A készítmény hatóanyaga: Oxitetraciklin (hidroklorid
formában).

A készítmény javallata: Szarvasmarha, juh, sertés ku-
tya és macska oxytetraciklinre érzékeny mikroorganizmu-
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sok okozta fertõzéseinek gyógykezelésére. Ilyen pl.: tüdõ-
gyulladások és a légzõszervek egyéb fertõzései
(endo)metritis, tõgygyulladás, húgyúti fertõzések, szepti-
kémia és vírusos megbetegedésekhez kapcsolódó másod-
lagos fertõzések.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Alacsony dó-
zisban (’A’ adagolás esetén):

Szarvasmarha (ehetõ szövetek): 24 nap.
Juh (ehetõ szövetek): 18 nap.
Sertés (ehetõ szövetek): 13 nap.
Tehéntej, juhtej: 4 nap (8 fejés).
Magas dózisban (’B’ adagolás esetén):
Szarvasmarha (ehetõ szövetek): 21 nap.
Juh ehetõ szövetek): 18 nap.
Sertés (ehetõ szövetek): 12 nap.
Rendelhetõség: Állatorvosi rendelvényre.
Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények

forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.
Forgalomba hozatali engedély száma:

02.2/2406/001/2009.
Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 14.

LXXV. A Liquidox 10% belsõleges oldat A.U.V.
elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalomba

hozataláról

Az MgSzH Központ Állatgyógyászati Termékek Igaz-
gatósága engedélyt adott a Liquidox 10% belsõleges oldat
A.U.V. elnevezésû állatgyógyászati készítmény forgalom-
ba hozatalára.

Törzskönyvi szám:
2574/1/09 MgSzH ÁTI (1l)
2574/2/09 MgSzH ÁTI (5l)

A forgalomba hozatali engedély jogosultja: VET-
PHARMA ANIMAL HEALTH, S.L

Les Corts, 23
08028 Barcelona
Spanyolország
A készítmény hatóanyaga: Doxiciklin (doxicik-

lin-hiklát formájában).
A készítmény javallata: HÁZITYÚK (BROJLER-

CSIRKÉK)
Idült légzõszervi betegség (CRD) és más mycoplasmás

betegségek megelõzésére és kezelésére, amennyiben a kó-
rokózó doxiciklinre érzékeny.

SERTÉS
Doxiciklinre érzékeny Pasteurella multocida és Mycop-

lasma hyopneumoniae okozta légzõszervi betegségek
megelõzésére.

A betegségnek az állományban való jelenlétét elõzete-
sen igazolni szükséges.

Élelmezés-egészségügyi várakozási idõ: Hús és egyéb
ehetõ szövetek:

Házityúk (brojlercsirkék): 7 nap.
Sertés: 7 nap.
Tojás: A készítmény alkalmazása emberi fogyasztás-

ra szánt tojást tojó madarak kezelésére nem engedélye-
zett.

Rendelhetõség: Kizárólag állatorvosi rendelvényre ki-
adható állatgyógyászati készítmény.

Forgalmazhatóság: Az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosultak forgalmazhatják.

Forgalomba hozatali engedély száma:
02.2/2821/001/2009.

Engedély kiadásának dátuma: 2009. július 14.
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Közlemény

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága az élelmiszerláncról
és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 34. §-ában foglalt jogkörénél fogva, az alább felsorolt állatgyó-
gyászati készítményeket a törzskönyvbõl törölte:

