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Törvény

2009. évi LXXXVII. törvény Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról - - - - - - - - - - - - 2788

2009. évi XCV. törvény A mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalma-
zott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2788

Kormányrendeletek

158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet

A mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzõinek ol-
talmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2792

178/2009. (IX. 4.) Korm.
rendelet

A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló
eljárásról, valamint ezen termékek ellenõrzésérõl - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2797

183/2009. (IX. 10.) Korm.
rendelet

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatási elõleg fizetéséhez
kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2802

Miniszteri rendeletek

81/2009. (VII. 10.)
FVM rendelet

A kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenõrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmé-
nyek alkalmazásával kapcsolatos szabályokról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2803

82/2009. (VII. 15.)
FVM rendelet

A vágómarhák vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról
szóló 14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2809

83/2009. (VII. 15.)
FVM rendelet

A vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról
szóló 15/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2811

84/2009. (VII. 15.)
FVM rendelet

A vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló 16/1998.
(IV. 3.) FM rendelet módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2812

86/2009. (VII. 17.)
FVM rendelet

A szõlõtermelési potenciálról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2815

87/2009. (VII. 17.)
FVM rendelet

A cukorrépa-termelõk nemzeti kiegészítõ támogatásáról szóló 133/2008. (X. 10.) FVM rendelet
módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2823

88/2009. (VII. 17.)
FVM rendelet

A nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti
halászati tilalmi idõkrõl szóló 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelet módosításáról - 2824

89/2009. (VII. 22.)
FVM–KvVM együttes
rendelet

Egyes géntechnológiai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról- - - - - - - - - - - - - - - 2826

90/2009. (VII. 24.)
FVM rendelet

Az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezésérõl- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2827

95/2009. (VII. 30.)
FVM rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosítá-
sáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2838

96/2009. (VII. 30.)
FVM rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, nö-
vényi alapú nyersszesz, nyersolaj elõállító üzemek létesítéséhez nyújtandó támogatások részle-
tes feltételeirõl szóló 44/2009. (IV.11.) FVM rendelet módosításáról - - - - - - - - - - - - 2839
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97/2009. (VII. 30.)
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A borszõlõ termõhelyi kataszterének felvételezésérõl, kiegészítésérõl és módosításáról - - - - - 2840

98/2009. (VII. 30.)
FVM rendelet

A borkészítésre alkalmas szõlõfajták osztályba sorolásáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2850

99/2009. (VII. 30.)
FVM rendelet
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100/2009. (VII. 30.)
FVM rendelet
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rendelet módosításáról - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2860

101/2009. (VII. 30.)
FVM rendelet

A borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sûrített szõlõmust és finomított
szõlõmust-sûrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeirõl szóló 120/2008.
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102/2009. (VIII. 5.)
FVM rendelet

Az Egri borvidék védett eredetû borairól- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2865

103/2009. (VIII. 5.)
FVM rendelet

A Káli védett eredetû borról- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2872

104/2009. (VIII. 5.)
FVM rendelet

A tájfajták állami elismerésérõl, valamint vetõmagvaik elõállítási és forgalmazási feltételeirõl - 2875

105/2009. (VIII. 14.)
FVM rendelet

Az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet mó-
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106/2009. (VIII. 14.)
FVM rendelet

A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi köve-
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107/2009. (VIII. 14.)
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108/2009. (VIII. 14.)
FVM rendelet

A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazda-
sági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló ag-
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109/2009. (VIII. 14.)
FVM rendelet
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110/2009. (VIII. 19.)
FVM rendelet
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111/2009. (VIII. 19.)
FVM rendelet
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115/2009. (VIII. 29.)
FVM rendelet

A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról - - - - 2890

116/2009. (VIII. 29.)
FVM rendelet

Az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról - - - - - 2891

117/2009. (VII. 29.)
FVM rendelet

Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból való igénylésének feltételei-
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Törvény

2009. évi LXXXVII.
törvény

az agrárpiaci rendtartásról szóló
2003. évi XVI. törvény módosításáról*

1. § Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi
XVI. törvény 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[E törvény hatálya kiterjed]
„b) az ezen termékeket termelõ, feldolgozó, valamint for-

galmazó jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságra és egyéb gazdálkodó szervezetre, természetes sze-
mélyre, egyéni vállalkozóra és családi gazdálkodóra.”

2. § Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi
XVI. törvény a következõ 10. §-sal egészül ki:

„10. § (1) A termékpálya szereplõinek érdekképvisele-
tét ellátó szakmai szervezetek a termékpálya vertikális
mûködésének elõsegítése érdekében – így különösen a ter-
mékek felvásárlásával, forgalmazásával, beszerzések üte-
mezésével, ösztönzõ eszközök alkalmazásával, a már
megtermelt termékek piacra jutási feltételeinek, illetve
piaci helyzetének romlását elõidézõ magatartásoktól való
tartózkodással összefüggõ kérdésekben – történõ együtt-
mûködésükkel kapcsolatban önszabályozó megállapodást
köthetnek. A megkötött megállapodás nyilvános és ahhoz
az érdekképviseletet ellátó szakmai szervezetekhez nem
tartozó további termékpálya-szereplõk írásos nyilatko-
zatban csatlakozhatnak. A csatlakozás feltételeit a felek
a megállapodásban határozzák meg.

(2) A mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek vonat-
kozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességte-
len forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi tör-
vény** szerinti beszállítók érdekképviseletét ellátó szakmai
szervezet tagjai számára az adott piacra, illetve az ott alkal-
mazásra kerülõ árakra, beszerzési és értékesítési lehetõségek-
re, ösztönzõk alkalmazására, a termékek piaci helyzetének
javítására, illetve kiegyensúlyozott piaci viszonyok biztosítá-
sára vonatkozó felmérést végezhet, információt adhat, vala-
mint a tagok között erre irányuló koordinatív egyeztetést
folytathat, amennyiben az ilyen tevékenység révén meg-
valósuló gazdasági és társadalmi elõnyök meghaladják
a tevékenység révén kialakuló versenyt korlátozó magatar-
tásból adódó hátrányokat. Az ilyen tevékenység nem minõsül
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilal-
máról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-ában foglalt tila-
lom megsértésének.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2009. június 29-i ülésnapján fogadta el.
** A hivatkozott törvényt a köztársasági elnök nem írta alá, hanem meg-

fontolásra visszaküldte az Országgyûlésnek.

3. § Ez a törvény a kihirdetését követõ 10. napon lép
hatályba.

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

2009. évi XCV. törvény
a mezõgazdasági és élelmiszeripari termékek

vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott
tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról*

A magyarországi élelmiszer termékpálya szerves részét
képezõ élelmiszer-termelõ és -feldolgozó, illetve élelmi-
szer- kereskedelemmel foglalkozó szervezetek, mint az
élelmiszerlánc szereplõi között a kölcsönös bizalom és
együttmûködés megteremtése, a piaci kapcsolatok rende-
zése és az etikus üzleti magatartás normái érvényesülése
kiemelkedõ fontosságára, valamint a szereplõk közötti ki-
egyensúlyozott piaci alkupozíció biztosítására tekintettel,
továbbá az élelmiszer-ellátás biztonságának fenntartása és
a fogyasztók bizalmának megõrzése érdekében az Ország-
gyûlés a következõ törvényt alkotja:

Általános rendelkezések

1. §

E törvény célja a mezõgazdasági és élelmiszeripari ter-
mékek kereskedelmét végzõ szervezetek, valamint azok
beszállítói közötti tisztességes üzleti magatartás
érvényesülésének biztosítása.

2. §

(1) E törvény hatálya kiterjed
a) a mezõgazdasági és élelmiszeripari terméket termelõ,

illetve feldolgozó jogi személyre, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságra és egyéb gazdálkodó szervezetre, ter-
mészetes személyre (ideértve az õstermelõt, egyéni vállal-
kozót és a családi gazdálkodót is), továbbá a külön jogsza-
bály szerinti termelõi szervezetre, illetve termelõi csoport-
ra,

b) a mezõgazdasági és élelmiszeripari terméket átalakí-
tás (feldolgozás) nélkül tovább értékesítõ, vagy a végsõ fo-
gyasztó részére értékesítõ jogi személyre, jogi személyi-
ség nélküli gazdasági társaságra és egyéb gazdálkodó szer-
vezetre, természetes személyre, valamint az ezekkel
a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
Szt.) szerint kapcsolt vállalkozásban levõ szervezetekre,
továbbá az ilyen személy vagy szervezet számára a termék
beszerzésével, illetve értékesítésével kapcsolatban szol-
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* A törvényt az Országgyûlés a 2009. október 12-i ülésnapján fogadta el.



gáltatást nyújtó és ennek során a termék beszállítójával
közvetlen üzleti kapcsolatba kerülõ harmadik közremûkö-
dõ szereplõre.

(2) E törvény alkalmazásában:
a) beszállító: olyan – mezõgazdasági és élelmiszeripari

terméket termelõ, feldolgozó, illetve külön jogszabály sze-
rint termelõi szervezetnek, illetve termelõi csoportnak mi-
nõsülõ – jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági
társaság, egyéb gazdálkodó szervezet, illetve természetes
személy, amely a kereskedõnek értékesíti a megtermelt,
illetve feldolgozott terméket;

b) forgalmazói magatartás: a kereskedõnek, illetve a ke-
reskedõ érdekében vagy javára eljáró személynek vagy
szervezetnek a termék felvásárlásával, illetve értékesítésé-
vel kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasz-
tása;

c) kereskedõ: olyan jogi személy, jogi személyiség nél-
küli gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet, ter-
mészetes személy, illetve ezzel az Szt. szerint kapcsolt vál-
lalkozásban levõ szervezet, továbbá közös beszerzés ese-
tén a beszerzési szövetséget alkotó vállalkozások összes-
sége, amely üzletszerû gazdasági tevékenység keretében
a beszállítótól közvetve vagy közvetlenül felvásárolt ter-
méket a végsõ fogyasztó számára értékesíti, vagy átalakí-
tás (feldolgozás) nélkül tovább értékesíti, továbbá az ilyen
személy vagy szervezet számára a termék beszerzésével,
illetve értékesítésével kapcsolatban szolgáltatást nyújtó és
ennek során a termék beszállítójával közvetlen üzleti kap-
csolatba kerülõ harmadik közremûködõ szereplõ;

d) mezõgazdasági és élelmiszeripari termék: olyan – az
élelmiszerjog általános elveirõl és követelményeirõl, az
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az
élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításá-
ról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2002. január
28-i 178/2002/EK rendeletének 2. cikke szerinti fogalom
alá tartozó – termék, amely a végsõ fogyasztó számára
való értékesítéshez további feldolgozást nem igényel.

A tisztességtelen forgalmazói magatartás

3. §

(1) Tilos a tisztességtelen forgalmazói magatartás.
(2) Tisztességtelen forgalmazói magatartásnak minõsül
a) a kereskedõ számára egyoldalúan elõnyös kockázat-

megosztást eredményezõ feltételek elõírása a beszállítóval
szemben;

b) olyan szerzõdési kitétel alkalmazása – ide nem értve
a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettséget –, amely
a beszállító által a kereskedõnek leszállított termékeknek

ba) a beszállító általi kötelezõ visszavásárlását vagy
visszavételét, illetve

bb) a beszerzési árhoz képest – a termék tulajdonságai-
ból, a beszállító általi további felhasználhatóságából ere-

dõen – nem megfelelõ mértékben csökkentett áron történõ
visszavásárlását vagy visszavételét

írja elõ;
c) a kereskedõ üzleti érdekeit szolgáló költségek – így

különösen üzletlétesítéssel, üzemeltetéssel, mûködéssel
összefüggõ költségek – részben vagy egészben történõ át-
hárítása a beszállítóra a kereskedõ részérõl vagy harmadik
közremûködõ szereplõ igénybevételével történõ módon;

d) a kereskedõ beszállítóinak körébe vagy a terméknek
a kereskedõ árukészletébe való bekerülésért, illetve ott tar-
tásáért – a kereskedõ által vagy harmadik közremûködõ
szereplõ igénybevételével történõ módon – díj felszámítá-
sa a beszállítónak;

e) a kereskedõ részérõl vagy harmadik közremûködõ
szereplõ igénybevételével történõ módon

ea) ténylegesen nem nyújtott szolgáltatásért,
eb) a kereskedõ által a végsõ fogyasztó részére történõ

értékesítéssel összefüggõ és a beszállító számára többlet-
szolgáltatást nem nyújtó tevékenységért – így különösen
a terméknek a kereskedõ üzletében meghatározott helyen,
a beszállító számára többletszolgáltatást nem nyújtó mó-
don való kihelyezéséért –,

ec) a beszállító által nem igényelt, illetve érdekeit nem
szolgáló szolgáltatások igénybevételének elõírása, illetve
e szolgáltatásokért,

ed) a beszállító által igényelt és a kereskedõ által tényle-
gesen nyújtott, a termék forgalmazásához kapcsolódó
szolgáltatásért azzal nem arányos

díj – bármilyen jogcímen történõ – felszámítása a be-
szállító felé;

f) a kereskedõ által a végsõ fogyasztónak nyújtott áren-
gedményhez az árengedmény fogyasztó irányába történõ
nyújtásának idõtartamától eltérõ, annál hosszabb idõtar-
tamra vonatkozó – akár részleges mértékû – beszállítói
hozzájárulás kikötése, vagy a kereskedõ által a végsõ fo-
gyasztónak nyújtott árengedménynél nagyobb mértékû
beszállítói hozzájárulás kikötése;

g) a kereskedõ mûködési körébe esõ jogszabálysértés
miatt hatóság által a kereskedõvel szemben alkalmazott
jogkövetkezménybõl eredõ költségek áthárítása a beszállí-
tóra;

h) a termék ellenértékének – hibás teljesítés esetének ki-
vételével – a beszállító részére az átvételt követõ harminc
napon túli kifizetése;

i) kedvezmény alkalmazásának elõírása arra az esetre,
ha a kereskedõ pénzügyi teljesítése a fizetési határidõnek
megfelelõen történik;

j) késedelmi kamat, kötbér vagy más szerzõdésbiztosító
mellékkötelezettségnek a kereskedõvel szembeni alkal-
mazhatóságának kizárása;

k) a kereskedõ márkaneve alatt készített termék kivéte-
lével a beszállító általi kizárólagos értékesítési kötelezett-
ség kikötése a kereskedõ irányába arányos ellenszolgálta-
tás nélkül, illetve az adott kereskedõ irányába a legkedve-
zõbb feltételek alkalmazásának kikötése más kereskedõk-
höz képest;
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l) a kereskedõ és a beszállító között írásba nem foglalt
szerzõdési rendelkezés alkalmazása abban az esetben, ha
annak írásba foglalására a beszállító erre irányuló kérésé-
tõl számított három munkanapon belül sem kerül sor;

m) ha a kereskedõ a beszállító felé a termékkel kapcso-
latos megrendelését, illetve annak megváltoztatását éssze-
rû határidõn túl közli;

n) a kereskedõ általi, objektíven nem igazolható és a keres-
kedõ mûködése szempontjából külsõ eseményre nem vissza-
vezethetõ okból történõ egyoldalú szerzõdésmódosítás;

o) az (5) bekezdés szerinti üzletszabályzat nyilvános-
ságra hozatalának elmulasztása, a nyilvánosságra hozott
üzletszabályzattól való eltérés, továbbá azon kívüli feltétel
alkalmazása a kereskedõ részérõl;

p) a beszállító jogszerû védjegyhasználatának kereske-
dõ általi korlátozása.

(3) A tisztességtelen forgalmazói magatartást tartalma-
zó, illetve az e törvényben szereplõ tilalom megkerülésére
irányuló szerzõdési kitétel semmis. Az (5) bekezdés sze-
rinti üzletszabályzat nyilvánosságra hozatalának elmu-
lasztása önmagában nem eredményezi az abban foglalt ki-
tétel semmisségét.

(4) A beszállító érvényesen nem járulhat hozzá vele
szemben történõ tisztességtelen forgalmazói magatartás
tanúsításához.

(5) A kereskedõ által a beszállító számára nyújtható,
a termék forgalmazásához kapcsolódó szolgáltatásra vo-
natkozó feltételeket – a (6) bekezdésben foglaltak szerint –
üzletszabályzat formájában, mint általános szerzõdési fel-
tételeket, illetve azok módosítását hatályosított szerkezet-
ben a kereskedõ köteles elõzetesen – amennyiben rendel-
kezik internetes honlappal, úgy annak felületén, amennyi-
ben nem rendelkezik internetes honlappal, úgy az ügyfél-
forgalom számára nyitva álló helyiségében – nyilvános-
ságra hozni, valamint a mezõgazdasági igazgatási szerv ré-
szére megküldeni.

(6) Az (5) bekezdés szerinti üzletszabályzatnak tartal-
maznia kell a beszállító által a kereskedõtõl igénybe vehe-
tõ szolgáltatások tartalmát, azok nyújtásának feltételeit,
a szolgáltatásért fizetendõ legmagasabb díjat, továbbá
a kereskedõ beszállítóinak körébe való bekerülés és az on-
nan való kikerülés feltételeit.

(7) Az (5) bekezdés szerinti üzletszabályzat elkészítésé-
nek és nyilvánosságra hozatalának kötelezettsége nem vo-
natkozik arra a kereskedõre, melynek a 6. § (3) bekezdése
szerint számított elõzõ évi nettó árbevétele a húszmilliárd
forintot nem haladja meg.

Eljárási szabályok

4. §

(1) A tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmának
megsértése miatt kérelemre vagy hivatalból a mezõgazda-
sági igazgatási szerv jár el. Nincs helye az e törvény sze-

rinti eljárás lefolytatásának, a folyamatban levõ eljárást
meg kell szüntetni, illetve az e törvény szerint alkalmazott
jogkövetkezményt tartalmazó döntést vissza kell vonni, ha
az adott magatartás miatt a kereskedõvel szemben a keres-
kedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 7. §-a szerinti
visszaélés, vagy a tisztességtelen piaci magatartás és a ver-
senykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény
21. §-a szerinti visszaélés miatt eljárás indult, és abban ma-
rasztaló döntés született vagy kötelezettségvállalásra ke-
rült sor. A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. tör-
vény 7. §-a szerinti visszaélés vagy a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
1996. évi LVII. törvény 21. §-a szerinti visszaélés miatt fo-
lyamatban levõ eljárás idejére az e törvény alapján folya-
matban levõ eljárást fel kell függeszteni.

(2) A mezõgazdasági igazgatási szerv eljárására a közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Az ügyintézési
határidõ két hónap, amely indokolt esetben a szerv vezetõje
által – az ügyfél egyidejû tájékoztatásával – egy alkalommal
legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

(3) Az eljáró hatóság helyszíni ellenõrzésre feljogosított
köztisztviselõje az e törvényben foglaltak ellenõrzése, va-
lamint a tényállás tisztázásához szükséges bizonyíték fel-
lelése érdekében jogosult

a) az ellenõrzött helyiségbe, illetve létesítménybe be-
lépni;

b) az ellenõrzés tárgyát képezõ vagy azzal kapcsolatos
iratokat, dokumentációt, adathordozókat – az adatvéde-
lemre, valamint a titoktartásra vonatkozó külön jogszabá-
lyok figyelembevételével – megismerni és azokról máso-
latot, illetve kivonatot készíteni;

c) eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve
hangfelvételt készíteni;

d) a lezárt terület felnyitásával, az ott tartózkodó szemé-
lyek akarata ellenére is a lezárt ingatlanok területére, üzlet-
helyiségbe, üzemi helyiségbe belépni akkor is, ha azok
egyidejûleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállítóesz-
közöket, dokumentációt ellenõrizni.

(4) A mezõgazdasági igazgatási szerv e törvény szerinti
eljárásában hozott döntése ellen közigazgatási eljárás ke-
retében fellebbezésnek helye nincs.

Érdek-képviseleti szervezetek közremûködése

5. §

(1) A beszállítók érdekképviseletét ellátó szakmai szer-
vezetet az eljárás indításával kapcsolatban az ügyfél jogál-
lása illeti meg az e törvény megsértése miatt indított köz-
igazgatási hatósági eljárásban.

(2) Az (1) bekezdés alapján fennálló eljárási jogosultság
nem érinti a beszállító azon jogát, hogy a jogsértõvel
szemben igényét érvényesítse.
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A tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmának
megsértése miatt alkalmazható

jogkövetkezmények

6. §

(1) Amennyiben az eljáró hatóság megállapítja, hogy
a kereskedõ tisztességtelen forgalmazói magatartást tanú-
sít, termékpálya-felügyeleti bírságot szab ki.

(2) A termékpálya-felügyeleti bírság legkisebb mértéke
százezer forint, legmagasabb mértéke ötszázmillió forint,
de legfeljebb a kereskedõ által – a jogsértést megállapító
határozat meghozatalát megelõzõ üzleti évben – elért nettó
árbevétel tíz százaléka.

(3) A nettó árbevételt a jogsértést megállapító határozat
meghozatalát megelõzõ üzleti évre vonatkozó éves beszá-
moló vagy az egyszerûsített éves beszámoló (a továbbiak-
ban együtt: beszámoló) szerinti konszolidált nettó árbevétel
alapján kell meghatározni. Ha a kereskedõ mûködési ideje
egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni.
Ha a kereskedõnek a jogsértést megállapító határozat meg-
hozatalát megelõzõ üzleti évben elért nettó árbevételérõl
nem áll rendelkezésre hitelesnek tekinthetõ információ,
a bírság összegének meghatározásakor az utolsó hitelesen
lezárt üzleti év nettó árbevétele az irányadó. Beszámolóval
még nem rendelkezõ kereskedõ esetében az eljárás megin-
dításának évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában
a kereskedõ által a hatóság felhívására közölt, az Szt.-nek
a közbensõ mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint
az eljárás megindításának napjával mint fordulónappal ki-
számított nettó árbevételt kell figyelembe venni.

(4) A kereskedõ által – a bírság jogerõs kiszabásától,
illetve a kötelezettségvállalás jóváhagyásától számított –
két éven belül ismételten tanúsított bármely tisztességtelen
forgalmazói magatartás esetén a termékpálya-felügyeleti
bírság összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresé-
nél nem lehet kevesebb, de legalább ötszázezer forint, leg-
feljebb kétmilliárd forint azzal, hogy a kereskedõ által –
a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelõzõ
üzleti évben – elért nettó árbevétel tíz százalékánál na-
gyobb nem lehet.

(5) Az e törvény szerinti eljárás lefolytatása nem zárja
ki, hogy a sérelmet szenvedett beszállító a forgalmazói
magatartás tisztességtelenségére alapított polgári jogi igé-
nyét közvetlenül a bíróság elõtt érvényesítse.

(6) Az e törvény szerinti eljárás a jogsértõ forgalmazói
magatartás megvalósulását követõ három éven túl nem in-
dítható meg. Ha a jogsértõ magatartás folyamatosan valósul
meg, a határidõt a magatartás befejezésétõl kell számítani.
Ha a jogsértõ magatartás azzal valósul meg, hogy valamely
helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidõ
mindaddig nem kezdõdik el, amíg ez a helyzet vagy állapot
fennáll. A határidõ számításakor a jogorvoslati eljárás idõ-
tartamát nem kell figyelembe venni.

(7) A bírság mértékét az eset összes körülményére – így
különösen az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyá-

ra, a jogsértõ állapot idõtartamára és a jogsértõ magatartás
ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért elõnyre, a keres-
kedõ gazdasági súlyára – tekintettel kell meghatározni.

(8) A mezõgazdasági igazgatási szerv honlapján, vala-
mint az agrárpolitikáért felelõs miniszter az általa vezetett
minisztérium hivatalos lapjában, továbbá honlapján nyil-
vánosságra hozza a tisztességtelen forgalmazói magatar-
tást tanúsító kereskedõ nevét (cégnevét), címét (székhe-
lyét), a megállapított jogsértést, a kiszabott bírság mérté-
két, valamint a döntés visszavonása esetén annak tényét,
bírósági felülvizsgálat megindulásának tényét, a jogerõs
ítélet tartalmát, továbbá a 8. § (1) bekezdése szerinti köte-
lezettségvállalást kötelezõvé tevõ döntést. Az adatokat
a honlapról a jogsértés jogerõs megállapításától számított
két év után törölni kell, illetve ezen idõpontot követõen az
adatok nem hozhatók újra nyilvánosságra.

7. §

(1) A bírságot az azt kiszabó határozat közlésétõl számí-
tott tizenötödik napig meg kell fizetni.

(2) A bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott össze-
get a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló törvény szerinti mértékû késedelmi
pótlék terheli. A bírságot és a késedelmi pótlékot adók
módjára kell behajtani, amelyrõl a bírságot kiszabó ható-
ság megkeresésére az állami adóhatóság gondoskodik.

(3) Ha a jogi személyre, vagy a jogi személyiséggel nem
rendelkezõ gazdálkodó szervezetre kiszabott bírságot
a kötelezett nem fizeti meg és azt tõle nem lehet behajtani,
a bírság megfizetésére a jogsértés elkövetése idején helyt-
állni köteles tagot, vezetõ tisztségviselõt, illetve azt a sze-
mélyt kell kötelezni, aki a jogi személy vagy a jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet kötele-
zettségeiért a törvény alapján felel.

(4) A bírságfizetési kötelezettség teljesítésének biztosí-
tása érdekében biztosítási intézkedés rendelhetõ el.

(5) A bírság összegét az azt kiszabó szerv számlájára
kell befizetni, amely annak saját bevétele.

(6) A mezõgazdasági igazgatási szervhez befolyt bír-
ságösszeg – az agrárpolitikáért felelõs miniszter engedé-
lyével – kizárólag a végsõ fogyasztók egészségének és az
élelmiszerlánc valamennyi szereplõje érdekének védelme,
valamint a biztonságos, illetve a megfelelõ minõségû élel-
miszer elõállításának és forgalmazásának elõsegítése érde-
kében végzett állami feladatok ellátására, továbbá a tuda-
tos fogyasztói szemlélet kialakítása érdekében szervezett
tevékenységre használható fel.

8. §

(1) Ha a mezõgazdasági igazgatási szerv ügydöntõ hatá-
rozatának meghozatalát megelõzõen az eljárás alá vont ke-
reskedõ írásban kötelezettséget vállal arra, hogy magatar-
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tását meghatározott módon összhangba hozza e törvény
rendelkezéseivel, és a közérdek hatékony védelme e mó-
don biztosítható, a mezõgazdasági igazgatási szerv vég-
zéssel – az eljárás egyidejû megszüntetésével és az eljárás
alá vont kereskedõnek az eljárási költségek megfizetésére
való egyidejû kötelezésével – kötelezõvé teheti a vállalás
teljesítését, anélkül, hogy a végzésben a törvénysértés
megvalósulását vagy annak hiányát megállapítaná.

(2) Az (1) bekezdés szerinti végzés meghozatala nem
zárja ki, hogy az ügyben – a körülmények lényeges válto-
zása miatt, illetve akkor, ha a végzés a döntés meghozatala
szempontjából fontos tény félrevezetõ közlésén alapult –
újabb eljárás kerüljön megindításra. Az újabb eljárás során
rendelkezni kell a korábban az (1) bekezdés alapján hozott
végzésrõl.

(3) A mezõgazdasági igazgatási szerv utólagos vizsgá-
latot tart az (1) bekezdés szerinti végzésben meghatározott
kötelezettség teljesítésének ellenõrzése érdekében. Az
utólagos vizsgálatra a 4. § rendelkezéseit kell megfelelõen
alkalmazni.

(4) A mezõgazdasági igazgatási szerv, ha az eljárás alá
vont kereskedõ a kötelezettséget nem teljesítette,
a 6. §-ban foglaltak alkalmazásával termékpálya-felügye-
leti bírságot szab ki, kivéve, ha a körülmények változására
tekintettel a kötelezettség teljesítésének kikényszerítése
nem indokolt; ilyen esetben, továbbá akkor, ha a kereske-
dõ a kötelezettséget teljesítette, az utólagos vizsgálatot
megszünteti.

9. §

A mezõgazdasági igazgatási szerv eltilthatja a kereske-
dõt a 3. § (5) bekezdése szerinti üzletszabályzatban szerep-
lõ rendelkezés alkalmazásától, amennyiben az nem egyér-
telmû megfogalmazású, a szolgáltatás, illetve ellenszol-
gáltatás nincs pontosan meghatározva vagy a kereskedõ
által felszámított díj nem költségarányos.

Záró rendelkezések

10. §

(1) E törvény 2010. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az e törvény hatálybalépése elõtt létrejött és e tör-

vény rendelkezésébe ütközõ, de még nem teljesített szer-
zõdési kikötés 2010. február 1-jén hatályát veszti.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a mezõgazda-
sági igazgatási szervet rendeletben kijelölje.

(4) A 3. § (5) bekezdése szerinti üzletszabályzatot a ke-
reskedõnek legkésõbb 2010. február 1-jéig kell nyilvános-
ságra hozni és a mezõgazdasági igazgatási szerv részére
megküldeni.

(5) Hatályát veszti az agrárpiaci rendtartásról szóló
2003. évi XVI. törvény 10. §-a (2) bekezdésének
„2009. évi” szövegrésze.

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

Kormányrendeletek

A Kormány
158/2009. (VII. 30.) Korm.

rendelete
a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek,
valamint a szeszes italok földrajzi árujelzõinek

oltalmára irányuló eljárásról és a termékek
ellenõrzésérõl

A Kormány a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltal-
máról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésé-
nek b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkot-
mány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) E rendelet elõírásait a mezõgazdasági termékek és az
élelmiszerek, valamint a szeszes italok (a továbbiakban
együtt: termékek) földrajzi árujelzõinek oltalmára és a föld-
rajzi árujelzõvel ellátott termékeknek, valamint a földrajzi
árujelzõk használatának ellenõrzésére kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki – a borecet kivételé-
vel – a szõlészeti és borászati termékekre.

(3) E rendelet végrehajtása során a védjegyek és a föld-
rajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényben
(a továbbiakban: Vt.), a mezõgazdasági termékek és élel-
miszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi
rendeletben (a továbbiakban: 510/2006/EK rendelet),
a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzé-
seinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló
510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. decem-
ber 14-i 1898/2006/EK bizottsági rendeletben (a továb-
biakban: 1898/2006/EK rendelet), valamint a szeszes ita-
lok meghatározásáról, megnevezésérõl, kiszerelésérõl,
címkézésérõl és földrajzi árujelzõinek oltalmáról, vala-
mint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helye-
zésérõl szóló, 2008. január 15-i 110/2008/EK európai par-
lamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban:
110/2008/EK rendelet) foglalt fogalommeghatározásokat
is alkalmazni kell.
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II. Fejezet

A MAGYAR EREDETVÉDELMI TANÁCS

2. §

(1) A Magyar Eredetvédelmi Tanács (a továbbiakban:
MET) a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
(a továbbiakban: miniszter) véleményezõ, javaslattevõ
jogkörrel mûködõ konzultatív testülete a mezõgazdasági
termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok
földrajzi árujelzõinek oltalma iránti eljárásokban.

(2) A MET tizenöt tagból áll, akik közül – a miniszter
elõzetes felkérése alapján – az agrárágazat és az élelmi-
szeripar területéhez kapcsolódó oktató, illetve kutató in-
tézmények 3 fõt, a mezõgazdasági és élelmiszeripari ter-
mékek elõállítóinak szakmai érdekképviseleti szervezetei
3 fõt, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek 1 fõt javasolhatnak. A Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Miniszté-
rium) 3 fõt, a Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban:
MSZH) 1 fõt, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(a továbbiakban: MgSzH) 3 fõt, valamint a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóság 1 fõt jelöl. A MET tagjait a mi-
niszter nevezi ki.

(3) A MET ügyrendjét a miniszter hagyja jóvá; mûködé-
sének feltételeirõl, valamint a titkársági feladatok ellátásá-
ról a Minisztérium gondoskodik. A MET elnökét és titká-
rát a Minisztérium képviselõi közül a miniszter nevezi ki.

III. Fejezet

A MEZÕGAZDASÁGI TERMÉKEK
ÉS AZ ÉLELMISZEREK FÖLDRAJZI ÁRUJELZÕINEK

KÖZÖSSÉGI OLTALMÁRA VONATKOZÓ
RENDELKEZÉSEK

A közösségi oltalom iránti eljárás nemzeti szakasza

3. §

Az 510/2006/EK rendelet 5. cikke szerinti kérelmet
a miniszterhez kell benyújtani. A kérelem mellékletei
elektronikus adathordozón is benyújthatók. A kérelemhez
csatolni kell:

a) a kérelmezõ csoportosulás nevét és címét, tevékeny-
ségének bemutatását [az 510/2006/EK rendelet 5. cikké-
nek (1)–(2) bekezdésében foglaltak, valamint az
1898/2006/EK rendelet 10. cikke (1) bekezdésének máso-
dik albekezdésében meghatározottak figyelembevéte-
lével], beleértve a csoportosulás tagjainak pontos elérhetõ-
ségi adatait;

b) az 510/2006/EK rendelet 4. cikke szerint elkészített
termékleírást, kiegészítve azt a termék lényeges tulajdon-

ságainak és elõállítási módjának ellenõrzésére vonatkozó
alapkövetelményeket és eljárásokat leíró fejezettel;

c) a termékleírás kötelezõ mellékleteként a meghatáro-
zott földrajzi területet bemutató – egy vagy több – A4-es
formátumú térképet és a földrajzi területtel való kapcsola-
tot alátámasztó irodalmi adatokat, történelmi dokumentu-
mokat; valamint

d) az 510/2006/EK rendelet 5. cikk (3) bekezdés
c) pontja, illetve az 1898/2006/EK rendelet 11. cikke sze-
rint elkészített egységes dokumentumot.

4. §

(1) A miniszter a hiánytalan, vagy a hiánypótlásokkal
kiegészített kérelmet a MET elé terjeszti.

(2) Az 510/2006/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdése
szerinti részletes vizsgálat során a MET formai és tartalmi
szempontból véleményezi a kérelmet. A részletes vizsgá-
lat keretében – a MET véleményére figyelemmel – a kérel-
mezõ a termékleírást módosíthatja, illetve kiegészítheti. A
MET a kérelem megalapozottságának megítélésére nézve
javaslatot tesz a miniszter részére.

5. §

(1) A miniszter – a Vt. 116/A. §-a (8) bekezdésének
megfelelõen a Minisztérium hivatalos lapjában és honlap-
ján közzéteszi a kérelmet, ha a részletes vizsgálat során
megállapítást nyer, hogy azt az arra jogosult nyújtotta be,
és a termékleírás, valamint az egységes dokumentum meg-
felel az 510/2006/EK rendeletben és az 1898/2006/EK
rendeletben elõírt feltételeknek.

(2) Az arra jogosult személyek a kérelemmel szemben
a Vt. 116/A. §-ának (8) bekezdése szerint kifogást nyújt-
hatnak be a miniszterhez. Ha az elõírt határidõn belül kifo-
gás nem érkezik, a miniszter a Vt. 116/A. §-ának (9) be-
kezdésében foglaltaknak megfelelõen jár el.

(3) A miniszter az elõírt határidõn belül érkezett kifogás
elfogadhatóságáról az 510/2006/EK rendelet 7. cikke
(3) bekezdésének a)–d) pontjaiban foglalt feltételek vizs-
gálata alapján dönt.

(4) A kifogásnak a Vt. 116/A. §-ának (8) bekezdése sze-
rinti elbírálása elõtt a miniszter az elfogadható kifogással
kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel a kérelmezõt.

A termékleírás módosítása

6. §

(1) A termékleírás módosításának jóváhagyása iránti
kérelmet az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (1) bekez-
désében foglaltak alapján, az 1898/2006/EK rendelet
16. cikkének (1) és (2) bekezdése szerint kell benyújtani.
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(2) A termékleírás módosításának jóváhagyása iránt be-
nyújtott kérelmek tekintetében a 3–5. § rendelkezéseit kell
megfelelõen alkalmazni.

A földrajzi árujelzõ bejegyzésének törlése

7. §

(1) Az oltalom alatt álló földrajzi árujelzõ bejegyzésé-
nek törlését az 510/2006/EK rendelet 12. cikkének (2) be-
kezdése alapján arra jogosultak az 1898/2006/EK rendelet
17. cikke (2) bekezdésének elsõ és második albekezdésé-
ben foglaltaknak megfelelõen kérhetik.

(2) Az (1) bekezdés alapján benyújtott törlési kérelmek-
re a 3–5. § rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.

Az Európai Közösség más tagállama,
illetve harmadik ország által továbbított
kérelemmel szemben benyújtott kifogás

8. §

(1) Az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik
ország által az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: Bi-
zottság) továbbított bejegyzés iránti, módosítási, illetve
törlési kérelemmel szembeni – az 510/2006/EK rendelet
7. cikkének (2) bekezdése szerinti – kifogást az
510/2006/EK rendelet 7. cikkének (3) bekezdésében, illet-
ve az 1898/2006/EK rendelet 13. cikkében és 17. cikkének
(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban kell elkészíte-
ni, és a Vt. 116/A. §-a (12) bekezdésének megfelelõen kell
benyújtani a miniszterhez.

(2) A kifogást a miniszter másolatban megküldi az
MSZH-nak és továbbítja azt a Bizottsághoz.