Készítmény neve (A.U.V.)
Forgalomba hozatali engedély

jogosultja
Törzskönyvi

szám
Határozat száma Törlés dátuma

Abamitel LA injekció KRKA d.d. 1328/2002. 02.2/0923/002/2009 2009.06.02.
Aivlosin oldható por Dunavet-B Zrt. 1262/2004. 02.2/1780/000/2009 2009.04.16.
Amoxyveto 15 LA injekció Univet Ltd. 1432/2004. 02.2/2039/000/2009 2009.04.30.
Animox 13,92% pulvis Animal-Med Kft. 1044/1999. 02.2/793/002/2009 2009.05.11.
Caliermisol injekció Laboratoiros Calier 722/1997. 02.2/1893/000/2009 2009.04.21.
Chanoprim bolus Chanelle Pharmaceuticals Ltd. 1055/1999. 02.2/1897/000/2009 2009.04.22.
Chlortet GF 100 gyógypremix Dunavet-B Zrt. 791/1998. 02.2/1907/000/2009 2009.04.22.
Cloprostenol injekció Pharmanovo GmbH 1367/2003. 02.2/1553/001/2009 2009.05.05.
Cloxambiotic tõgyinfúzió Laboratoiros Calier 804/1998. 02.2/1933/000/2009 2009.04.23.
Combistrep injekció Norbrook Lab. Ltd. 1428/2004. 02.2/648/001/2009 2009.04.30.
Crestar Intervet International B.V. 673/1996. 02.2/1781/000/2009 2009.04.16.
Dexamedium injekció Intervet International B.V. 1034/1999. 02.2/1995/000/2009 2009.04.28.
Ecotraz 12,5% ektoparazita irtószer Eco Animal Health Ltd 765/1998. 02.2/1906/000/2009 2009.04.22.
Ecotraz Pig pour on Eco Animal Health Ltd. 808/1998. 02.2/1905/000/2009 2009.04.22.
Ectocidol 600 oldat Dunavet-B Zrt. 1041/1999. 02.2/1908/000/2009 2009.04.22.
Febrivex pulvis Dunavet-B Zrt. 1074/1999. 02.2/1723/001/2009 2009.04.16.
Flubactin oldat KRKA d.d. 1290/2001. 02.2/2018/000/2009 2009.04.29.
GTS Veyx Gosstier suspension injekció Veyx Pharma GmbH 1076/1999. 02.2/2021/000/2009 2009.04.29.
Hipragenital intrauterin oldat Laboratorios Hipra S.A. 1412/2004. 02.2/2041/000/2009 2009.04.30.
Indigest injekció Laboratoiros Calier 1022/1999. 02.2/1288/003/2009 2009.04.21.
Ivertin 1% injekció Laboratoiros Calier 1371/2003. 02.2/1992/000/2009 2009.04.28.
Linesvall injekció Dunavet-B Zrt. 1161/2000. 02.2/2020/000/2009
Mamifort Secado Laboratorios Syva S.A. 1281/2001. 02.2/1578/000/2009 2009.04.01.
Mamisec-Cloxa tõgyinfúzió Dunavet-B Zrt. 1067/1999. 02.2/1898/000/2009 2009.04.22.
Mastilex tõgyinfúzió Dunavet-B Zrt. 1240/2000. 02.2/2016/000/2009 2009.04.29.
Mastivet Parenteral injekció Divasa Farmavic Hungária Kft. 1045/1999. 02.2/1901/000/2009 2009.04.22.
Multimast tõgyinfúzió Norbrook Lab. Ltd. 1429/2004. 02.2/644/001/2009 2009.04.30.
Nemutin oral solution S.P. Veterinaria S.A. 997/1999. 02.2/1891/000/2009 2009.04.21.
Neo Mastitar tõgyinfúzió Virbac S.A. 710/1997. 02.2/665/003/2009 2009.04.16.
Nortril 5% és 10% injekció Heinrich Fromme GmbH 1106/1999. 02.2/1892/000/2009 2009.04.21.
Oxitevall 800 gyógypremix Dunavet-B Zrt. 999/1999. 02.2/1904/000/2009 2009.04.22.
Pen-Strep 20/20 injekció Eurovet AH 674/1996. 02.2/2038/001/2009 2009.06.02.
PenTard Strep injekció KRKA d.d. 1175/2000. 02.2/1994/000/2009 2009.04.28.
PenTard Strep LA injekció KRKA d.d. 1180/2000. 02.2/2019/000/2009 2009.04.29.
Pracol injekció Laboratorios Hipra S.A. 1109/1999. 02.2/1900/000/2009 2009.04.22.
Roxacin injekció Laboratoiros Calier 1373/2003. 02.2/1993/000/2009 2009.04.28.
Roxacin oral solutio Laboratoiros Calier 1372/2003. 02.2/2017/000/2009 2009.04.29.
Suacron injekció Divasa Farmavic S.A. 853/1998. 02.2/1899/000/2009 2009.04.22.
Tetravet Blue spray Bomac Lab. Ltd. 1120/1999. 02.2/1742/001/2009 2009.05.19.
Tiaminvall 10% gyógypremix Dunavet-B Zrt. 1314/2002. 02.2/1835/000/2009 2009.04.20.
Tiaminvall 45% vízoldékony pulvis Dunavet-B Zrt. 1315/2002. 02.2/1836/000/2009 2009.04.20.
Ultramax injekció Norbrook Lab. Ltd. 1427/2004. 02.2/649/001/2009 2009.04.30.
Ventipulmin granulátum Boehringer GmbH 1434/2004. 02.2/2040/000/2009 2009.04.30.
Vermis-Ex tabletta CP-Pharma GmbH 1331/2002. 02.2/1808/002/2009 2009.05.05.
Vetoflok 5% injekció Veterina Ltd. 1365/2003. 02.2/1970/000/2009 2009.04.27.
Zipyran Plus tabletta Laboratoiros Calier 1226/2000. 02.2/1740/001/2009 2009.05.19.
Rotacol vakcina Ceva-Phylaxia Zrt. 168/1988. 02.2/2552/001/2009. 2009.06.18.
Porcilis BPM vakcina Intervet International B.V. 542/2000. 02.2/2181/000/2009. 2009.05.13.
AviPro THYMOVAC vakcina Lohmann AH GmbH 2158/1-6/07. 02.2/540/002/2009. 2009.04.16.
Reomune 3 vakcina Biomune Co. 478/1999. 02.2/1782/000/2009. 2009.04.21.
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Közlemény
a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy használati jogának elnyerésére