A Magyarország által továbbított
kérelemmel szembeni, az Európai Közösség

más tagállamától, illetve harmadik országból
érkezett kifogás

9. §

(1) A Magyarország által az 510/2006/EK rendelet
5. cikkének (5) bekezdése szerint a Bizottságnak továb-
bított bejegyzés iránti, módosítási, illetve törlési kérelemre
az Európai Unió más tagállamától vagy harmadik ország-
ból a Bizottságon keresztül érkezett kifogást a miniszter
továbbítja az érdekelt feleknek, és az 510/2006/EK rende-
let 7. cikke (5) bekezdésének második albekezdése szerinti
megállapodást elõsegítõ egyeztetésben közremûködik.

(2) A kifogást a miniszter másolatban megküldi az
MSZH-nak.

(3) Az egyeztetés eredményérõl a miniszter az
1898/2006/EK rendelet 13. cikkének (4) bekezdésében
foglaltaknak megfelelõen tájékoztatja a Bizottságot.

IV. Fejezet

A SZESZES ITALOK FÖLDRAJZI ÁRUJELZÕINEK
NEMZETI OLTALMÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A termékleírás vizsgálatára irányuló eljárás

10. §

(1) A Vt. 113/A. §-a (1) bekezdésének a) pontja szerinti
termékleírásnak meg kell felelnie a 110/2008/EK rendelet
17. cikkének (4) bekezdésében foglaltaknak, továb-
bá – külön fejezetben – a következõket kell tartalmaznia:

a) annak igazolása, hogy a termék a termékleírásban
meghatározott, a Vt. 103. §-ának (2), illetve (3) bekezdése
szerinti földrajzi területrõl származik;

b) a 11. § (1) bekezdése szerinti ellenõrzõ hatóság neve
és címe;

c) a termék lényeges tulajdonságainak és elõállítási
módjának ellenõrzésére vonatkozó alapkövetelmények és
eljárások leírása; továbbá

d) a termékleírás kötelezõ mellékleteként a meghatáro-
zott földrajzi területet bemutató – egy vagy több – A4-es
formátumú térkép és a földrajzi területtel való kapcsolatot
alátámasztó irodalmi adatok, történelmi dokumentumok.

(2) A szõlõ és boralapú szeszes italok esetében a ter-
mékleírásnak tartalmaznia kell az alapanyag származási
helyét és az elõállítás helyét. Az alapanyag származását
külön jogszabályban foglaltak szerint kell igazolni.
Amennyiben a szeszes ital földrajzi árujelzõje azonos egy
bor oltalom alatt álló eredetmegjelölésével vagy földrajzi
jelzésével, kizárólag az adott bor termékleírásában megha-
tározott területrõl származó és az elõírt szabályoknak meg-
felelõ bor vagy borászati melléktermék használható fel
a szeszes ital alapanyagaként.

(3) A miniszter a Vt. 113/A. §-a (1) bekezdésének
d) pontja szerinti, a földrajzi árujelzõ lajstromozására vo-
natkozó egyetértõ nyilatkozatát akkor adja meg, ha az álta-
la lefolytatott vizsgálat során megállapítást nyer, hogy
a termékleírást a Vt. 107. §-ának (2) bekezdése alapján
arra jogosult nyújtotta be, valamint ha a termékle-
írás – a Vt. 103. §-ának (2) vagy (3) bekezdését, valamint
a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (4) bekezdésében
foglaltakat is figyelembe véve – megalapozott.

(4) A (3) bekezdés szerinti vizsgálat során a termékle-
írást a MET megvizsgálja és véleményezi. A véleményben
a Vt. 113/A. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerinti egyet-
értés megadására nézve a miniszter részére javaslatot tesz.
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(5) A miniszter a Minisztérium hivatalos lapjában és
honlapján közzéteszi a termékleírást, ha a részletes vizsgá-
lat során megállapítást nyer, hogy azt az arra jogosult nyúj-
totta be és a termékleírás megfelel az e rendeletben, vala-
mint a 110/2008/EK rendeletben elõírt feltételeknek. A
termékleírás személyes adatot tartalmazó része csak a ké-
relmezõ hozzájárulásával tehetõ közzé. A termékleírással
szemben a közzétételtõl számított két hónapon belül kifo-
gást lehet benyújtani a miniszterhez. A miniszter a kifogás
megalapozottságáról a Vt. 113/A. §-a (1) bekezdésének
d) pontja szerinti nyilatkozatában foglal állást.

(6) A termék földrajzi árujelzõjének nemzeti lajstromo-
zását és az oltalom megszûnését, valamint a lajstromozást
követõen a jóváhagyott termékleírást a Minisztérium hiva-
talos lapjában és honlapján is közzé kell tenni.

(7) A termékleírás módosítása iránt a Vt. 113/A. §-ának
(2) bekezdése alapján indult eljárásokban a termékleírá-
sokra az (1)–(5) bekezdések rendelkezéseit kell megfele-
lõen alkalmazni.

(8) Az oltalom alatt álló földrajzi árujelzõvel ellátott ter-
mék csomagolásán feltüntethetõ a „védett földrajzi jel-
zés”, illetve a „védett eredetmegjelölés” megjelölés.

V. Fejezet

A TERMÉKEK ELLENÕRZÉSE

11. §

(1) A Vt. 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meg-
határozott ellenõrzõ hatóságként a Kormány

a) élelmiszerek esetében – a Mezõgazdasági Szakigaz-
gatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló
274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 13. §-a szerint – az MgSzH kerületi hiva-
talát,

b) szeszes italok esetében a Korm. rendelet 13. §-a sze-
rint az MgSzH Központját és területi szerveit,

c) zöldség-gyümölcs esetében a Korm. rendelet 13. §-a
szerint az MgSzH Központját és területi szerveit,

d) mezõgazdasági termékek esetében a Korm. rendelet
11–12. §-ai és 13. §-a szerint az MgSzH Központját és te-
rületi szerveit
(a továbbiakban együtt: ellenõrzõ hatóság) jelöli ki.

(2) Az ellenõrzõ hatóság a Vt. 113/A. §-a alapján lajst-
romozott, továbbá a Vt. 116/A. §-ának (10) bekezdése sze-
rinti átmeneti oltalomban, illetve a közösségi oltalomban
részesülõ földrajzi árujelzõvel ellátott termékek (a továb-
biakban együtt: földrajzi árujelzõvel ellátott termék) ter-
mékleírásnak, illetve egységes dokumentumnak való meg-
felelését a termelés, elõállítás, illetve forgalmazás helyén
ellenõrzi.

(3) A földrajzi árujelzõvel ellátott termékek árujelzõje
nem tévesztheti meg a végsõ fogyasztót az 510/2006/EK

rendelet 13. cikkének (1) bekezdésében, illetve
a 110/2008/EK rendelet 16. cikkében foglaltakkal össz-
hangban.

(4) A (3) bekezdés rendelkezései a fogyasztóvédelemrõl
szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelke-
zések.

(5) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezések megsértése
esetén az eljárás lefolytatására a fogyasztókkal szembeni
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
törvényben meghatározott hatóság jogosult az ott megha-
tározott szabályok szerint.

(6) A földrajzi árujelzõvel ellátott termék elnevezése,
megjelölése, illetve szimbóluma használata megsértésé-
nek észlelése esetén az ellenõrzõ hatóság, illetve a fo-
gyasztóvédelmi hatóság egymást haladéktalanul értesíti az
eljárás megindításáról az eljárás tárgyát képezõ tényállás
ismertetésével, melynek során az ügy érdemi azonosítha-
tóságához szükséges adatokat – így különösen az érintett
vállalkozás azonosításához szükséges adatokat, valamint
az ellenõrzés helyére és idejére vonatkozó adatokat – a má-
sik fél rendelkezésére bocsátja. Ha a jogsértés miatt mind-
két hatóság jogosult eljárni, a továbbiakban az a hatóság
jár el, amely az ügyben az eljárást korábban indította meg.

12. §

(1) Ha az ellenõrzõ hatóság megállapítja, hogy a földraj-
zi árujelzõvel ellátott termék nem felel meg a termékleírás-
ban foglaltaknak,

a) kisebb hiba esetén felszólítja a termelõt vagy elõállí-
tót (a továbbiakban együtt: elõállító), illetve forgalmazót
a hiányosságok orvoslására és arra, hogy az ennek érdeké-
ben megtett intézkedésekrõl tizenöt napon belül adjon tá-
jékoztatást,

b) lényeges hiba esetén, vagy ha az elõállító, illetve for-
galmazó az a) pont szerinti beszámolási kötelezettségét el-
mulasztja, a termék elõállítását, illetve forgalomba hozata-
lát a jogsértés elkövetõje számára a hiba jellegétõl függõ
feltételhez köti, illetve

c) súlyos hiba esetén a termék tekintetében a földrajzi
árujelzõ használatát a jogsértést elkövetõ elõállító számára
azonnali hatállyal megtiltja.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában
a) kisebb hiba a termékleírásban foglaltaktól való

olyan eltérés, amely a termék jellemzõit annak lényeges
tulajdonságait tekintve nem változtatja meg;

b) lényeges hiba
ba) a termékleírásban foglaltaktól való, az a) és

a c) pontba nem tartozó eltérés, amely a termék minõségi
jellemzõit befolyásolja, valamint

bb) a kisebb hiba három éven belül történõ megismét-
lõdése;
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c) súlyos hiba
ca) a termékleírásban foglaltaktól való olyan mértékû

vagy természetû eltérés, amely a termék jellemzõit annak
lényeges tulajdonságait tekintve jelentõsen megváltoztat-
ja, vagy amelynek eredményeképpen a termék nem tekint-
hetõ a termékleírásban szereplõ földrajzi területrõl szár-
mazónak, valamint

cb) a b) pont ba) alpontja szerinti lényeges hiba három
éven belül történõ megismétlõdése.

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti tilalom idõtartama
egy év. A tilalom lejártát megelõzõ 15 munkanapon belül
az ellenõrzõ hatóság az elõállító székhelyén vagy telephe-
lyén ellenõrzi, hogy a földrajzi árujelzõvel ellátott termék
megfelel-e a termékleírásban foglaltaknak. A földrajzi
árujelzõ újbóli használatát az elõállító csak akkor kezdheti
meg, ha a tilalom lejártának napját megelõzõ ellenõrzés
során az ellenõrzõ hatóság megállapítja, hogy a földrajzi
árujelzõvel ellátott termék a termékleírásban foglaltaknak
megfelel.

(4) Ha az elõállító, illetve forgalmazó az (1) bekezdés
b), illetve c) pontja alapján hozott feltételhez kötõ, vagy
tiltó határozat ellenére használja az adott földrajzi árujel-
zõt, az ellenõrzõ hatóság

a) a jogsértõ cég adatait és a jogsértést nyilvánosságra
hozza,

b) a földrajzi árujelzõvel jogellenesen ellátott terméket
a forgalomból kivonja, illetve

c) a fogyasztók megtévesztésének gyanúja esetén érte-
síti a Gazdasági Versenyhivatalt, illetve a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóságot a tapasztalt szabálytalanságról.

13. §

(1) Az ellenõrzõ hatóság a 12. § (4) bekezdésében meg-
határozott esetben az ott említett jogkövetkezményeken
felül az elõállítót megbírságolja. A bírság alapösszege

a) a tétel értékének másfélszerese a termékleírásban
foglaltaktól való olyan mértékû eltérés esetén, amely a ter-
mék minõségi jellemzõit befolyásolja,

b) a tétel értékének kétszerese a földrajzi árujelzõ hasz-
nálatára nem jogosult általi elõállítás, illetve a földrajzi
árujelzõvel jogellenesen ellátott termék forgalomba hoza-
tala esetén.

(2) Az azonos tényállású jogsértés három éven belül tör-
ténõ ismétlõdése esetén a kiszabható bírság mértékét az
a) pontban meghatározott esetben az alapösszeg 2-szeres,
a b) pontban meghatározott esetben az alapösszeg 2,5-sze-
res szorzatával számítva kell megállapítani.

(3) A tétel értéke az adott elõállító, illetve forgalmazó
helyen az ellenõrzés, illetve a mintavétel idõpontjában al-
kalmazott egységár és – az Európai Unió közvetlenül al-
kalmazandó jogi aktusának kifejezetten erre vonatkozó el-
térõ rendelkezése hiányában – az ellenõrzött egységben ta-
lálható, a hiba és az elõállítás szempontjából azonos megí-
télésû termék mennyiségének szorzata.

14. §

(1) A földrajzi árujelzõvel ellátott terméket elõállítók az
elõállításnak, illetve a földrajzi árujelzõ használatának
a megkezdését, az adataikban bekövetkezett változást, va-
lamint a földrajzi árujelzõvel ellátott termék elõállításának
megszüntetését 15 napon belül bejelentik a hatáskörrel
rendelkezõ ellenõrzõ hatósághoz. Az ellenõrzõ hatóság
kérelemre hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az
elõállító földrajzi árujelzõvel ellátott terméket állít elõ.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség
a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek esetén a ké-
relmezõ csoportosulás tagjait, illetve szeszes italok esetén
a jogosultat is terheli, amelynek elmulasztása lényeges hi-
bának minõsül.

(3) A 11–12. §-ok alapján végzett ellenõrzések eredmé-
nyérõl, valamint az (1) bekezdés szerinti bejelentési köte-
lezettséget teljesítõ elõállítók naprakész jegyzékérõl az el-
lenõrzõ hatóságok félévente tájékoztatják a Minisztériu-
mot.

(4) A földrajzi árujelzõvel ellátott hazai termékekrõl
a Minisztérium nyilvántartást vezet, amelyet honlapján is
közzétesz. A nyilvántartás tartalmazza az oltalom alatt álló
földrajzi árujelzõt, a nemzeti oltalom keletkezésének nap-
ját, az oltalom alatt álló földrajzi árujelzõ összefoglaló lap-
ja, illetve egységes dokumentuma vagy termékleírása köz-
zétételének napját, valamint az elnevezés közösségi nyil-
vántartásba való bejegyzésének napját, továbbá utóbbiak
esetében az Európai Unió Hivatalos Lapjára történõ uta-
lást.

VI. Fejezet

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

15. §

(1) A 110/2008/EK rendelet 20. cikke értelmében olta-
lomban részesülõ földrajzi árujelzõk esetében – kivéve
a „pálinka” és a „törkölypálinka” földrajzi árujelzõ-
ket – a 10. § (1) bekezdése szerinti termékleírást a földrajzi
árujelzõ jogosultja nyújthatja be a miniszterhez, legkésõbb
2013. július 31-ig. A miniszter az ügy iratainak másolatát
megküldi az MSZH-nak.

(2) Amennyiben a jogosult az (1) bekezdés szerinti ha-
táridõig nem nyújtja be a termékleírást, a miniszter a mû-
szaki dokumentációt a 110/2008/EK rendelet 20. cikkének
(1) bekezdése alapján nem továbbítja.

(3) A „pálinka” és a „törkölypálinka” földrajzi árujel-
zõk esetében a 10. § (1) bekezdése szerinti termékleírást
a tudomány, az elõállítók szakmai érdek-képviseleti szer-
vezetei, valamint az ellenõrzõ hatóság bevonásával a mi-
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niszter készíti el, majd a 110/2008/EK rendelet 20. cikké-
nek (1) bekezdése szerint jár el.

16. §

(1) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen nemzeti
oltalomban részesített, de a 110/2008/EK rendelet III. mel-
lékletében nem lajstromozott földrajzi árujelzõ esetében
a bejelentõ a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének (4) be-
kezdésében foglaltaknak megfelelõ termékleírás benyújtá-
sával egyidejûleg kérheti a minisztertõl a 110/2008/EK
rendelet 17. cikkének (1) bekezdése szerinti bejelentés
megtételét. A kérelem beérkezésérõl a miniszter az
MSZH-t értesíti.

(2) A miniszter a 110/2008/EK rendelet 17. cikkének
(4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ termékleírást
benyújtja a Bizottsághoz, valamint azt a Minisztérium hi-
vatalos lapjában és honlapján nyilvánosságra hozza. A ter-
mékleírás személyes adatot tartalmazó része csak a kérel-
mezõ hozzájárulásával tehetõ közzé.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. §

(1) Ez a rendelet 2009. augusztus 1-jén lép hatályba,
rendelkezéseit – a 15. és a 16. § kivételével – a hatályba-
lépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek föld-
rajzi árujelzõinek oltalmára és a termékek ellenõrzésére
vonatkozó részletes szabályokról szóló 124/2007. (V. 31.)
Korm. rendelet. E bekezdés 2009. augusztus 2-án hatályát
veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

18. §

Ez a rendelet megállapítja a következõ uniós jogi aktu-
sok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket:

a) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi
jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló,
2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet;

b) a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi
jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló
510/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. decem-
ber 14-i 1898/2006/EK bizottsági rendelet;

c) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezésérõl,
kiszerelésérõl, címkézésérõl és földrajzi árujelzõinek ol-
talmáról, valamint az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatá-
lyon kívül helyezésérõl szóló, 2008. január 15-i
110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. fe-
jezete.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelete
a borászati termékek eredetmegjelöléseinek

és földrajzi jelzéseinek közösségi
oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen

termékek ellenõrzésérõl

A Kormány a védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltal-
máról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésé-
nek b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkot-
mány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. §

(1) E rendelet elõírásait a borászati termékek eredet-
megjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltal-
mára és a termékleírásnak való megfelelés, valamint az
eredetmegjelölés és a földrajzi jelzés használatának ellen-
õrzésére kell alkalmazni.

(2) E rendelet alkalmazása során a védjegyek és a föld-
rajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényben
(a továbbiakban: Vt.), a szõlõtermesztésrõl és a borgaz-
dálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben (a továb-
biakban: bortörvény), a mezõgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgaz-
dasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl
(„az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”)
szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet-
ben (a továbbiakban: 1234/2007/EK rendelet), valamint
a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati
termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölé-
sek és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, vala-
mint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében
történõ végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabá-
lyok megállapításáról szóló, 2009. július 14-i
607/2009/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban:
607/2009/EK rendelet) foglalt fogalommeghatározáso-
kat is alkalmazni kell.
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II. Fejezet

A KÖZÖSSÉGI OLTALOM IRÁNTI KÉRELEM
ÉS A TERMÉKLEÍRÁS

A kérelem

2. §

(1) A bor eredetmegjelölésének vagy földrajzi jelzésé-
nek közösségi oltalma iránti kérelmet a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszterhez (a továbbiakban: minisz-
ter) kell benyújtani. A kérelem mellékletei elektronikus
adathordozón is benyújthatók. A kérelemhez csatolni kell:

a) az 1234/2007/EK rendelet 118c. cikkének (1) bekez-
désben, valamint a 607/2009/EK rendelet 3. cikkében és
I. mellékletében meghatározott adatokat, illetve egyetlen
kérelmezõ termelõ esetében a 607/2009/EK rendelet
2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott adatok rész-
letes bemutatását, továbbá a termékleírást,

b) az 1234/2007/EK rendelet 118c. cikke (1) bekezdésé-
nek d) pontja és a 607/2009/EK rendelet II. melléklete sze-
rinti, a termékleírást összefoglaló dokumentumot,

c) a Földmérési és Távérzékelési Intézet által készített
VINGIS térképet a lehatárolt termõhelyrõl és a feltüntet-
hetõ, a lehatárolt termõhelynél kisebb földrajzi egységek-
nek (a továbbiakban: feltüntethetõ kisebb földrajzi egy-
ség) az érintett településeket és azok borszõlõ termõhelyi
kataszterbe sorolt területeinek meghatározását tartalmazó
lehatárolásáról.

(2) A termékleírásnak az 1234/2007/EK rendelet 118c.
cikkének (2) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmaznia
kell:

a) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel jelölhetõ bo-
rok esetében feltüntethetõ kisebb földrajzi egységek nevét,

b) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az olta-
lom alatt álló földrajzi jelzéssel jelölhetõ az 1234/2007/EK
rendelet XIb. mellékletében felsorolt szõlõbõl készült ter-
mékek kategóriáit (a továbbiakban: termékkategória),

c) a hagyományos kifejezéssel vagy a bortörvény végre-
hajtására kiadott jogszabályban meghatározott korlátozot-
tan használható kifejezéssel vagy jogszabályban nem
meghatározott kifejezéssel jelölt borászati termékeket
(a továbbiakban együtt: bortípusok),

d) a szõlõfeldolgozás és a borkészítés földrajzi területé-
nek meghatározását, a szõlõtermesztésre vonatkozó tech-
nológiai elõírásokat,

e) a borászati termék elõállítására és forgalomba hozata-
lára vonatkozó jogszabályban meghatározott korlátozáso-
kat, továbbá az Európai Unió kötelezõ jogi aktusai, vala-
mint a bortörvény és a felhatalmazása alapján kiadott jog-
szabályok szerint a termelõk által meghatározott elõ-
írásokat (a továbbiakban: különös szabályok),

f) a termékleírás betartása ellenõrzésének elemeit és
módszerét,

g) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, vagy az ol-
talom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termé-

kekkel kapcsolatos hegyközségi feladatok ellátásának
rendjét, ideértve a borvidékbe nem sorolt települések ese-
tében a hegyközségi feladatok ellátására a bortörvény fel-
hatalmazása alapján kiadott jogszabályban kijelölt hegy-
községi szervezet feladatai ellátásának módját.

(3) A kérelemhez csatolni kell annak igazolását, hogy
a termékleírást a hegyközségi tagok, illetve több hegyköz-
séget érintõ kérelem esetén az érintett hegyközségek tagjai
megismerték, és azt szabályszerûen összehívott közgyûlé-
sen véleményezték. A kérelemhez csatolni kell a kisebbsé-
gi véleményt is tartalmazó közgyûlési jegyzõkönyveket is.

3. §

(1) A termékleírásban az egyes borászati termékek elõ-
állítási feltételeit a termék jelölésének és a termékleírásnak
való megfelelés ellenõrzése szempontjából egyértelmûen
kell meghatározni.

(2) A feltüntethetõ kisebb földrajzi egység nevét a VIN-
GIS-ben foglalt írásmód szerint kell meghatározni.

(3) A termékleírást termékkategóriánként és bortípuson-
ként szín szerinti bontásban, részletezve kell elkészíteni.

(4) A termékleírásban meg kell határozni a szõlõparcel-
lára, az egyes termékkategóriákra, a hagyományos kifeje-
zések használatára, a jogszabályban nem szabályozott
egyéb kifejezések használatára, a palackozásra, a borok
visszaminõsítésére vonatkozó bejelentési, ellenõrzési,
illetve adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó jog-
szabályban nem szabályozott elõírásokat.

(5) A termékleírásban rendelkezni kell az ellenõrzõ jegy
használatára vonatkozó feltételekrõl is, ha a 11. §-ban fog-
laltak szerint a termékleírás benyújtója az ellenõrzõ jegy
használatáról dönt.

A termõhely meghatározása

4. §

(1) Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés és az oltalom
alatt álló földrajzi jelzés esetében a szõlõtermesztés területe
csak I. vagy II. termõhelyi kataszterbe sorolt terület lehet.

(2) A feltüntethetõ kisebb földrajzi egység (település,
dûlõ, vagy egyéb földrajzi egység) esetében a termékle-
írásban kell meghatározni a 607/2009/EK rendelet 67. cik-
kének (2) bekezdésében foglaltaknál szigorúbb szabályo-
kat és az esetleges további termelési korlátozásokat.

Feldolgozási területek

5. §

(1) Amennyiben a termékleírás lehetõvé teszi a termõ-
helyen kívüli feldolgozást és borkészítést, a termékleírás-

2798 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 9. szám



ban meg kell nevezni a borvidéket, megyét, illetve telepü-
lést, ahol lehetõség van az oltalom alatt álló eredetmegje-
löléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellá-
tott borászati termék elõállítására. A termékleírásnak tar-
talmaznia kell a lehatárolt termõhelyen kívüli feldolgozás
és borkészítés feltételeit, továbbá az ellenõrzés és a szár-
mazás igazolására vonatkozó részletes szabályokat.

(2) A termékleírás benyújtójának kezdeményeznie kell
a miniszternél az ellenõrzésre vonatkozó megállapodás
megkötését a szomszédos tagállam, vagy harmadik ország
illetékes hatóságával, ha a lehatárolt termõhelyen kívüli
feldolgozás szomszédos tagállam, vagy harmadik ország
területén történik. A megállapodásnak tartalmaznia kell

a) a termékleírásban foglalt ellenõrzési és származás
igazolási kötelezettségek teljesítésének vállalását,

b) az érintett hatóságok együttmûködésének módját és
formáját, ideértve az arra vonatkozó kötelezettségválla-
lást, hogy a szomszédos területen végzett ellenõrzések
eredményérõl, a termékleírásban megnevezett hatóságok
részére a tájékoztatást megadják.

A feldolgozható szõlõfajták meghatározása

6. §

(1) A termékleírásban termékkategóriánként, illetve
bortípusonként kell meghatározni a borszõlõfajtákat,
amelybõl a termék készülhet.

(2) A borszõlõfajta nevének feltüntetése esetén a ter-
mékleírásban kell meghatározni a 607/2009/EK rendelet
62. cikke (1) bekezdése c) pontjának (i) alpontjában fog-
laltaknál szigorúbb szabályokat.

(3) A termékleírásban kell meghatározni a fajtajelölés-
sel forgalomba hozható borászati termékekre vonatkozó
szabályokat.

A borászati termékek elõállítására vonatkozó
szabályok

7. §

(1) A termékleírásban meg kell határozni:
a) a szõlõfajtákra vonatkozóan a mûvelésmódot, az ül-

tetvénysûrûséget, a térállást, a tõkeformát, valamint a mû-
velésmódra vonatkozó esetleges átmeneti intézkedéseket,

b) az új ültetvények telepítésére vonatkozó elõírásokat,
c) a maximális terméshozamot hl/ha-ban meghatározva
ca) termékkategóriánként, valamint bortípusonként

vagy
cb) fajtánként vagy
cc) a termékleírásban elfogadott, feltüntethetõ kisebb

földrajzi egységenként,
d) a szüret módjára, a szõlõ minõségére vonatkozó külö-

nös szabályokat, valamint

e) a szüret idõpontjának meghatározására vonatkozó
szabályokat.

(2) A termékleírásban legalább termékkategóriánként
kell meghatározni az elõállításra vonatkozó különös sza-
bályokat.

Analitikai és érzékszervi paraméterek

8. §

A termékleírásban legalább bortípusonként kell megha-
tározni a borászati termék sajátosságát adó analitikai és ér-
zékszervi jellemzõket.

Borbíráló bizottság

9. §

A termékleírásban meg kell jelölni az oltalom alatt álló
eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jel-
zéssel ellátott borászati termékeknek a bortörvény szerinti
érzékszervi vizsgálatát végzõ helyi borbíráló bizottságot,
ideértve azt az esetet is amikor a lehatárolt termõhelyen kí-
vüli elõállítás szomszédos tagállam vagy harmadik ország
területére terjed ki.

Kiszerelés és címkézés

10. §

(1) A termékleírásnak legalább bortípusonként tartal-
maznia kell a kiszerelésre vonatkozó, különös szabályo-
kat.

(2) A jelölésre a következõ különös szabályok vonat-
kozhatnak:

a) a borászati termék címkéjén az oltalom alatt álló ere-
detmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés
feltüntetésének módjára,

b) a feltüntethetõ kisebb földrajzi egység nevére,
c) az évjárat feltüntetésére, valamint
d) a fajta feltüntetésére és annak módjára.

11. §

(1) A termékleírás benyújtója az oltalom alatt álló ere-
detmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés-
sel ellátott borászati termékek esetében a termékleírásnak
való megfelelést tanúsító ellenõrzõ jegy alkalmazásáról
dönthet.

(2) Az ellenõrzõ jegynek biztonsági jelzetet és egyedi
azonosítható számot kell tartalmaznia. A termékleírás be-
nyújtója készíti el a termelõi ellenõrzõ jegy használatra vo-
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natkozó szabályzatot, továbbá kiadja és nyilvántartja a ter-
melõi ellenõrzõ jegyet.

III. Fejezet

A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁNAK NEMZETI SZAKASZA

A kérelem elbírálása

12. §

(1) A miniszter a kérelmet a benyújtását követõen meg-
vizsgálja abból a szempontból, hogy az tartalmazza-e
a 2–11. § szerinti kötelezõ tartalmi elemeket, megfelel-e az
Európai Unió kötelezõ jogi aktusaiban elõírt követelmé-
nyeknek, valamint a bortörvényben és a felhatalmazása
alapján kiadott rendeletben foglaltaknak.

(2) A miniszter a részletes vizsgálat keretében vizsgálja
különösen a technológiai elõírásokat, valamint a termõ-
hely és a termék közti összefüggés bizonyítottságát. A ké-
relmet a vizsgálat során a Bor Eredetvédelmi Tanács
(a továbbiakban: BET) véleményezi. A miniszter Magyar
Szabadalmi Hivatalnak (a továbbiakban: MSZH) a Vt.
116/A. §-ának (7) bekezdése szerinti nyilatkozatát köve-
tõen haladéktalanul megküldi a kérelmet a BET-nek. A
részletes vizsgálat keretében – a BET véleményére figye-
lemmel – a kérelmezõ a termékleírást módosíthatja, illetve
kiegészítheti. A BET a kérelem megalapozottságának
megítélésére nézve javaslatot tesz a miniszter részére.

13. §

(1) A miniszter a Vt. 116/A. § (8) bekezdésének meg-
felelõen a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium (a továbbiakban: Minisztérium) hivatalos lapjában és
honlapján közzéteszi a kérelmet, ha a részletes vizsgálat
során megállapítást nyer, hogy azt az arra jogosult nyújtot-
ta be, és a termékleírás, valamint az egységes dokumentum
megfelel a jogszabályokban elõírt feltételeknek.

(2) Az arra jogosult személyek a kérelemmel szemben
a Vt. 116/A. § (8) bekezdése szerint a közzétételtõl számí-
tott két hónapon belül kifogást nyújthatnak be a miniszter-
hez.

(3) A kifogás elbírálása elõtt a miniszter a megfelelõen
indokolt kifogással kapcsolatban nyilatkozattételre hívja
fel a kérelmezõt. A miniszter a technológiai elõírásokat,
valamint a termõhely és a termék közti összefüggést érintõ
kifogást megküldi a BET-nek. A kifogásra vonatkozó ja-
vaslatot a BET haladéktalanul megküldi a miniszternek.

(4) Ha az elõírt határidõn belül kifogás nem érkezik,
a miniszter a Vt. 116/A. §-ának (9) bekezdésében foglal-
taknak megfelelõen jár el.

A termékleírás módosítása

14. §

A termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérel-
met az 1234/2007/EK rendelet 118q. cikkében, valamint
a 607/2009/EK rendelet 20. cikkében és IV. mellékletében
foglaltak szerint a miniszterhez kell benyújtani. A termék-
leírás módosításának jóváhagyása iránt benyújtott kérel-
mek esetében a 12–13. §-ban foglaltak megfelelõ
alkalmazásával kell eljárni.

A törlés

15. §

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés, illetve földrajzi
jelzés bejegyzésének törlése iránti kérelmet az
1234/2007/EK 118r. cikkében, valamint a 607/2009/EK
rendelet 21. cikkében és V. mellékletében foglaltak szerint
a miniszterhez kell benyújtani. A törlés iránti kérelmet
a miniszter nyújtja be az Európai Bizottságnak (a továb-
biakban: Bizottság). A benyújtást megelõzõen
a 12–13. §-ban foglaltak megfelelõ alkalmazásával vizs-
gálni kell, hogy a törlés iránti kérelem megfelel-e az elõírt
követelményeknek.

Átalakítás földrajzi jelzéssé

16. §

A 607/2009/EK rendelet 28. cikkében foglaltaknak
megfelelõen a termékleírás benyújtója kezdeményezheti
a miniszternél az eredetmegjelölés földrajzi jelzéssé törté-
nõ átalakítását. A 607/2009/EK rendelet VI. mellékletében
foglaltak szerinti átalakítás iránti kérelmet a miniszter
nyújtja be a Bizottságnak. A benyújtást megelõzõen
a 12–13. §-ban foglaltak megfelelõ alkalmazásával vizs-
gálni kell, hogy az átalakítás iránti kérelem megfelel-e az
elõírt követelményeknek.

IV. Fejezet

HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉSEK OLTALMA

17. §

(1) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa kezdeményezhe-
ti a hagyományos kifejezések oltalma iránti bejelentést. A
Bizottsághoz való benyújtást megelõzõen a 13. §-ban fog-
laltak megfelelõ alkalmazásával vizsgálni kell, hogy a ha-
gyományos kifejezés megfelel-e az 1234/2007/EK rende-
let 118u. cikkében foglaltaknak. A hagyományos kifejezé-
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sek oltalma iránti kérelmet a 607/2009/EK rendelet 29–31.
cikkeiben foglaltaknak megfelelõen a 607/2009/EK ren-
delet VII. mellékletében lévõ minta szerint a miniszter
nyújtja be a Bizottságnak.

(2) A hagyományos kifejezések törlése iránti kérelmet
a 607/2009/EK rendelet 45. cikkében és IX. mellékletében
foglaltak szerint a miniszterhez kell benyújtani. A törlés
iránti kérelmet a miniszter nyújtja be a Bizottságnak. A be-
nyújtást megelõzõen a 12–13. §-ban foglaltak megfelelõ
alkalmazásával vizsgálni kell, hogy a törlés iránti kérelem
megfelel-e az elõírt követelményeknek.

V. Fejezet

A KIFOGÁSOKKAL KAPCSOLATOS VÉGREHAJTÁSI
SZABÁLYOK

A kifogás és a nyilatkozatok továbbítása

18. §

(1) A Magyarország által a Bizottságnak továbbított be-
jegyzés iránti, módosítási, illetve törlési kérelemre az Eu-
rópai Közösség más tagállamától vagy harmadik ország-
ból a Bizottságon keresztül érkezett kifogást a miniszter
továbbítja a termékleírás benyújtójának, majd a kifogásra
vonatkozó nyilatkozatot megküldi a Bizottságnak.

(2) Más tagállam vagy harmadik ország által benyújtott
eredetmegjelölés, vagy földrajzi jelzés oltalma iránti kére-
lemmel szemben az 1234/2007/EK rendelet 118h. cikké-
ben, valamint a 607/2009/EK rendelet 14. cikkében és
III. mellékletében, a hagyományos kifejezés oltalma iránti
kérelemmel szemben pedig a 607/2009/EK rendelet
37. cikkében és VIII. mellékletében foglaltaknak megfele-
lõen lehet a kifogást benyújtani.

VI. Fejezet

A TERMÉKEK ELLENÕRZÉSE

Az ellenõrzés

19. §

(1) A Vt. 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meg-
határozott ellenõrzõ hatóságként a Kormány a Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködé-
sérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-a
szerint a Mezõgazdasági és Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontját (a továbbiakban: borászati hatóság) jelöli ki.

(2) Az átmeneti, illetve végleges oltalom alatt álló ere-
detmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott borászati
termékekre vonatkozó jogszabályok és a termékleírás be-

tartásának ellenõrzését és a jogkövetkezmények megálla-
pítását a borászati hatóság végzi.

20. §

(1) A 607/2009/EK rendelet 25. cikkének (2) bekezdése
szerint a termékleírásnak való megfelelés ellenõrzését
a borászati hatóság kockázatelemzésen alapuló szúrópró-
baszerû vizsgálat alapján, éves ellenõrzési tervnek meg-
felelõen végzi.

(2) A borászati hatóság az oltalom alatt álló eredetmeg-
jelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellá-
tott borászati termékekre vonatkozó bejelentést köteles ha-
ladéktalanul kivizsgálni és a bejelentõt a vizsgálat, illetve
a megtett intézkedés tényérõl értesíteni.

21. §

A 607/2009/EK rendelet 24. cikkében foglaltak szerint
bejelentésre kötelezett természetes személyeknek és jogi
személyeknek, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek-
nek az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az olta-
lom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott termékek elõállítá-
sára, az elõállítás megszüntetésére és az elõállítással kap-
csolatos változásokra vonatkozó, adatszolgáltatási kötele-
zettséget a bortörvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározott szabályok szerint kell
teljesíteniük.

VII. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

22. §

(1) A 1234/2007/EK rendelet 118s. cikkének (1) bekez-
dése szerint oltalom alatt álló eredetmegjelölés, illetve ol-
talom alatt álló földrajzi jelzés esetében a 2–10. §-ban fog-
laltaknak megfelelõ termékleírást a miniszterhez kell be-
nyújtani legkésõbb 2010. december 31. napjáig.

(2) A kérelemhez csatolni kell annak igazolását, hogy
a termékleírást a hegyközségi tagok, illetve több hegyköz-
séget érintõ bejelentés esetén az érintett hegyközségek tag-
jai megismerték, és azt szabályszerûen összehívott köz-
gyûlésen véleményezték. A kérelemhez csatolni kell a ki-
sebbségi véleményt is tartalmazó közgyûlési jegyzõköny-
veket.

(3) A termékleírás benyújtója
a) a hegyközségi tanács, amennyiben az oltalom alatt

álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés megegyezik
a borvidék nevével,
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b) a borvidéki régiót alkotó hegyközségi tanácsok
együttesen, amennyiben az oltalom alatt álló eredetmegje-
lölés vagy földrajzi jelzés a borvidéki régió neve,

c) hegyközségi tanácsok együttesen, amennyiben több
borvidéket fed le a lehatárolt termõhely vagy a borvidéken
kívüli területek is részét képezik a lehatárolt termõhely-
nek,

d) az érintett hegyközség vagy a hegyközségek együtte-
sen a borvidéken belüli, annál kisebb lehatárolt termõhely
esetén.