az Agrármarketing Centrum által meghirdetett pályázati felhívásról

A pályázat célja:
A HÍR védjegy használati jogának elnyerésével a hagyományos és tájjellegû mezõgazdasági termékeink és élelmisze-

reink ismertségének növelése, az ilyen termékeket gyártók piaci lehetõségeinek bõvítése. Ennek érdekében mind a pá-
lyázat benyújtása, mind pedig a védjegy használata ingyenes.

Célja továbbá a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) gyûjtemény hasznosításának és bõvítési lehetõségének megterem-
tése.

Elõzmények:
A Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) program a Nyugat-Európában - francia kezdeményezésre - már több éve futó

Euroterroirs (Európa Vidékei) program hazai adaptációja, mely a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
(FVM) kezdeményezésével 1998-ban indult el. A program eredményeként létrejött Magyarország hagyományos és táj-
jellegû mezõgazdasági termékeinek és élelmiszereinek gyûjteménye (a továbbiakban: HÍR gyûjtemény) abból a célból,
hogy e speciális termékek gazdasági hasznosítása lehetõvé váljon.

A 2000. december 31-én lezárt gyûjteményben 300 jellegzetesen magyar, illetve különleges regionális élelmiszeripari
termék (zöldségek, gyümölcsök, húsipari termékek; sütõipari termékek; italok, tejtermékek, édesipari, cukrászati és ma-
lomipari termékek, fûszerek és száraztészták), illetve növény- és állatfajta szakmai-történeti leírása található.

A HÍR gyûjtemény nyomtatott formában és elektronikusan is kiadásra került, tartalma az Agrármarketing Centrum
(AMC) honlapjáról (www.amc.hu) letölthetõ.