(4) A (3) bekezdés b)–d) pontjaiban foglalt esetekben
a kérelemben meg kell jelölni a képviseletre jogosult hegy-
községi tanácsot vagy hegyközséget.

(5) Ha a (3) bekezdés szerint, a termékleírás benyújtásá-
ra jogosult szervezetek a 607/2009/EK rendelet 28. cikké-
ben foglaltak szerint az oltalom alatt álló eredetmegjelö-
lést az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssé kívánják átalakí-
tani, akkor az átalakítás iránti kérelmet a földrajzi jelzésre
vonatkozó termékleírással együtt kell benyújtaniuk a mi-
niszterhez. A 607/2009/EK rendelet VI. mellékletében
foglaltak szerinti átalakítás iránti kérelmet a miniszter
nyújtja be a Bizottságnak. A benyújtást megelõzõen
a 12–13. §-ban foglaltak megfelelõ alkalmazásával vizs-
gálni kell, hogy az átalakítás iránti kérelem megfelel-e az
elõírt követelményeknek.

(6) A miniszter az (1) bekezdésben foglaltaknak megfe-
lelõ termékleírást, valamint az átalakítás iránti kérelmet
haladéktalanul megküldi a BET-nek. A BET-nek két hó-
napon belül javaslatot kell tennie a miniszter részére a ter-
mékleírás elfogadhatóságáról.

(7) A miniszter a termékleírást és a nemzeti jóváhagyás-
ról szóló határozatot, valamint a (4) bekezdés szerinti át-
alakítás iránti kérelmet 8 munkanapon belül a Bizottság-
hoz továbbítja.

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatály-
ba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

24. §

Ez a rendelet megállapítja a következõ uniós jogi aktu-
sok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket:

a) az egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egye-
di rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl
szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK
tanácsi rendelet 118a.–118zb. Cikkei,

b) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati
termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések
és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint
e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történõ

végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megálla-
pításáról szóló, 2009. július 14-i 607/2009/EK bizottsági ren-
delet.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 183/2009. (IX. 10.) Korm. rendelete
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

keretében nyújtandó támogatási elõleg fizetéséhez
kapcsolódó egyes kormányrendeletek

módosításáról

A Kormány a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedé-
sekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény 81. § (1) bekezdés a) pontjában,
valamint az ál lamháztar tásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. § (2) be-
kezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Al-
kotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított fel-
adatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

1. §

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program egyes
intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támogatási elõ-
leg fizetésérõl szóló 91/2009. (IV. 22.) Korm. rendelet 4. §
(5) bekezdése helyébe a következõ szövegrész lép:

„(5) A támogatási elõleg igénylés díja az elõleg össze-
gének 2,3 százaléka, amelyet a folyósítandó elõlegbõl az
MVH visszatart. Az elõlegigénylési díj az MVH-t illeti.”

2. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból,
az Európai Halászati Alapból, valamint az Európai Mezõ-
gazdasági Garancia Alapból támogatott programok és in-
tézkedések pénzügyi, számviteli és ellenõrzési rendszerek
kialakításáról, lebonyolításának rendjérõl szóló 82/2007.
(IV. 25.) Korm. rendelet 10. §-a a következõ d) ponttal
egészül ki:

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

„d) az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
egyes intézkedései esetén 2009. évben nyújtandó támoga-
tási elõleg fizetésérõl szóló 91/2009. (IV. 22.) Korm. ren-
delet szerinti támogatási elõleg igénylési díjbevétel.”

3. §

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

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

2802 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 9. szám



Miniszteri rendeletek

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
81/2009. (VII. 10.) FVM

rendelete
a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenõrzések

lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények
alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed a kölcsönös megfeleltetés
követelményei és elõírásai betartására kötelezett ügyfélre,
a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenõrzõ
szervekrõl szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § d) pontja szerinti ha-
táskörrel rendelkezõ hatóságoknak a (2) bekezdésben
meghatározott intézkedésekben részt vevõ ügyfél gazda-
ságában végzett ellenõrzéseire, és az annak során megálla-
pított meg nem felelések jogkövetkezményeinek meghatá-
rozására.

(2) A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap, és az Euró-
pai Mezõgazdasági Garancia Alap alábbi intézkedéseiben
részt vevõ ügyfelek esetében kell vizsgálni:

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazda-
sági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a me-
zõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes támo-
gatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK,
a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helye-
zésérõl szóló 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rende-
lete szerinti közvetlen kifizetések;

b) a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet
módosításáról , valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet szerinti
szõlõültetvény szerkezet átalakításának és átállásának,
zöldszüret, szõlõültetvény kivágásának támogatása;

c) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet sze-
rinti

ca) mezõgazdasági földterületek fenntartható haszná-
latát célzó intézkedések közül:

1. a hegyvidéki mezõgazdasági termelõknek a ter-
mészeti hátrány miatt nyújtott kifizetések;

2. a hegyvidéki területeken kívüli hátrányos hely-
zetû területek mezõgazdasági termelõinek nyúj-
tott kifizetések;

3. Natura 2000 kifizetések és a 2000/60/EK irány-
elvhez kapcsolódó kifizetések;

4. agrár-környezetvédelmi kifizetések;
5. állatjóléti kifizetések;

cb) az erdészeti földterületek fenntartható használatát
célzó intézkedések közül:

1. a mezõgazdasági földterület elsõ erdõsítésének
támogatása;

2. Natura 2000 kifizetések;
3. erdõ-környezetvédelmi kifizetések.

(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott kölcsö-
nös megfeleltetési ellenõrzések végrehajtása során a vi-
dékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellen-
õrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés vég-
rehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapí-
tásáról szóló 2006. december 7-i 1975/2006/EK bizottsági
rendelet 23. cikkének 2. bekezdésében foglaltak esetében
is a jogkövetkezmény mértékének megállapítását az e ren-
deletben foglaltak szerint kell elvégezni.

Fogalmak

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. szándékosság: a meghatározott meg nem felelések

értékelése vonatkozásában a mezõgazdasági, agrár-vidék-
fejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl
szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Eljárási
tv.) 9. § s) pontja szerinti magatartás;

2. gondatlanság: a meghatározott meg nem felelések
értékelése vonatkozásában az Eljárási tv. 9. § t) pontja sze-
rinti magatartás;

3. hatáskörrel rendelkezõ hatóság: a Korm. rendelet
1. §-ának d) pontja szerinti hatóságok.

Az ellenõrzésre való kiválasztás

3. §

Az ellenõrzendõ ügyfeleket a Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) választja ki
a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támoga-
tási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és
a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támoga-
tási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi
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rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció,
valamint integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végre-
hajtására, valamint a 479/2008/EK tanácsi rendelet által
elõírt kölcsönös megfeleltetés végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló, 2004. április
21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: R.)
45. cikkében foglaltak figyelembevételével.

A jogkövetkezmény alkalmazása

4. §

(1) A hatáskörrel rendelkezõ hatóság az ellenõrzése so-
rán megállapított meg nem feleléseket az arányos jogkö-
vetkezmény megállapítása érdekében az R. 41. cikkében
leírtak szerint értékeli, a súlyosság és tartósság tekinteté-
ben az 1. számú mellékletben bemutatott elvek, a mérték
vonatkozásában az R. 41. cikk b) pontja figyelembevéte-
lével.

(2) A hatáskörrel rendelkezõ hatóság az ellenõrzés so-
rán tett megállapításokról és azok e rendelet szerinti érté-
kelésérõl határozatot hoz.

(3) A véglegesített jegyzõkönyv és az (1) bekezdés sze-
rint értékelt meg nem felelések alapján a hatáskörrel ren-
delkezõ hatóság elkészíti az R. 48. cikk (1) bekezdése sze-
rinti ellenõrzési jelentést, és azt megküldi az MVH részére.

(4) Az ellenõrzés során feltárt meg nem felelés (3) be-
kezdés szerinti megállapítása az ügyfél számára folyósított
vagy folyósítandó támogatás részleges vagy teljes össze-
gének csökkentését, visszavonását vagy az ügyfél támoga-
tottak körébõl történõ kizárását vonja maga után.

A jogkövetkezmény mértékének megállapítása

5. §

(1) A jogkövetkezmények mértékét az MVH állapítja
meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdeké-
ben minden meg nem felelés jogkövetkezményét önállóan
a 2. számú melléklet szerint kell meghatározni.

(3) Az alkalmazandó jogkövetkezmény mértékének ki-
számításához meg kell állapítani az egyes meg nem felelé-
sek jogkövetkezményét, az R. 2. cikk 32. pontja szerinti
jogi aktusok jogkövetkezményét és az R. 2. cikk 31. pontja
szerinti kölcsönös megfeleltetési területek jogkövetkez-
ményét. Gondatlanság, szándékosság, illetve ismétlés ese-
tén az R. 66. és 67. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a gon-
datlannak minõsülõ meg nem felelések alapján a jogkövet-
kezmény mértékének számításához meg kell állapítani:

a) a meg nem felelések jogkövetkezményeit a 2. számú
melléklet szerint,

b) az egyes jogi aktusok jogkövetkezményeit, az adott
jogi aktushoz tartozó egyes meg nem felelések rangsorolá-
sával a legmagasabb jogkövetkezmény figyelembevéte-
lével,

c) az egyes kölcsönös megfeleltetés területeihez tarto-
zó jogi aktusok együttes jogkövetkezményeit a b) pont
szerint rangsorolt jogkövetkezmények alapján.

(5) Szándékosság megállapítása esetén a szándékosnak
minõsülõ meg nem felelések jogkövetkezményei össze-
adódnak egymással, valamint a (4) bekezdés c) pontja sze-
rinti jogkövetkezmény mértékével.

Vis maiorra vonatkozó rendelkezések

6. §

(1) A hatáskörrel rendelkezõ hatóság az értékelése so-
rán elháríthatatlan külsõ okot (a továbbiakban: vis maior)
csak abban az esetben veszi figyelembe, amennyiben azt
az ügyfél a (2) és (3) bekezdésekben foglaltak szerint
a kölcsönös megfeleltetés követelményeinek és elõ-
írásainak betartásával összefüggésben bejelenti.

(2) A helyszíni ellenõrzésen jelen lévõ ügyfél legkésõbb
a kölcsönös megfeleltetés követelményeinek és elõ-
írásainak betartásával összefüggõ helyszíni ellenõrzés so-
rán jelentheti be, ha a gazdasága vis maiorral érintett, vala-
mint kérheti az ellenõrzés során az azt megelõzõen a gaz-
daságával összefüggésben bejelentett vis maior eset figye-
lembevételét.

(3) Amennyiben a helyszíni ellenõrzésen sem az ügyfél,
sem a képviselõje nem volt jelen, az ügyfél legkésõbb a ré-
szére megküldött ellenõrzési jegyzõkönyv észrevételezése
során jelentheti be, hogy gazdasága vis maiorral érintett,
valamint kérheti az ellenõrzést megelõzõen a gazdaságá-
val összefüggésben bejelentett vis maior eset figye-
lembevételét.

(4) A hatáskörrel rendelkezõ hatóság dönt a vis maior
kérelemben foglaltak és a kölcsönös megfeleltetés köve-
telményeinek és elõírásainak megszegése közötti ok oko-
zati összefüggés fennállásáról, és döntését a 4. § (2) bekez-
dése szerinti határozatban közli az érintett ügyféllel.

(5) E rendeletben nem szabályozott egyéb kérdésekben
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, valamint az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finan-
szírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos
egységes eljárási szabályokról szóló 36/2009. (IV. 3.)
FVM rendelet, továbbá az elháríthatatlan külsõ ok (vis
maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint
egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet az irányadó.

2804 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 9. szám



Záró rendelkezések

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

8. §

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

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazda-
sági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a me-
zõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes támo-
gatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK,
a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helye-
zésérõl szóló 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi ren-
delet;

b) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapítá-
sáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szep-
tember 29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt köl-
csönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igaz-
gatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló 2004. április
21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet;

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

d) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló
2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet;

e) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonat-
kozó ellenõrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfelel-
tetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 2006. december 7-i 1975/2006/EK
bizottsági rendelet.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelethez

Az értékelés szempontjai az egyes jogszabályban
foglalt gazdálkodási követelmény
(a továbbiakban: JFGK) esetében

JFGK 1 és 5

A JFGK célja: Natura 2000 területeken a biológiai sok-
féleség, a természetes élõhelyek, a vadon élõ állatok és nö-
vények kedvezõ természetvédelmi helyzetének fenntartá-
sa, illetve az e területek kijelölésének alapjául szolgáló ter-
mészeti állapot megõrzése, valamint a fenntartó gazdálko-
dás feltételeinek biztosítása.

Súlyosság
Enyhe: a tevékenység eredményeképpen érdemben nem

károsodott az élõhely, nem szûnt meg fészkelõhely, táplál-
kozóhely.

Közepes: a tevékenység eredményeképpen érdemben
károsodott az élõhely, fészkelõhely, táplálkozóhely, de an-
nak nincs jelentõs kihatása a védett/jelölõ fajok/élõhelyek
térségbeli elõfordulására, illetve állománynagyságára.

Súlyos: a tevékenység hatására a térségben élõ vé-
dett/jelölõ fajok/élõhelyek elõfordulása, állománynagysá-
ga jelentõsen csökken.

Tartósság
Rövid távon helyrehozható: a tevékenység hatásai,

illetve a károsított élõhely/faj természeti értékei rövid idõn
belül helyreállíthatók, a megváltoztatott élõhely ezután
újra teljes mértékben képes betölteni korábbi funkcióját.

Hosszú távon helyrehozható: a tevékenység hatásai,
illetve a károsított élõhely/faj természeti értékei helyreál-
líthatók, de ehhez több évre van szükség.

Maradandó: a tevékenység hatásai, illetve a károsított
élõhely/faj természeti értékei nem állíthatók vissza az ere-
deti állapotukba.

JFGK 2

A JFGK célja: a felszín alatti vízkészlet mezõgazdasági
eredetû szennyezés elleni védelme, a felszín alatti vizek jó
állapotának biztosítása, és a már bekövetkezett szennyezés
következményeinek kiküszöbölése, korlátozása. A meg-
felelõ minõségû víz biztosítása a jövõbeni vízfelhasználás
érdekében.
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Súlyosság
Enyhe: a felszín alatti vizek minõségi mutatóira ártal-

matlan anyag kerül közvetlenül vagy közvetve a felszín
alatti vízbe.

Közepes: trágyából, szennyvízbõl vagy mosóvizekbõl
származó szennyezõ anyag kerül közvetlenül vagy közvet-
ve a felszín alatti vízbe.

Súlyos: olajból, üzemanyagból, növényvédõ szerbõl,
mûtrágyából vagy egyéb veszélyes hulladékból származó
szennyezõ anyag kerül közvetlenül vagy közvetve a fel-
szín alatti vízbe.

Tartósság
Rövid távon helyrehozható: a felszín alatti vizek minõ-

ségében okozott szennyezés ésszerû idõhatáron belül
csökkenthetõ, illetve megszüntethetõ.

Hosszú távon helyrehozható: a felszín alatti vizek minõ-
ségében okozott szennyezés csak hosszútávon csökkent-
hetõ, illetve szüntethetõ meg.

Maradandó: a szennyezéssel maradandó károsodás ke-
letkezik a felszín alatti vizek minõségében.

JFGK 3

A JFGK célja: a szennyvíziszapnak értékes mezõgazda-
sági tulajdonságai lehetnek, ezért helyénvaló a mezõgaz-
daságban történõ alkalmazását ösztönözni, de kizárólag
olyan feltételek betartása mellett, amellyel elkerülhetõ az
emberekre, állatokra, növényekre és a környezetre gyako-
rolt káros hatások bekövetkezése.

Súlyosság:
Enyhe: olyan mértékû meg nem felelés tekinthetõ eny-

hének, mely során a környezetre gyakorolt terhelés nem je-
lentõs.

Közepes: a gazdálkodó nem is rendelkezik vagy abban
az esetben, ha rendelkezik az illetékes talajvédelmi ható-
ság által kiadott engedéllyel, a szennyvíziszap termõföl-
dön történõ felhasználása során nem minden esetben az
engedélyben foglaltak szerint jár el.

Súlyos: a helytelen szennyvíziszap kijuttatás következ-
ményeként az emberekre, állatokra, növényekre, illetve
a környezetre gyakorolt kedvezõtlen, káros hatások bekö-
vetkeztek.

Tartósság:
Rövid távon helyrehozható: a szennyvíziszap nem meg-

felelõ felhasználása során keletkezett káros hatásokat rö-
vid idõszakon belül meg lehet szüntetni.

Hosszú távon helyrehozható: a szennyvíziszap termõ-
földön történõ felhasználásakor olyan mértékû káros hatás
következett be, mely csak hosszútávon hozható helyre.

Maradandó: a szennyvíziszap kijuttatás következmé-
nyeként maradandó környezeti károsodás keletkezett.

JFGK 4

A JFGK célja: a nitrát érzékeny területeken a mezõgaz-
dasági forrásokból származó nitrátok által okozott vagy in-
dukált vízszennyezés csökkentése.

Súlyosság:
Enyhe: a mezõgazdasági tevékenység során kijuttatott

nitrogén vegyületek kis mértékben szennyezték a felszíni,
illetve a felszín alatti vizeket.

Közepes: a mezõgazdasági tevékenység során nem
megfelelõen kijuttatott nitrogén vegyületekkel közvetlen
vagy közvetett módon terhet róttak a felszíni, illetve a fel-
szín alatti vizekre.

Súlyos: a helyes mezõgazdasági gyakorlat elõírásainak
figyelmen kívül hagyásával a felszíni, illetve a felszín alatti
vizekben jelentõs nitrát szennyezõdés következett be.

Tartósság:
Rövid távon helyrehozható: a keletkezett nitrát

szennyezés ésszerû idõhatáron belül csökkenthetõ, illetve
megszüntethetõ.

Hosszú távon helyrehozható: a keletkezett nitrát
szennyezés csak hosszútávon csökkenthetõ, illetve szün-
tethetõ meg.

Maradandó: a nitrát szennyezéssel maradandó károso-
dás keletkezett a felszíni, illetve a felszín alatti vizekben.

JFGK 6

A JFGK célja: állategészségügyi és élelmiszerbizton-
sági okokból alapvetõ fontosságú a sertésszállítások nyil-
vántartása, azonosíthatósága és nyomon követhetõsége.

Súlyosság
Enyhe: a sertésszállítások azonosíthatósága és nyilván-

tartása a gazdaságban tartott összes sertés számához viszo-
nyítva csekély mértékû hiányosságokat mutat, mely alap-
vetõen nem veszélyezteti a nyomon követhetõség meg-
valósulását, ezáltal nem növeli az állategészségügyi és
élelmiszerbiztonsági kockázatot.