Az idei év folyamán kezdetét vette a HÍR gyûjtemény aktualizálását, illetve bõvítését célzó hasznosítási program,
amelynek mûködtetõje az FVM megbízásából az AMC. E program keretében kerül meghirdetésre a HÍR védjegy hasz-
nálati jogának elnyerésére kiírt jelen pályázati felhívás is.

A pályázat beadására jogosultak:
Olyan termelõk, elõállítók vagy olyan csoportosulások (közösségek, civil szervezetek, szakmai érdekképviseletek

stb.), amelyeknek tagjai a HÍR gyûjteményben szereplõ vagy a HÍR gyûjtemény követelményrendszerének megfelelõ
hagyományos és tájjellegû mezõgazdasági terméket vagy élelmiszert állítanak elõ.

Pályázat beadása az alábbi formákban lehetséges:

Pályázat a HÍR Gyûjteményben szereplõ termékek esetében – I. típusú pályázat:
Feltétel: a termék szerepel a HÍR gyûjteményben és az ott meghatározott termékleírás szerint kerül elõállításra.

(A gyûjtemény anyaga letölthetõ az AMC honlapjáról: www.amc.hu)
A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázati felhívás 1. sz. mellékletét képezõ jelentkezési lapot,
– a pályázati felhívás 2. sz. mellékletét képezõ, kitöltött adatlapot, amellyel a pályázó a HÍR gyûjtemény követel-

ményrendszerének és az abban szereplõ termékleírásnak való megfelelést bizonyítja,
– a terméket több oldalról bemutató, A5 méretû, színes fotók.

Pályázat a HÍR Gyûjteményben nem szereplõ termékek esetében – II. típusú pályázat:
Feltétel: a termék nem szerepel a HÍR gyûjteményben, de megfelel az alábbi követelményrendszernek:
1. dokumentált történelmi múlt, legalább kétgenerációs (50 éves) ismertség,
2. hagyományos elõállítási mód,
3. adott tájegységhez (település, régió stb.) kötõdés,
4. elõállításának legalább egy eleme helyi, speciális tudáson alapul,
5. ismertség (legalább az elõállítási körzetben),
6. az elõállítás és forgalmazás megléte.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázati felhívás 1. sz. mellékletét képezõ jelentkezési lapot;
– a pályázati felhívás 3. sz. mellékletét képezõ minta alapján elkészített termékleírást (a termékleírás elkészítését se-

gítõ útmutató letölthetõ az AMC honlapjáról: www.amc.hu);
– a terméket több oldalról bemutató, A5 méretû, színes fotók.

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatokat szakmai Bíráló Bizottság vizsgálja meg és bírálja el, összevetve azokat a HÍR gyûjteményben szereplõ

termékleírásokkal, illetve a HÍR gyûjtemény követelményrendszerével. A II. típusú pályázat esetében a termékekbõl a
Bíráló Bizottság elõzetesen mintát kérhet be.

Az eredményes pályázó a pályázati felhívásnak megfelelõ termék(ek) esetében jogosulttá válik a HÍR védjegynek az
általa elõállított terméken, annak csomagolásán, illetve a kapcsolódó reklámanyagokon való feltüntetésére, valamint az
AMC közösségi marketing programjában szervezõdõ HÍR kiállítások/rendezvények/értékesítésösztönzõ akciók alkal-
mával a termékeivel történõ bemutatkozásra, bizonyos esetekben termékei árusítására.

A nyertes pályázókkal az AMC mint az FVM által engedélyezett védjegyhasználó védjegyhasználati szerzõdést köt,
amely tartalmazza a HÍR védjegy használatával kapcsolatos jogosultságokat és kötelezettségeket.

A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja:

A pályázatok benyújtásának helye:
Agrármarketing Centrum

Levélcím: 1325 Budapest, Pf. 340.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2009. október 30.
Az elkésetten beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra, azok érvénytelenek!