Közepes: a sertésszállítások azonosíthatósága és nyil-
vántartása a gazdaságban tartott összes sertés számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, mely ve-
szélyezteti a nyomon követhetõség megvalósulását, ezál-
tal növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági
kockázatot.

Súlyos: a sertésszállítások azonosíthatósága és nyilván-
tartása a gazdaságban tartott összes sertés számához viszo-
nyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, mely meghiú-
sítja a nyomon követhetõség megvalósulását, ezáltal nagy-
mértékben növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiz-
tonsági kockázatot.

Tartósság
Rövid távon helyrehozható: az állatok azonosíthatósá-

gának és nyilvántartásának a hiányosságai olyan idõinter-
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vallumon belül megszüntethetõek, hogy nem veszélyezte-
tik a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.

Hosszú távon helyrehozható: veszélyeztetheti a nyo-
mon követhetõséget, azonosíthatóságot.

Maradandó: nem teszi lehetõvé a nyomon követhetõsé-
get, azonosíthatóságot.

JFGK 7

A JFGK célja: állategészségügyi és élelmiszerbizton-
sági okokból alapvetõ fontosságú, hogy valamennyi szar-
vasmarhaféle azonosítható, nyilvántartható és nyomon
követhetõ legyen.

Súlyosság
Enyhe: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása

a gazdaságban tartott összes szarvasmarhaféle számához
viszonyítva csekély mértékû hiányosságokat mutat, mely
alapvetõen nem veszélyezteti a nyomon követhetõség
megvalósulását, ezáltal nem növeli az állategészségügyi és
élelmiszerbiztonsági kockázatot.

Közepes: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántar-
tása a gazdaságban tartott összes szarvasmarhaféle számá-
hoz viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, mely
veszélyezteti a nyomon követhetõség megvalósulását, ez-
által növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági
kockázatot.

Súlyos: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása
a gazdaságban tartott összes szarvasmarhaféle számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, mely
meghiúsítja a nyomon követhetõség megvalósulását, ezál-
tal nagymértékben növeli az állategészségügyi és élelmi-
szerbiztonsági kockázatot.

Tartósság
Rövid távon helyrehozható: az állatok azonosíthatósá-

gának és nyilvántartásának a hiányosságai olyan idõinter-
vallumon belül megszüntethetõek, hogy nem veszélyezte-
tik a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.

Hosszú távon helyrehozható: veszélyeztetheti a nyo-
mon követhetõséget, azonosíthatóságot.

Maradandó: nem teszi lehetõvé a nyomon követhetõsé-
get, azonosíthatóságot.

JFGK 8

A JFGK célja: állategészségügyi, állattenyésztési és
élelmiszerbiztonsági okokból alapvetõ fontosságú, hogy
valamennyi juh és kecske azonosítható, nyilvántartható és
nyomon követhetõ legyen.

Súlyosság
Enyhe: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása

a gazdaságban tartott összes juh, illetve kecske számához
viszonyítva csekély mértékû hiányosságokat mutat, mely
alapvetõen nem veszélyezteti a nyomon követhetõség
megvalósulását, ezáltal nem növeli az állategészségügyi és
élelmiszerbiztonsági kockázatot.

Közepes: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartá-
sa a gazdaságban tartott összes juh, illetve kecske számá-
hoz viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, mely
veszélyezteti a nyomon követhetõség megvalósulását, ez-
által növeli az állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági
kockázatot.

Súlyos: az egyedek azonosíthatósága és nyilvántartása
a gazdaságban tartott összes juh, illetve kecske számához
viszonyítva olyan arányú hiányosságokat mutat, mely
meghiúsítja a nyomon követhetõség megvalósulását, ezál-
tal nagymértékben növeli az állategészségügyi és élelmi-
szerbiztonsági kockázatot.

Tartósság
Rövid távon helyrehozható: az állatok azonosíthatósá-

gának és nyilvántartásának a hiányosságai olyan idõinter-
vallumon belül megszüntethetõek, hogy nem veszélyezte-
tik a nyomon követhetõséget, azonosíthatóságot.

Hosszú távon helyrehozható: veszélyeztetheti a nyo-
mon követhetõséget, azonosíthatóságot.

Maradandó: nem teszi lehetõvé a nyomon követhetõsé-
get, azonosíthatóságot.
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2. számú melléklet a 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelethez

A jogkövetkezmény mértékének számítási alapjai

1. Az egyes meg nem felelések 1. számú melléklet szerinti értékelése alapján a következõ besorolást kell elvégezni:

Súlyosság szerint Mérték szerint Tartósság szerint

Enyhe Közepes Súlyos
Gazdaságon

belüli
Gazdaságon

kívüli
Rövid távon

helyrehozható
Hosszú távon
helyrehozható

Maradandó

1 3 5 1 5 1 3 5

2. Az adott gondatlannak minõsülõ meg nem felelés jogkövetkezményét az 1. pont szerinti besorolásnak megfelelõen
az alábbi kombinációk alkalmazásával kell meghatározni. A kombináció kialakításánál a besorolási érték (1,3,5) bár-
mely értékelési szempontot (súlyosság, mérték, tartósság) jelentheti.

Kombinációk
Meg nem felelés

jogkövetkezménye

1 1 1
1%

1 1 3

1 3 3

3%

1 1 5

1 3 5

1 5 5

3 3 5

3 5 5
5%

5 5 5

3. Az adott szándékosnak minõsülõ meg nem felelés jogkövetkezményét az 1. pont szerinti besorolásnak megfele-
lõen az alábbi kombinációk alkalmazásával kell meghatározni. A kombináció kialakításánál a besorolási érték (1,3,5)
bármely értékelési szempontot (súlyosság, mérték, tartósság) jelentheti.

Kombinációk
Meg nem felelés

jogkövetkezménye

1 1 1

15%1 1 3

1 3 3

1 1 5

20%1 3 5

3 3 5

1 5 5
50%

3 5 5

5 5 5 100%
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
82/2009. (VII. 15.) FVM

rendelete
a vágómarhák vágás utáni minõsítésérõl

és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba
sorolásáról szóló

14/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény
49. §-a (1) bekezdése a) pontjának 17. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjá-
ban meghatározott feladatkörben eljárva – a következõ-
ket rendelem el:

1. §

(1) A vágómarhák vágás utáni minõsítésérõl és a hasí-
tott féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló
14/1998. (IV. 3.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a
a következõ a)–b) pontokkal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]
„a) marha vágott test (hasított marha): a levágott mar-

ha kivéreztetve, bõr, belsõség, fej és lábvégek nélkül; a fej
az atlanto-occipitális (az atlasz és az elsõ nyakcsigolya kö-
zötti) ízületben, a lábak a carpo-metacarpalis ízületben
(lábtõízületben), illetve a tarso-metatarsalis ízületben
(csánkízületben) kerülnek levágásra; a nemi szervek és
csatlakozó izmaik, továbbá teheneknél a tõgy nélkül; mell-
kasi és hasûri szervek nélkül, vese, vesefaggyú, medence-
üregi faggyú, a comb belsõ felületén lévõ faggyú, rekesz-
izom-lebeny, rekeszizom, farok, nyaki véna, a körülötte
lévõ faggyú nélkül;

b) marha vágott féltest (hasított féltest): a hátgerinc fe-
lezésével, a nyaki, háti, ágyéki és keresztcsigolyák, a mell-
csont és a szimfízis (medencecsonti összekapcsolódás) kö-
zepén, szimmetrikusan kettéválasztott vágott test;”

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

[E rendelet alkalmazásában]
„m) minõsítõ: a vágómarhák minõsítésére külön jog-

szabály szerint jogosult természetes személy;”

2. §

(1) Az R. 7. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A vágott testek húsossági és faggyúborítottsági

osztályokba sorolására a szarvasmarhák, sertések és juhok
közösségi minõsítési rendszereinek alkalmazására és e ter-
mékek árának bejelentésére vonatkozó részletes szabá-
lyok megállapításáról szóló, 2008. december 10-i
1249/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében foglal-

tak, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a leg-
feljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesí-
tése tekintetében történõ részletes alkalmazási szabá-
lyainak megállapításáról szóló, 2008. június 18-i
566/2008/EK rendelet 3. cikkében foglaltak az irányadók.
Minden osztályon belül három alosztály van (+, �, –),
amelyek egyikébe kötelezõ a besorolás. A vágott testek
kor- és ivarjelölését a 2. számú melléklet szerint kell fel-
tüntetni.”

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

„(3) A kereskedelmi osztályba sorolás akkor tekinthetõ
hitelesnek, ha a húsossági osztályt kifejezõ S/EUROP be-
tûjelzés és alosztályjelzés (+, �, –), továbbá a faggyúsági
fokot jelölõ számjelzés (1, 2, 3, 4, 5) és alosztályjelzés
(+, �, –), valamint az ivar és kor jelölés (V, Z, illetve A, B,
C, D, E) alatt a minõsítõ azonosító száma és az MgSzH
Központ jelölése is szerepel. A vágott testen a � alosztályt
nem kell jelölni.”

3. §

(1) Az R. 8/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(4) Az MgSzH Központ negyedévi rendszeresség-
gel – az 5. számú melléklet alapján – összesítõt készít, il-
letve havonta, megyénként külön-külön összesíti a levá-
gott borjak, üszõk, tehenek, bikák és ökrök darabszámát és
vágósúlyát. Az MgSzH Központ az összesítõket megküldi
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szá-
mára. Az MgSzH Központ a Vágóállat és Hús Termékta-
nács számára elõre egyeztetett módon és tartalommal szol-
gáltat adatot.”

(2) Az R. 8/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:

„(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti adatküldés elektroni-
kus úton történik.”

4. §

Az R. 10. §-ának a)–d) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[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 Tanács 361/2008/EK rendelete (2008. április 14.)
a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásá-

9. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2809



ról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekrõl szóló 1234/2007/EK rendelet
(az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet) mó-
dosításáról;

c) a Bizottság 566/2008/EK rendelete (2008. jú-
nius 18.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a legfel-
jebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítése
tekintetében történõ részletes alkalmazási szabályainak
megállapításáról;

d) a Bizottság 1249/2008/EK rendelete (2008. decem-
ber 10.) a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi mi-
nõsítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának
bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapítá-
sáról.”

5. §

(1) Az R. kiegészül e rendelet 1. számú melléklete sze-
rinti 2. számú melléklettel, valamint az R. 4–5. számú mel-
lékletei helyébe e rendelet 2–3. számú mellékletei lépnek.

(2) Az R. 3. számú melléklete a bevezetõ szöveget
követõen kiegészül a következõ szövegrésszel:

[A minõsítés során a következõ adatokat kötelezõ fel-
venni:]

„– a marhalevél száma (a vágóhíd kötelessége);
– a szállító gépkocsi és pótkocsi rendszáma (a vágóhíd

feladata);
– a beérkezés idõpontja (a vágóhíd feladata);”

(3) Az R. 3. számú mellékletében a „= kor- és ivarjelölés
(A, B, C, D, E)” szövegrész helyébe a „= kor- és ivarjelölés
(V, Z, illetve A, B, C, D, E)” szövegrész lép.

(4) Az R. 3. számú melléklete az utolsó sort követõen
a következõ szövegrésszel egészül ki:

[A minõsítés során a következõ adatokat kötelezõ fel-
venni:]

„– az alkalmazott minõsítési módszer megjelölése”

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
2. §-ának n) pontja hatályát veszti.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 1. §-ának (1) bekezdésében az „az Országos Mezõ-

gazdasági Minõsítõ Intézetre (a továbbiakban: OMMI)”
szövegrész helyébe az „a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központjára (a továbbiakban: MgSzH Köz-
pont)”,

b) 6. §-ának (3) bekezdésében, valamint a 8/A. §-ának
(1) bekezdésében az „OMMI” szövegrész helyébe az
„MgSzH Központ”
szövegrész lép.

7. §

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 Tanács 361/2008/EK rendelete (2008. április 14.)
a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásá-
ról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó
egyedi rendelkezésekrõl szóló 1234/2007/EK rendelet (az
egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet) módosí-
tásáról;

c) a Bizottság 566/2008/EK rendelete (2008. jú-
nius 18.) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a legfel-
jebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítése
tekintetében történõ részletes alkalmazási szabályainak
megállapításáról;

d) a Bizottság 1249/2008/EK rendelete (2008. december
10.) a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minõsítési
rendszereinek alkalmazására és e termékek árának bejelenté-
sére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 82/2009. (VII. 15.) FVM rendelethez

„2. számú melléklet
a 14/1998. (IV. 3.) FM rendelethez

Kor- és ivarjelölés

A 12 hónapnál fiatalabb szarvasmarha vágott testeket
a következõ kategóriákba kell sorolni az ivar (A, C vagy E)
feltüntetése mellett:

V: nyolc hónapos vagy ennél fiatalabb szarvasmarhák
Z: nyolc hónapnál idõsebb, de legfeljebb tizenkét hóna-

pos szarvasmarhák

A felnõtt szarvasmarha vágott testeket a következõ ka-
tegóriákba kell sorolni:

A: két évnél fiatalabb, nem ivartalanított, hímivarú állat
vágott teste

B: egyéb, nem ivartalanított, hímivarú állat vágott teste
C: ivartalanított hímivarú állat vágott teste
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D: nõivarú állat vágott teste, amely már borjadzott
E: egyéb nõivarú állatok vágott teste
Az intervenciós szabályok alkalmazásának sérelme nél-

kül az A, B, C, D és E betûket alkalmazni kell a vágott tes-
tek azonosításához.”

2. számú melléklet
a 82/2009. (VII. 15.) FVM rendelethez

„4. számú melléklet
a 14/1998. (IV. 3.) FVM rendelethez

A vágóhíd által kötelezõen felveendõ adatok

Felvásárolt mennyiség darabszáma összesen.
Felvásárolt mennyiség megoszlása élõsúlyban (darab és

százalék):
– legfeljebb 80 kg vágóborjú, ezen belül bika,

üszõ
– 80–160 kg közötti vágóborjú, ezen belül bika,

üszõ
– 160–300 kg közötti vágóüszõ,
– 160–300 kg közötti vágóbika,
– 160–300 kg közötti vágótinó,
– 300 kg feletti vágóüszõ,
– 300 kg feletti vágótehén,
– 300 kg feletti máshová nem sorolt vegyes

ivarú vágómarha, ebbõl bika
ebbõl tinó és ökör együtte-
sen.”

3. számú melléklet
a 82/2009. (VII. 15.) FVM rendelethez

„5. számú melléklet
a 14/1998. (IV. 3.) FM rendelethez

A vágóhidakról készítendõ összesítõ
jelentések tartalmi követelményei

Felvásárolt mennyiség darabszáma összesen.
Felvásárolt mennyiség megoszlása élõsúlyban (darab és

százalék):
– legfeljebb 80 kg vágóborjú, ezen belül bika,

üszõ
– 80–160 kg közötti vágóborjú, ezen belül bika,

üszõ
– 160–300 kg közötti vágóüszõ,
– 160–300 kg közötti vágóbika,
– 160–300 kg közötti vágótinó,
– 300 kg feletti vágóüszõ,
– 300 kg feletti vágótehén,

– 300 kg feletti máshová nem sorolt vegyes
ivarú vágómarha, ebbõl bika
ebbõl tinó és ökör együttesen

– Vágás utáni minõsített vágómarha darabszám össze-
sen.

– Minõségi kategóriák szerinti darabszám és százalé-
kos megoszlás (S/EUROP húsossági és faggyússági osz-
tály, valamint V, Z, illetve A, B, C, D, E kategóriák és jelö-
lés szerint).

– Minõségi kategóriák szerinti darabszám, százalékos
megoszlás (S/EUROP, húsossági és faggyússági osztály,
valamint V, Z, illetve A, B, C, D, E kategóriák és jelölés
szerint) átlagos vágott testsúly és annak összesítése.

– A nem minõsített vágómarhák darabszám és százalé-
kos megoszlása, kor és ivar megjelölése, a nem minõsítés
oka.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
83/2009. (VII. 15.) FVM

rendelete
a vágósertések vágás utáni minõsítésérõl

és a hasított féltestek kereskedelmi osztályba
sorolásáról szóló

15/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény
49. §-a (1) bekezdése a) pontjának 17. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatá-
rozott feladatkörben eljárva – a következõket rendelem el:

1. §

A vágósertések vágás utáni minõsítésérõl és a hasított
féltestek kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló
15/1998. (IV. 3.) FM rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-ának j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„j) minõsítõ: a vágósertések minõsítésére külön jogsza-

bály szerint jogosult természetes személy;”

2. §

(1) Az R. 8/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:
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„(4) A VHT negyedévi rendszerességgel – a 4. számú
melléklet alapján – összesítõt készít, illetve havonta, me-
gyénként összesíti a levágott sertések darabszámát és vá-
gósúlyát. A VHT az összesítõket – megállapodás szerinti
határidõvel – megküldi a Földmûvelésügyi és Vidékfej-
lesztési Minisztérium és az MgSzH Központ számára.”

(2) Az R. 8/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti adatküldés elektroni-

kus úton történik.”

3. §

Az R. 10. §-ának a)–b) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[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 1249/2008/EK rendelete (2008. decem-
ber 10.) a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi mi-
nõsítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának
bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapítá-
sáról. ”

4. §

Az R. 2. számú melléklete a bevezetõ szöveget köve-
tõen kiegészül a következõ szövegrésszel:

[A minõsítés során a következõ adatokat kötelezõ fel-
venni:]

„– a szállítólevél száma (a vágóhíd feladata);
– a szállító gépkocsi és pótkocsi rendszáma (a vágóhíd

feladata);
– a beérkezés idõpontja (a vágóhíd feladata);”

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 1. §-ának (1) bekezdésében az „az Országos Mezõ-

gazdasági Minõsítõ Intézetre (a továbbiakban: OMMI)”
szövegrész helyébe az „a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központjára (a továbbiakban: MgSzH Központ)”,

b) 6. §-ának (3) bekezdésében, 7. §-ának (3) bekezdé-
sében és 8/A. §-ának (1) bekezdésében az „OMMI” szö-
vegrész helyébe az „MgSzH Központ”
szövegrész lép.

6. §

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 1249/2008/EK rendelete (2008. decem-
ber 10.) a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi mi-
nõsítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának
bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapítá-
sáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
84/2009. (VII. 15.) FVM

rendelete
a vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl

és kereskedelmi osztályba sorolásáról szóló
16/1998. (IV. 3.) FM rendelet módosításáról

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény
49. §-a (1) bekezdése a) pontjának 17. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjá-
ban meghatározott feladatkörben eljárva – a következõ-
ket rendelem el:

1. §

A vágójuhok vágás utáni minõsítésérõl és kereskedelmi
osztályba sorolásáról szóló 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ i) ponttal egészül
ki:

[E rendelet alkalmazásában]
„i) minõsítõ: a vágójuhok minõsítésére külön jogsza-

bály szerint jogosult természetes személy;”

2. §

Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:
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„(2) A minõsítést csak akkor lehet elvégezni, ha az azono-
sítás a vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló 75/2003.
(VII. 4.) FVM rendelet 13. §-ában és a juh- és kecskefajok
egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rend-
szerérõl szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendeletben (a továb-
biakban: ENAR rendelet) foglaltak szerint megtörtént, és
a vágójuh technológiai elõkészítését a vonatkozó jogszabá-
lyoknak megfelelõen elvégezték. A hatósági állatorvosi hús-
vizsgálatnak a minõsítést meg kell elõznie, csak fogyasztásra
alkalmas testet lehet minõsíteni.”

3. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A juhhús használati és kereskedelmi értékét

a vágott testek kora, tömege, hússzíne, húsossága, vala-
mint a faggyúborítottsága határozza meg.

(2) A húsosság kifejezésére betûjelzést (S/EUROP),
a faggyúborítottság jelölésére számjelet (1, 2, 3, 4, 5) kell
alkalmazni, az alosztályok jeleinek (+, �, –) feltüntetésé-
vel. Az S osztályon belül a három alosztály nem alakítható
ki. A vágott testen a � alosztályt nem kell jelölni.

(3) A hasított (vágott) testeket az alábbi kategóriákba
kell sorolni:

A a tizenkét hónapnál fiatalabb juhok vágott teste (je-
lölése: L),

B egyéb juhok vágott teste (jelölése: S).
(4) A 13 kilogrammnál kisebb súlyú bárányok esetében

az osztályba sorolást a szarvasmarhák, sertések és juhok
közösségi minõsítési rendszereinek alkalmazására és e ter-
mékek árának bejelentésére vonatkozó részletes szabá-
lyok megállapításáról szóló, 2008. december 10-i
1249/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
1249/2008/EK rendelet) 28. cikkében foglaltak szerint
kell elvégezni. A minõsítési követelményeket (vágott test
súlya, hússzín, faggyúborítottság) az 1249/2008/EK ren-
delet VI. melléklete tartalmazza.”

4. §

Az R. a következõ 5. §-sal egészül ki:
„5. § A vágott testek minõsítését 1249/2008/EK rende-

let 30. cikkének (2) bekezdésében foglaltak szerint kell el-
végezni. A húsossági és faggyúborítottsági osztályok meg-
határozását az 1249/2008/EK rendelet VII. melléklete tar-
talmazza. Minden osztályon belül három alosztály van
(+, �, –), amelyek egyikébe kötelezõ a besorolás.”

5. §

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

„(3) A kereskedelmi osztályba sorolás akkor tekinthetõ
hitelesnek, ha az A, B, C vagy a húsosságot kifejezõ S/EU-
ROP betûjelzés és alosztályjelzés (+, �, –), valamint
a faggyúborítottságot jelölõ számjelzés (1, 2, 3, 4, 5) és al-
osztályjelzés (+, �, –), továbbá az A vagy B kategória je-
lölés (L, S) alatt a minõsítõ azonosító száma és az MgSzH
Központ jelölése is szerepel.”

6. §

(1) Az R. 8/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(4) Az MgSzH Központ negyedévi rendszeresség-
gel – az 5. számú melléklet alapján – összesítõt készít,
illetve havonta, megyénként külön-külön összesíti a levá-
gott juhok és bárányok darabszámát és vágósúlyát. Az
MgSzH Központ az összesítõket megküldi a Földmûvelés-
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium számára. Az
MgSzH Központ a Juh Terméktanács számára elõre
egyeztetett módon és tartalommal szolgáltat adatot.”

(2) Az R. 8/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:

„(5) A (2) és (3) bekezdés szerinti adatküldés elektroni-
kus úton történik.”

7. §

Az R. 10. §-ának a)–b) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

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

„a) a Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október
22.) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létreho-
zásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonat-
kozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piac-
szervezésrõl szóló rendelet”);

b) a Bizottság 1249/2008/EK rendelete (2008. decem-
ber 10.) a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi mi-
nõsítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának
bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapítá-
sáról.”

8. §

Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
6. számú melléklete hatályát veszti.
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(3) Az R.
a) 1. §-ában az „az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ

Intézetre (a továbbiakban: OMMI)” szövegrész helyébe az
„a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjára
(a továbbiakban: MgSzH Központ)”,

b) 6. §-ának (3) bekezdésében és a 8/A. §-ának (1) be-
kezdésében az „OMMI” szövegrész helyébe az „MgSzH
Központ”,

c) 4. számú mellékletében az „= az izmoltsági osztály
betûjele (S/EUROP szerint) és alosztály jele (+, �, –),”
szövegrész helyébe az „= a húsossági osztály betûjele
(S/EUROP szerint) és alosztály jele (+, �, –),”,

d) 4. számú mellékletében az „= az L vagy S kategória
megjelölése” szövegrész helyébe az „= az A vagy B kate-
gória megjelölése L vagy S jellel,”
szövegrész lép.

(4) Az R. 4. számú melléklete az utolsó sort követõen
a következõ szövegrésszel egészül ki:

[A minõsítés során a következõ adatokat kötelezõ fel-
venni:]

„– az alkalmazott minõsítési módszer megjelölése”.

(5) Az R. 7. §-ának (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõ
bélyegzõk 2009. december 31. napjáig használhatók.

(6) Ez a rendelet 2010. január 1-jén hatályát veszti.

10. §

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 1249/2008/EK rendelete (2008. decem-
ber 10.) a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi minõ-
sítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának be-
jelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 84/2009. (VII. 15.) FVM rendelethez

[5. számú melléklet
a 16/1998. (IV. 3.) FM rendelethez]

A vágóhíd által kötelezõen felveendõ adatok

I. A vágóhíd által kötelezõen felveendõ adatok:

1. Felvásárolt mennyiség darabszáma összesen
2. Felvásárolt mennyiség darabszáma és százalékos

megoszlása élõsúlyban

4–12 hetes, 12–25 kg-os tejes bárány

12 héttõl 12 hónapos korig szabvány pecsenye bárány

– ebbõl 12 héttõl 7 hónapig expressz pecsenye bárány

12 hó feletti felnõtt vágójuh

3. Vágás utáni minõsített vágójuh darabszám összesen.
4. 13 kg-ot meghaladó vágott testek esetében a keres-

kedelmi osztályba sorolás (S/EUROP szerinti húsossági
osztályok és alosztályok a faggyúborítottsági osztályokkal
és alosztályokkal együtt, illetve az A (L) és B (S) kategó-
riák különválasztásával) szerinti darabszám és kereskedel-
mi osztályok százalékos megoszlása és azok összesítése.

5. 13 kg-ot meghaladó vágott testek esetében a keres-
kedelmi osztályba sorolás (S/EUROP szerinti húsossági
osztályok és alosztályok a faggyúborítottsági osztályokkal
és alosztályokkal együtt, illetve L és S kategóriák különvá-
lasztásával) szerinti átlagos vágott testsúly és azok össze-
sítése.

6. 13 kg-nál kisebb súlyú vágott testek esetében a mi-
nõségi kategóriák (A, B, C súlykategóriák és 1. vagy 2. mi-
nõségi osztályok szerinti, a hússzín és a faggyúborítottsági
osztályokkal együtt) szerinti darabszám és százalékos
megoszlás, valamint azok összesítése.

II. A vágóhidakról készítendõ összesítõ jelentéseknek
az I. rész 1–6. pontjában felsorolt adatokat kell tartalmaz-
niuk.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
86/2009. (VII. 17.) FVM

rendelete
a szõlõtermelési potenciálról

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) és b) pontjában, a szõlõtermesz-
tésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. tör-
vény 57. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az egyes
agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi
XXVIII. törvény 17. § (3) bekezdésében kapott felhatal-
mazás 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:

Fogalommeghatározások

1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) átadó: a szõlõültetvény engedélyezett kivágásával

keletkezett újratelepítési jogát – amely a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatások-
hoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiak-
ban: eljárási törvény) szerint mezõgazdasági vagyoni ér-
tékû jognak minõsül – átruházó természetes vagy jogi
személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezet,

b) átvevõ: az a természetes személy, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, akire az
átadó az újratelepítési jogát átruházza,

c) mûvelet: telepítés, pótlás, fajtaváltás, kivágás,
d) engedélyes: érvényes telepítési vagy kivágási enge-

déllyel rendelkezõ ügyfél,
e) fiatal mezõgazdasági termelõ: az Európai Mezõgaz-

dasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában meg-
valósuló támogatások igénybevételének általános szabá-
lyairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. §
30. pontja szerinti termelõ, aki szõlõtermesztéssel, illetve
borászattal kapcsolatos végzettséggel rendelkezik.

Nyilvántartások és jelentések

2. §

(1) A borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK
tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik
országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál

és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehaj-
tására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet
(a továbbiakban: bizottsági rendelet) 74. cikkében megha-
tározott szõlõtermelési potenciálról szóló jegyzék elkészí-
tése a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továb-
biakban: MVH) feladata. A jegyzék elkészítéséhez
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT)
a bizottsági rendelet XIII. mellékletében meghatározott
táblázatok használatával adatot szolgáltat az MVH részére
minden év december 30-ig az adott év július 31-i állapot-
nak megfelelõen.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok alapján az MVH
a szõlõtermelési potenciálról szóló jegyzéket a borpiaci
évet követõ január 30-ig megküldi az agrárpolitikáért fele-
lõs miniszternek (a továbbiakban: miniszter), aki azt min-
den év március 1-jéig eljuttatja az Európai Bizottsághoz.

3. §

(1) A hegybíró minden tudomására jutott, engedély
nélküli telepítést, illetve kivágást nyolc munkanapon be-
lül bejelenti a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(a továbbiakban: MgSzH) Központ részére. Az MgSzH
kivágás esetén huszonkét munkanapon belül, telepítés
(ideértve a pótlást és a fajtaváltást is) esetén a vegetációs
idõszakban helyszíni ellenõrzést végez, és a jegyzõkönyv
egy példányát tíz munkanapon belül megküldi az MVH
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések
Igazgatósága (a továbbiakban: MVH PKI) részére.

(2) Az MgSzH adatszolgáltatása alapján az MVH PKI
nyilvántartást vezet az adott borpiaci évben engedély nél-
kül telepített és kivágott ültetvényekrõl, és az errõl készí-
tett jelentést a borpiaci évet követõ január 30-ig megküldi
a miniszter részére a bizottsági rendelet XIII. mellékle-
tében foglalt táblázatok szerint.

(3) A miniszter minden év március 1-jéig megküldi az
Európai Bizottság részére a szõlõtermelési potenciálról
szóló jegyzéket, valamint az engedély nélkül telepített
ültetvényekrõl szóló tájékoztatást.

Ültetvénytelepítés és -kivágás

4. §

(1) A telepítési, illetve kivágási engedély iránti kérelmet
(a továbbiakban: kérelem) a telepítés, illetve a kivágás ter-
vezett megkezdése elõtt legalább kettõ hónappal, helyrajzi
számonként külön, a kérelemben megjelölt terület fekvése
szerint illetékes hegybíróhoz kell benyújtani.
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(2) Engedélyt az a természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet kap-
hat, aki (amely):

a) az eljárási törvény 28. § (1) bekezdésében elõírt
regisztrációs kötelezettségének eleget tett, és

b) a kérelemben feltüntetett ingatlan tulajdonosa vagy
az ingatlant érvényes jogcím alapján használja.

(3) A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtat-
ványon kell benyújtani, amelyet az MVH közleményében
tesz közzé. A nyomtatvány tartalmi elemei legalább az
alábbiak:

a) kérelmezõ regisztrációs száma;
b) kérelmezõ neve, címe;
c) a mûvelettel érintett terület adatai (helységnév, hely-

rajzi szám, területnagyság);
d) az ültetvény adatai (fajta megnevezés, mûvelésmód,

területnagyság).

(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelemben megjelölt területre vonatkozó, har-

minc napnál nem régebbi tulajdonilap-másolatot vagy a
tulajdonilap-másolatról készített fénymásolatot;

b) osztatlan közös tulajdonban lévõ ingatlan esetén va-
lamennyi tulajdonostárs, illetve a saját vagy közös tulaj-
donban lévõ, de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal ter-
helt ingatlan esetén a haszonélvezõ, illetve az özvegyi jog-
gal rendelkezõ személy – az 1. számú melléklet szerinti –
nyilatkozatát, eredeti példányban, arra vonatkozóan, hogy
a kérelmezett mûvelet végrehajtásához hozzájárul;

c) használatot biztosító jogviszony esetében az erre
vonatkozó szerzõdés másolatát, valamint a használatba
adó nyilatkozatát eredeti példányban, arra vonatkozóan,
hogy a kérelmezett mûvelet végrehajtásához hozzájárul;

d) telepítés esetén a kérelmezõ birtokában lévõ, a tele-
pítési engedélyhez felhasználni kívánt újratelepítési jog
adatait (kivágott ültetvény adatai – helységnév, helyrajzi
szám, ültetvény nagysága –, kivágási engedély száma, és
a kivágás ideje) tartalmazó nyilatkozatát az erre a célra
rendszeresített, az MVH által a (3) bekezdés szerinti köz-
leményben közzétett nyomtatványon;

e) kivágás, valamint pótlás, vagy fajtaváltás esetén
a Hegyközségi Informatikai Rendszerbõl (HEGYIR)
nyomtatott szõlõültetvény kataszteri kivonatot;

f) gyökérnemes (saját gyökerû) szaporítóanyag fel-
használása esetén az MgSzH illetékes területi szerve által
kiadott talajtani igazolást a talaj filoxéra ellenállóságáról;

g) telepítési, pótlási, fajtaváltási engedély iránti kére-
lemhez a külön jogszabályban elõírt – öt évnél nem ré-
gebbi – ültetvénytelepítést megalapozó talajvédelmi terv
másolatát;

h) törzsültetvény telepítése esetén a külön jogszabály-
ban elõírt, az MgSzH Központja által kiadott elõzetes
engedély másolatát;

i) kísérleti ültetvénytelepítés esetén az MgSzH Köz-
pont által kiadott hozzájáruló nyilatkozat másolatát.

(5) A kérelmet a hegybíró megvizsgálja és véleményezi
az alábbi szempontok alapján:

a) a telepítés megfelel-e a hegyközségi rendtartásnak;
b) a betelepíteni kívánt összefüggõ terület határától

meghatározott ültetési távolság eléri-e legalább a sortávol-
ság felét.

(6) A kérelmet a kézhezvételtõl számított nyolc munka-
napon belül a hegybíró a véleményével együtt továbbítja
az MVH PKI részére.

(7) Alanyültetvény telepítése, valamint pótlás vagy faj-
taváltás esetén a telepítésre vonatkozó rendelkezéseket
kell megfelelõen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
a (4) bekezdés d) pontjában elõírtakat nem kell alkal-
mazni.

5. §

(1) A jogszabályi elõírásoknak megfelelõ kérelmet az
MVH PKI határozatával engedélyezi.

(2) Az engedély legfeljebb három évig érvényes, az
érvényességi idõt az engedélyen fel kell tüntetni.

(3) Ha az MVH az engedélyezési eljárással összefüggõ
helyszíni ellenõrzés alapján megállapítja, hogy a mûvele-
tet az engedély kiadását megelõzõen már megkezdték, de
egyéb tekintetben a benyújtott kérelem és az elvégzett
mûvelet a jogszabályokban elõírt követelményeknek meg-
felel, úgy az engedély kiadása mellett a kérelmezõt a szõ-
lõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi
XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 43/C. §-a szerinti
mulasztási bírság megfizetésére kötelezi.

(4) El kell utasítani a kérelmet, ha a tervezett mûvelet
nem felel meg az illetékes hegyközség rendtartásában elõ-
írtaknak.

(5) Az érvényességi idõ lejárta elõtt, indokolt esetben,
az engedélyes kérheti az engedély visszavonását. Az enge-
dély alapjául szolgáló újratelepítési jog az engedély
visszavonását követõen átruházható vagy új engedély
alapját képezheti.

6. §

(1) Az engedélyes az elvégzett mûveletet annak befeje-
zésétõl számított tíz munkanapon belül köteles bejelenteni
a Btv. 8. § (1) bekezdése szerint a terület fekvése szerint
illetékes hegybírónak, aki a bejelentést továbbítja az
MgSzH Központnak. A bejelentés kézhezvételét köve-
tõen, kivágás esetén huszonkét munkanapon belül, telepí-
tés (ideértve a pótlást és a fajtaváltást is) esetén a vegetá-
ciós idõszakban az MgSzH növénytermesztési hatósági
jogkörben ellenõrzi, hogy a mûvelet megfelel-e az enge-
délyben foglaltaknak, majd az ellenõrzésrõl szóló jegyzõ-
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könyvet nyolc munkanapon belül megküldi a hegybíró és
az MVH PKI részére.

(2) Ha az MgSzH az ellenõrzése során megállapítja,
hogy a szõlõültetvényt a telepítési engedélyben foglaltak-
tól eltérõen telepítették, az MVH PKI egyidejû tájékozta-
tása mellett felszólítja a telepítõt, hogy kezdeményezze
– a Btv. 43/B. § (1) bekezdése szerint – a telepítési enge-
dély módosítását.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az MVH PKI a tele-
pítõt – a Btv. 43/C. §-a szerint – mulasztási bírság megfize-
tésére kötelezi, és a telepítési engedély módosítása iránti
kérelmet jóváhagyja, ha az ültetvény fennmaradásának
a külön jogszabályok alapján nincs akadálya. Ha a telepí-
tési engedély módosítására nincs lehetõség, úgy a Btv.
43/B. § (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) Amennyiben az engedélyes a bejelentési kötelezett-
ségét elmulasztja, a hegybíró a Btv. 51/A. §-a alapján
mulasztási bírságot szab ki.

Újratelepítési jogok

7. §

(1) Újratelepítési jog az árutermõ borszõlõ ültetvény
engedélyezett kivágásával keletkezik. Az újratelepítési
jog a kivágott ültetvénnyel megegyezõ nagyságú területre
vonatkozik.

(2) Az újratelepítési jog jogosultja az a természetes sze-
mély, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendel-
kezõ szervezet is, aki (amely) a 4. § (2) bekezdésében fog-
lalt feltételeknek megfelel, és e rendelet hatálybalépését
megelõzõen a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen szer-
zett újratelepítési jogot, továbbá akire az újratelepítési
jogot a jogosult átruházta.

(3) A jogosult az újratelepítési jogát Magyarországon
bárhol, a használatában vagy tulajdonában lévõ szõlõültet-
vény telepítésére alkalmas földrészleten felhasználhatja
annak érvényességi idején belül, vagy másra átruházhatja.