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot postai úton 1 eredeti és 1 másolati példányban kérjük benyújtani, valamint a postai feladást követõ na-

pon elektronikus formában kérjük a gabriella_kutasy@amc.hu e-mail címre megküldeni. A pályázatot tartalmazó zárt
borítékon a pályázati kiírás típusát fel kell tüntetni.

A jelentkezési lap, az adatlap és a termékleírás elkészítésének útmutatója az Agrármarketing Centrum honlapjáról is
letölthetõ.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Kutasy Gabriella – Agrármarketing Centrum. Tel: 06 (1) 450-8850.
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Jelentkezési határidõ: 2009. október 30.

Agrármarketing Centrum (AMC)
1325 Budapest, Pf. 340.

Témavezetõ: Kutasy Gabriella
Telefon: (1) 450-8850
Fax: (1) 450-8808

1. sz. melléklet

JELENTKEZÉSI LAP *

a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR)
védjegy használati jogának elnyerésére

Pályázó adatai:

Pályázó (cég) neve: .............................................................................................................................................................

Cégvezetõ/egyéni vállalkozó neve: ....................................................................................................................................

Cím: – Irányítószám: ………………. Város: ...................................................................................................................

Utca, házszám: ...................................................................................................................................................................

Kapcsolattartó neve: ...........................................................................................................................................................

Telefon: ………………………...… – Mobil: …………………………… – Fax: ...........................................................

E-mail: ………………………@…..………………… – Internet: www. ..........................................................................

............................................................................................................................................................................................

A pályázat tárgyát képezõ termék(ek): ..............................................................................................................................

Alulírott, büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy

– a pályázat részeként benyújtott dokumentumokban foglaltak megfelelnek a valóságnak, valamint az alkalmazott
mûködési és elõállítási gyakorlatnak;

– a pályázat tárgyát képezõ termék a HÍR gyûjteményben szereplõ vagy a pályázat részeként benyújtott, a HÍR gyûj-
temény követelményrendszerének megfelelõ termékleírás szerint készül, és elõállítása a továbbiakban is akadály-
mentes.

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben csoportosulás képviseletében nyújtom be a pályázatot, úgy annak kedvezõ elbírá-
lása esetén a védjegy használatára jogosult termelõk/elõállítók adatait (név, elérhetõség) a védjegyhasználati szerzõdés
mellékleteként megadom.

Dátum:………………………………….

…………………………………………….
aláírás

* Kérjük a jelentkezési lapot gépelve vagy nyomtatott betûvel kitölteni.

8. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2777



Pályázat a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy használati jogának elnyerésére

2. sz. melléklet

ADATLAP
a HÍR gyûjeményben szereplõ termék elõállításáról

A termelt/elõállított termék adatai:

1. A termék HÍR gyûjtemény szerinti elnevezése:

2. A termék HÍR gyûjtemény szerinti más elnevezése (ha a termelõ ezen a néven állítja elõ):

3. A HÍR gyûjtemény szerinti régió megnevezése:

4. A konkrét földrajzi egység megnevezése, ahol a terméket elõállítják:

5. A termék külsõ megjelenésének bemutatása a HÍR termékleírás alapján:

6. A termék érzékszervi tulajdonságai (különösen íze):

7. A hagyományos elõállítási mód leírása:

Dátum:………………………………….

…………………………………………….
aláírás
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Pályázat a Hagyományok-Ízek-Régiók (HÍR) védjegy használati jogának elnyerésére

3. sz. melléklet

TERMÉKLEÍRÁS

[minta]

[A formanyomtatvány kitöltésekor a szögletes zárójelben szereplõ szöveget el kell hagyni.]

1. A termék bemutatása
1.1 Régió [karikázza be a megfelelõt!]

a) Közép-Magyarország (Budapest, Pest m.)
b) Észak-Magyarország (Borsod-Abaúj-Zemplén m., Heves m., Nógrád m.)
c) Észak-Alföld (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok m.)
d) Dél-Alföld (Bács-Kiskun m., Békés m., Csongrád m.)
e) Közép-Dunántúl (Fejér m., Komárom-Esztergom m., Veszprém m.)
f) Nyugat-Dunántúl (Gyõr-Moson-Sopron m., Vas m., Zala m.)
g) Dél-Dunántúl (Somogy m., Tolna m., Baranya m.)

1.1.1 Egyéb elõfordulás a régión belül: ..............................................................................................................................

1.1.2 Egyéb magyarországi elõfordulás: ............................................................................................................................

1.2 Ágazat [karikázza be a megfelelõt!]
a) Gabonafélék, malomipari termékek
b) Termesztett, friss vagy feldolgozott gyümölcs
c) Termesztett, friss vagy feldolgozott zöldség
d) Húsok, húskészítmények, tojás
e) Fûszernövények, ízesítõk
f) Halászati termékek
g) Olajok és zsírok

h) Tejtermékek
i) Sütõipari termékek
j) Édesipari termékek (lekvárok is)
k) Száraztészták
l) Cukrászati termékek
m) Italok (borokat kivéve)
n) Egyéb (pl. méz)

1.3 Elnevezés

............................................................................................................................................................................................

1.3.1 Más elnevezések

............................................................................................................................................................................................

1.4 Változatok

............................................................................................................................................................................................

1.5 Általános besorolás

……………………………………………………………………………………………….......
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1.6 Különleges, egyedi jellemzõk

............................................................................................................................................................................................

1.7 Leírás

............................................................................................................................................................................................

1.7.1. Forma, szín, súly stb.

............................................................................................................................................................................................

1.7.2. Összetétel

............................................................................................................................................................................................

2. Történet
[Eredet, mennyi ideje jegyzik a terméket; anekdota, mûvek, amelyekben idézik a terméket stb. Ezt összefüggõ, szöveges
formában kell elkészíteni.]
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

3. Felhasználás
[mikor, hogyan, hol]
............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Létezik-e valamilyen baráti társaság, egyesület vagy klub a termék népszerûsítésére?

............................................................................................................................................................................................

4. Szakmai fogások, az elõállítás módja

4.1 Termesztési vagy tenyésztési, esetleg alapanyag-kiválasztási módszerek
4.2 Betakarítási, tárolási módok vagy az alapanyag felhasználásának különleges módszerei
4.3 Feldolgozási eljárások [fõzés, keverés, melegítés, hûtés, mindegyik fázis ideje (T) és hõfoka (°C)]
4.4 Csomagolási módok [darabra, csoportonként, milyen külalakban, csomagolóanyagban, színben stb.]

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................
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5. Gazdasági adatok
5.1 Termelés mennyisége évente

............................................................................................................................................................................................

5.2 Termelõk száma [csoportosulás esetén]

............................................................................................................................................................................................

5.3 Termelés/árusítás idõszaka, periódusa

............................................................................................................................................................................................

5.4 Forgalmazás (árusítás) helye [falu, város, megye, régió]

............................................................................................................................................................................................

5.5 Iparjogvédelmi oltalom helyzete

a) Igen, lajstromszám/ügyszám: .........................................................................................................................................
b) Nem
c) Oltalom iránti kérelem folyamatban van. A kérelem tárgya: .........................................................................................

6. Bibliográfia [nemzeti-nemzetközi]
Kapcsolódó szakmai leírások [megjelent szórólap, könyv, cikk]

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

7. A termékleírás szakértõje

7.1 A termékleírást készítõ/szakmailag ellenõrzõ szakértõ

............................................................................................................................................................................................

7.2 A szakértõ felkészültsége [foglalkozás/végzettség, munkahely, beosztás, esetleg referenciák]

…………………………………………………………………………………………………

9. Aláírások

———————————— ————————————
(a 7.1 pont szerinti) szakértõ pályázó
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Szabó Béla

HONUNK STÁTUSJOGI ÁLLÁSA

címû kötetét

A könyv Szabó Béla 1848–49 „elfelejtett magyar közjogászának” – fõmûve: A magyar korona országainak
státusjogi és monarchiai állása a pragmatica sanctio szerint, amelyet a szerzõ 1848. április 30-án adott
nyomdába. Közjogi érvelése, s így munkájának egésze, azért is figyelemre méltó, mert a XIX. századi önálló
nemzetállam kritériumait összegzi. A nagy reformnemzedék képviselõihez képest kirívóan egyedi állás-
pontot képvisel két vagy több állam jogi kapcsolatának, továbbá a szuverenitás tartalmának kérdésében.
Mûvének különös értéke, hogy azon kevesek egyike, amely 1848-ban a birodalmi államkapcsolatok jogi
jellegérõl analitikai igényességgel értekezik.

A kötet 228 oldal terjedelmû, ára 4284 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

Szabó Béla

HONUNK STÁTUSJOGI ÁLLÁSA

címû, 228 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4284 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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TOVÁBBKÉPZÉS

A Budapesti CORVINUS Egyetem
KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET

(ISO 9001:2000 szabvány alapján minõsített intézet)
tájékoztatója

A BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet felvételt hirdet a 2010.
februárban induló, másoddiplomát adó közgazdasági szakirányú
továbbképzéseire és tanfolyami képzéseire.

Általános tudnivalók:
Az intézet közgazdasági szakirányú továbbképzésein szerez-
hetõ oklevelek a felsõoktatási törvényben rögzített felsõfokú
szakirányú szakképesítést tanúsítják.
Jelentkezési határidõ: 2009. október 31.
Jelentkezési lapot, tájékoztató füzetet, mely a továbbképzési le-
hetõségek általános tudnivalói mellett, szakonként részletesen
tartalmazza a képzés célját és tantervét, térítésmentesen a BCE
Közgazdasági Továbbképzõ Intézetnél (BCE KTI) lehet be-
szerezni.

Címünk: BCE Közgazdasági Továbbképzõ Intézet
1085 Budapest VIII., Rigó u. 3.

Postacímünk: 1444 Budapest, Pf. 275 KTI
Honlapunk: http://kti.linett.hu

http://uni-corvinus.hu

Telefonszámaink: 216-4441, 216-4442 vagy 216-4443
E-mail címünk: kti@uni-corvinus.hu

Jelentkezési feltételek: Államilag elismert felsõfokú (alap, mester,
illetve korábban egyetem, fõiskola) iskolai végzettség és szakkép-
zettség. Jelentkezni a kiadott tájékoztatóban lévõ jelentkezési la-
pon vagy az interneten letöltött jelentkezési lapon lehet. A tan-
folyami képzésekre a Tájékoztató füzetünkben közöltek szerint.
Képzési idõ: A szakirányú továbbképzések 2, 4 félévig tartanak. Et-
tõl való eltérést és a tanfolyamok képzési idejét a Tájékoztató füze-
tünk tartalmazza. A foglalkozások hetenként általában egy napot
vesznek igénybe és 9.40–18.00 óra között kerülnek megtartásra.
A felsõfokú szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél meg-
szerzésének feltételei: Az elõírt képzési és kimeneti követelmé-
nyek (az elõírt tanulmányi és vizsgakötelezettségek eredményes tel-
jesítése, szakdolgozat készítése, záróvizsga eredményes letétele)
teljesítése.
A kiadható oklevél tartalma az adott szak képzési és kimeneti kö-
vetelményeiben elõírtak szerint, az alapképzettségtõl és az el-
végzett szaktól függ.

2010-ben az alábbi közgazdasági szakirányú továbbképzési szakokra hirdetünk felvételt:

1. Elemzõ statisztikus szak
2. Nemzetközi gazdasági (és üzleti)

kapcsolatok szak
3. Vezetési és szervezési szak
4. Marketing szak
5. Pénzügy szak
6. Agrár-közgazdasági szak
7. Vállalkozási menedzsment szak
8. Értékelemzõ szak
9. Környezeti menedzsment szak

10. Biztosítási szak
11. Személyügyi – emberierõforrás-menedzser – szak
12. Jövõkutatás, elõrejelzés (stratégiaformálás) szak
13. Egészségügyi menedzsment szak
14. Belügyi gazdasági szak

15. Gyógyszerügyi menedzsment szak
16. Ingatlangazdálkodási szak
17. Védelemgazdasági szak
18. Projektmenedzsment (fõvállalkozás) szak
19. Közigazgatás gazdálkodása és ellenõrzése szak
20. Közigazgatás gazdálkodás és informatika szak
21. Felszámolási és vagyonfelügyeleti szak
22. Érdekérvényesítõ (lobbi) szak
23. Kultúra-gazdaságtan szak
24. Vezetési tanácsadás szak
25. Esélyegyenlõségi szak
26. Piacszabályozási szak
27. Biztosítási szak Egészségügyi biztosítási specializáció
28. Ügyfélkapcsolati szak
29. Energiagazdálkodási szak

Gazdasági, szakképesítést nyújtó és céltanfolyamok
Gazdasági tanfolyamaink elsõsorban az aktuális gazdálkodási, pénzügyi, adózási és vezetési tudnivalókat tartalmazzák.
Szakképesítést nyújtó tanfolyamaink a rendeletileg elõírt követelményrendszer szerint épülnek fel, szakvizsgára készítenek fel, s ered-
ményes szakvizsga után képesítést tanúsító bizonyítványt adnak.
Külön megbízás alapján intézményeknél, gazdasági társaságoknál, vállalkozásoknál új munkakörök, feladatok szakszerû ellátását
segítõ céltanfolyamokat szervezünk.

2010-ben az alábbi tanfolyamokra hirdetünk felvételt:

1. Alapfokú értékelemzõ tanfolyam intézménynél,
gazdasági társaságnál, vállalkozásnál

2. Esélyegyenlõségi szaktanfolyam
3. Direkt marketing tanfolyam
4. Munkaerõ-piaci politikák, munkaerõ-piaci elemzések
5. Társadalombiztosítási szakmai klub

6. Adatbázis-lekérdezés (SQL),
Office programozás szaktanfolyam

7. Biztosítási tanácsadó szaktanfolyam
8. Biztosításközvetítõ szaktanfolyam
9. Pénzügyi számviteli szakellenõri szaktanfolyam

10. Okleveles pénzügyi revizori szaktanfolyam

BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

A magyar jogtudomány klasszikusai sorozatában

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû kötetét

Az Elemi magyar közjog – amely az elsõ magyar nyelvû közjogi összegzés – 1846-ban látott napvilágot. Két
részre tagolódik: Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatására, s ezen belül a 104 paragrafusra
tagozódó institúciók világos szerkezetben, kifejezõ fogalmakkal jelenítik meg az intézményrendszert. Azért
is becses értékû e szintézis, mert a klasszikusan átmeneti, polgári átalakulás elõtti monarchiát mutatja be
a szerzõ, Beöthy Zsigmond (1819–1896), aki kezdetben közigazgatási pályán tevékenykedett, majd pálya-
futását 1883-ban, nyugállományba vonulásakor királyi táblai tanácselnökként fejezte be. Szakirodalmi
munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E közjogi kuriózumot a magyar jogtörténet, jogi kultúra iránt
érdeklõdõk figyelmébe ajánljuk.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 3150 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny 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

Beöthy Zsigmond

ELEMI MAGYAR KÖZJOG

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3150 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: ........................................ ...............................................
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