(4) A borpiac közös szervezésérõl szóló 1999. május
17-i 1493/1999/EK tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdé-
sében, illetve a borpiac közös szervezésérõl, az
1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és
a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a
2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül
helyezésérõl szóló 479/2008/EK (2008. április 29.) tanácsi
rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) 92. cikkének
(5) bekezdés b) pontja szerint a 2008. augusztus 1. után
átruházott újratelepítési jogot a jogosult kizárólag oltalom
alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló föld-
rajzi jelzéssel elõállított bor elõállítására alkalmas szõlõül-
tetvény létesítésére vagy oltványiskola mûvelésére hasz-
nálhatja fel. A jogosult a vásárolt újratelepítési jogát
tovább nem ruházhatja át.

(5) Az újratelepítési jog:
a) 1996. május 1. és 2004. április 30. között enge-

déllyel végzett ültetvénykivágás alapján keletkezett jog
2010. július 31-ig;

b) 2004. május 1. és 2008. július 31. között engedéllyel
végzett ültetvénykivágás alapján keletkezett jog a kivágást
követõ nyolcadik borpiaci év végéig;

c) 2008. augusztus 1. után engedéllyel végzett ültet-
vénykivágás alapján keletkezett jog 2015. december 31-ig
érvényes, és használható fel.

(6) A fel nem használt újratelepítési jogok – érvényes-
ségi idejük lejártával – határozathozatal nélkül, az MVH
által vezetett telepítési jogtartalékba kerülnek.

8. §

(1) Az engedéllyel történt kivágást követõen az MVH,
az MgSzH Központ által felvett ellenõrzési jegyzõkönyv
alapján az újratelepítési jogot nyilvántartásba veszi,
amelyrõl határozatban értesíti az engedélyest. Az újratele-
pítési jogot a jog keletkezésétõl annak felhasználásáig,
ennek hiányában 2015. december 31-ig az MVH a jog
tulajdonosának tulajdonaként tartja nyilván figyelemmel
a 7. § (5) bekezdésében foglaltakra.

(2) Az engedéllyel történt telepítést követõen az MVH,
az MgSzH Központ által felvett ellenõrzési jegyzõkönyv
alapján az újratelepítési jog felhasználását a nyilvántar-
tásában rögzíti, és a törlésrõl az ügyfelet határozatban ér-
tesíti.

(3) Az ügyfél kérelmére az MVH huszonkét munkana-
pon belül az újratelepítési jog nyilvántartás alapján ható-
sági bizonyítványt állít ki.

9. §

(1) Az újratelepítési jog átruházása esetén az átadó és az
átvevõ közösen kötelesek kérelmezni az átruházni kívánt
újratelepítési jog átvezetését a nyilvántartásban.

(2) A közös kérelmet az erre a célra rendszeresített, az
MVH közleményében közzétett nyomtatványon kell be-
nyújtani, melynek tartalmaznia kell az átadó birtokában
lévõ, átruházni kívánt újratelepítési jogra vonatkozó aláb-
bi adatokat:

a) kivágott ültetvény adatai (helységnév, helyrajzi
szám, ültetvény nagysága négyzetméterben kifejezve),

b) kivágási engedély száma,
c) kivágás ideje.

(3) A kérelem csak abban az esetben hagyható jóvá, ha
az átadó és az átvevõ is eleget tett az eljárási törvény 28. §
(1) bekezdésében elõírt regisztrációs kötelezettségének.

(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) az újratelepítési jog átruházásáról szóló eredeti szer-

zõdést, amelyet teljes bizonyító erejû magánokiratba vagy
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közokiratba kell foglalni. A szerzõdésnek tartalmaznia
kell legalább az átadó és az átvevõ nevét, címét, az újrate-
lepítési jog adatait (kivágott ültetvény adatai – helységnév,
helyrajzi szám, ültetvény nagysága négyzetméterben kife-
jezve –, kivágási engedély száma, és a kivágás ideje), vala-
mint az átadó és az átvevõ aláírását;

b) az átvevõ 1. számú melléklet szerinti nyilatkozatát
a jog felhasználásáról.

(5) A kérelemrõl az MVH PKI dönt.

10. §

(1) Amennyiben a telepítési engedély iránti kérelemben
vagy az újratelepítési jog átruházására vonatkozó közös
kérelemben a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható
meg, illetve nem igazolható az újratelepítési jogra vonat-
kozó tulajdonjog (jogosultság) vagy az újratelepítési jog
adatai hiányosak, nem igazolják a jog keletkezését, az
MVH hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezõt a hiányzó
adatok pótlása vagy pontosítása érdekében.

(2) A hegybíró köteles együttmûködni az MVH-val,
a kérelmezõvel az újratelepítési jogra vonatkozó tulajdon-
jog, illetve az újratelepítési jog keletkezésének igazolásá-
hoz szükséges adatok (1) bekezdés szerinti hiánypótlása
során.

Értékesítés a telepítési jogtartalékból

11. §

(1) A jogtartalék részét képezõ újratelepítési jogok
tekintetében a tulajdonosi jogokat az MVH gyakorolja.

(2) A jogtartalékba helyezett, 1996. május 1. és 2004.
április 30. közötti idõszakban keletkezett újratelepítési
jogok a kivágás borpiaci évét követõ tizenharmadik bor-
piaci év végéig ítélhetõk oda az igénylõk részére a jogtar-
talékból, és használhatók fel borszõlõ ültetvény telepítésé-
re. Amely jogok odaítélésére és felhasználására nem került
sor, azokat az újratelepítési jogokat az MVH a jogtartalék-
ból törli.

(3) A 2004. május 1. és 2008. július 31. közötti idõszak-
ban keletkezett újratelepítési jogok azon borpiaci évtõl
számított ötödik borpiaci év végéig ítélhetõk oda a jogtar-
talékból, illetve használhatók fel, amelynek során azt
a jogtartalékba helyezték.

12. §

(1) A jogtartalékba helyezett újratelepítési jogok értéke-
sítésére vonatkozóan az MVH közleményben, a miniszter
által jóváhagyott értékesítési felhívást tesz közzé az MVH
hivatalos honlapján (www.mvh.gov.hu).

(2) Az értékesítési felhívás alapján újratelepítési jogot
vásárolhat az a természetes személy, jogi személy, vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki az újra-
telepítési jog vásárlási kérelmével – amelyhez csatolta az
1. számú melléklet szerinti nyilatkozatát a jog felhasználá-
sáról – egyidejûleg a 4. § szerinti telepítési engedély iránti
kérelmet nyújt be, és vállalja, hogy a vásárolt jogot a vá-
sárlás borpiaci évét követõ második borpiaci év végéig
oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt
álló földrajzi jelzéssel elõállított bort adó ültetvény telepí-
téséhez használja fel.

(3) A telepítés meghiúsulása esetén, a második borpiaci
év végét követõen az újratelepítési jog térítésmentesen
visszakerül a jogtartalékba.

(4) A jogtartalékból vásárolt újratelepítési jog nem átru-
házható.

(5) A kiadott újratelepítési jogért fizetendõ ellenérték
egységösszege legalább 20 000 forint hektáronként, de
nem haladhatja meg a 150 000 forintot hektáronként.

(6) A (2) bekezdés szerinti vásárlási kérelem bírálata
során az ellenérték összege meghatározásánál, az ellenér-
téket csökkentõ tényezõként az alábbiakat veszi figye-
lembe az MVH:

a) a vásárlási kérelemhez csatolt hegybírói igazolás
alapján a kérelmezõ egységes szerkezetû ültetvénybõl
kivágott szõlõültetvény helyén telepít újra, illetve

b) I. termõhelyi kataszteri osztályba sorolt területrõl
származó újratelepítési jogot igényel a kérelmezõ, illetve

c) a betelepíteni kívánt terület nagysága meghaladja
a másfél hektárt.

(7) Amennyiben a kérelmezõ az alábbi dokumentumok
egyikével igazolja, hogy fiatal mezõgazdasági termelõ, és
a kérelemhez mellékeli:

a) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybe-
vételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet 28/A. § (5) bekezdése szerinti határozat
másolatát, vagy

b) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támo-
gatások részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.)
FVM rendelet alapján benyújtott kérelemre kiadott támo-
gatási határozat, vagy kizárólag forráshiány miatti elutasí-
tásról szóló döntés másolatát,
a telepítési jogtartalékból a telepítési jogot részére az
MVH térítésmentesen nyújtja.

13. §

(1) Az újratelepítési jog vásárlási kérelmet az MVH
által közleményben közzétett nyomtatványon kell benyúj-
tani.
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(2) Az MVH PKI az újratelepítési jog vásárlási kérelme-
ket beérkezésük sorrendjében bírálja el.

(3) Hiányosan benyújtott kérelem esetében az MVH
a kérelmezõt egy alkalommal megfelelõ határidõ kitûzésé-
vel hiánypótlásra szólítja fel.

(4) A hiánypótlásnak a felszólító végzésben meghatáro-
zott módon és határidõben kell eleget tenni. Hiánypótolt
kérelmek esetében az elbírálás sorrendjét a maradéktalan
hiánypótlás beérkezésének idõpontja határozza meg.

(5) A kérelmet az értékesítési felhívást tartalmazó köz-
leményben meghatározott határidõn belül kell benyújtani.

(6) Az MVH PKI az újratelepítési jog vásárlási kérelmet
abban az esetben hagyja jóvá, amennyiben a telepítési
engedély iránti kérelem a jogszabályi elõírásoknak meg-
felel, azzal, hogy a 4. § (4) bekezdés d) pontjában elõírta-
kat nem kell alkalmazni.

(7) Az újratelepítési jog vásárlási kérelem alapján
hozott határozatában az MVH PKI nyolc munkanapos tel-
jesítési határidõ tûzésével felszólítja a kérelmezõt az újra-
telepítési jog ellenértékének a 12. § (1) bekezdésben meg-
határozott közleményben közzétett bankszámlára történõ
megfizetésére. Az ellenérték megfizetését követõen az
MVH PKI a kérelmezõ részére az újratelepítési jogot nyil-
vántartásában átvezeti, ezzel egyidejûleg a telepítési enge-
dély iránti kérelmet jóváhagyja.

(8) Amennyiben a kérelmezõ fizetési kötelezettségének
határidõben nem tesz eleget, úgy az MVH PKI az újratele-
pítési jog vásárlása iránti kérelmet elutasítja.

Telepítési jog nélkül végzett telepítés

14. §

(1) A tanácsi rendelet 90. cikkében meghatározott tele-
pítési tilalom megszegésével, 2004. április 30-a után tele-
pített szõlõültetvényt ki kell vágni, illetve az ültetvényen
keletkezett termést lepárlás céljára kell leadni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti, telepítési jog nélkül telepí-
tett ültetvények termése kizárólag olyan alkohol készítése
céljára adható le, amelynek alkoholtartalma a 80 térfogat-
százalékot meghaladja.

(3) Amennyiben az MVH tudomására jut, hogy az
(1) bekezdésben meghatározott telepítést hajtottak végre,
az MVH PKI határidõ tûzésével felszólítja a telepítési jog
nélkül telepített ültetvény használóját (a továbbiakban:
használó) a szõlõültetvény kivágására. Ha a használó a ki-
vágási kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, úgy
az MVH PKI a Btv. 43/D. §-a szerinti bírság megfizetésére
kötelezi.

(4) A használó az ültetvény szõlõtermésének lepárlásá-
ról szóló szerzõdést a (3) bekezdésben meghatározott,
kivágás elrendelésérõl szóló határozat jogerõre emelkedé-

sétõl számított huszonkét munkanapon belül köteles a
szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ mellék-
termékek kivonására vonatkozó kötelezettségrõl szóló
123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet alapján jóváhagyott
lepárló üzemmel megkötni, és az eredeti szerzõdést a meg-
kötéstõl számított tíz munkanapon belül az MVH PKI
részére megküldeni.

(5) A szerzõdéshez csatolni kell a telepítési jog nélkül
telepített ültetvény területére vonatkozóan a hegybíró által
kiadott hatósági bizonyítványt, amely tartalmazza a ter-
mésátlagot, valamint az átlagos borkihozatalt. A használó-
nak legalább a hatósági bizonyítványon szereplõ mennyi-
ség tekintetében kell a (4) bekezdés szerinti szerzõdést
megkötnie.

(6) A lepárlásról szóló szerzõdés benyújtásának módjá-
ra vonatkozóan az MVH közleményt ad ki.

(7) A telepítési jog nélkül telepített ültetvény szõlõter-
mésének lepárlásra történõ leadásáról szóló bizonylatokat
(szállítólevél és felvásárlási jegy) a használó a kiállítás
napjától számított öt munkanapon belül, de legkésõbb a
kiállítás évében október 30-áig köteles az MVH PKI részé-
re benyújtani.

(8) Amennyiben a használó az ültetvény szõlõtermésé-
nek lepárlásáról szóló szerzõdést vagy az ültetvény szõlõ-
termése teljes mennyiségének lepárlásra történõ leadásáról
szóló bizonylatot az MVH PKI részére határidõre nem
nyújtja be, az MVH az eljárási törvény 71. §-a szerinti mu-
lasztási bírságot szab ki, illetve a használót a kötelezett-
sége teljesítéséig ki kell zárni a tanácsi rendelet 9–15.,
illetve 17–19. cikkei szerint nyújtott támogatásokból.
A mulasztási bírság kiszabásakor figyelembe kell venni
a mulasztás gyakoriságát, és az ültetvény nagyságát.

(9) A lepárlóüzem a beszállított termés lepárlását kö-
vetõ második hónap végéig köteles az MVH PKI részére
az alábbi dokumentumokat benyújtani:

a) a szerzõdésbe foglalt termés átvételi bizonylatainak
másolatát,

b) a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
8/2004. (III. 10.) PM rendelet [a továbbiakban: 8/2004.
(III. 10.) PM rendelet] 33. számú melléklete szerinti terme-
lési napló másolatát tételenként,

c) a 8/2004. (III. 10.) PM rendelet 28. számú melléklete
szerinti, a vámhatóság által ellenjegyzett termékmérleg
nyilvántartások másolatait azokra a hónapokra, amelyek-
ben az adott termék lepárlásra került,

d) az elõállított alkoholra vonatkozó, az MgSzH Bor-
minõsítési Igazgatósága által kiállított minõsítési bizony-
latot tételenként.

(10) Amennyiben a lepárló üzem a – a lepárlásról szóló
szerzõdés alapján – beszállított termésnek a lepárlását iga-
zoló, elõzõ pontban meghatározott dokumentumait határ-
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idõre nem nyújtja be, az MVH az eljárási törvény 71. §-a
szerinti mulasztási bírságot szab ki.

(11) A lepárlással kapcsolatban felmerült összes költség
a használót terheli.

Átmeneti rendelkezések

15. §

(1) Az ültetvénykataszter részeként, a hegybírók által
vezetett újratelepítési jogokra vonatkozó nyilvántartást
a hegybírók 2009. július 21-ével lezárják.

(2) Az újratelepítési jogokra vonatkozó nyilvántartás-
ban szereplõ, felülvizsgált, ellenõrzött adatokat a hegybíró
a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és formátumban
papír alapon és elektronikus adathordozón átadja az MVH
részére legkésõbb 2009. július 24-ig. Az újratelepítési
jogokra vonatkozó adatok átadásáról és átvételérõl jegyzé-
ket kell készíteni, amelyet a hegybíró és az MVH egyidejû
aláírásukkal látják el.

(3) A nyilvántartás lezárását követõen a hegybíró újra-
telepítési jogot a nyilvántartásban nem vezethet át, jogot
nem igazolhat, nem törölhet, valamint nem vehet nyilván-
tartásba, az erre irányuló kérelmeket, bejelentéseket az
MVH PKI részére – a kérelmezõ egyidejû tájékoztatása
mellett – továbbítja.

(4) Az átadásra kerülõ adatokat a hegybíró az alábbi
bontásban készíti el:

a) az újratelepítési jog tulajdonosának tulajdonában
lévõ, még fel nem használt jogok;

b) az újratelepítési jog tulajdonosának tulajdonában
lévõ, telepítési engedély iránti kérelemhez – ahol a telepí-
tés még nem valósult meg – lekötött (igénybevett) jogok.

16. §

A hegybíró az újratelepítési jogok nyilvántartásával
kapcsolatos minden adatot köteles 2015. december 31-ig
megõrizni.

Záró rendelkezések

17. §

Az 1996. május 1. és 2004. április 30. között enge-
déllyel kivágott ültetvények után, a kivágási engedéllyel
rendelkezõ a kivágás tényének igazolását követõen, vala-
mint az újratelepítési jog átruházása esetén az átvevõ az
újratelepítési jogot 2010. július 31-ig használhatja fel.

18. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–14. §, valamint a 17. § 2009. augusztus 1-jén
lép hatályba.

(3) A szõlõtermelési potenciálról szóló 162/2008.
(XII. 18.) FVM rendelet 2009. augusztus 1-jén hatályát
veszti.

19. §

E rendelet
a) a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK,

az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK ren-
delet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2008. április 29-ei 479/2008/EK tanácsi rendelet V. címé-
nek, valamint

b) a borpiac közös szervezésérõl szóló 479/2008/EK
tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik
országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál
és borágazat ellenõrzése tekintetében történõ végrehajtá-
sára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
555/2008/EK (2008. június 27.) bizottsági rendelet IV. cí-
mének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket álla-
pítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelethez

A.

Hozzájáruló nyilatkozat szõlõültetvény telepítéséhez, pótlásához, fajtaváltásához [tulajdonostárs(ak), használatba
adó, haszonélvezeti és özvegyi joggal rendelkezõ részére]

Alulírott ............................................ (születési név: ........................, születési hely: ............................, születési
idõ: ............................., anyja neve: ..............................................) .................... szám alatti lakos hozzájárulok ahhoz,
hogy ................................. (név, cím) (MVH regisztrációs szám: ......................) – aki a földterület használója –
a ....................................... helység .................... helyrajzi számú területen telepítést, pótlást, fajtaváltást hajtson végre.

Ehhez kapcsolódóan hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez.

Helység, dátum ..........................................

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

B.

Hozzájáruló nyilatkozat szõlõültetvény kivágásához [tulajdonostárs(ak), használatba adó, haszonélvezeti és özvegyi
joggal rendelkezõ részére]

Alulírott ............................................ (születési név: ........................, születési hely: ............................, születési
idõ: ............................., anyja neve: ..............................................) .................... szám alatti lakos hozzájárulok ahhoz,
hogy ................................. (név, cím) (MVH regisztrációs szám: ......................) – aki a földterület használója –
a ....................................... helység .................... helyrajzi számú területen kivágást hajtson végre.

Ehhez kapcsolódóan hozzájárulok személyes adataim kezeléséhez.

Helység, dátum ..........................................

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

C.

Átvevõ nyilatkozata az újratelepítési jog felhasználására

Alulírott ............................................ (születési név: ........................, születési hely: ............................, születési
idõ: ......................................., anyja neve: ................................................., MVH regisztrációs szám: ......................)
.................... szám alatti lakos nyilatkozom, hogy a vásárolt, kérelemben megjelölt ........... m2, azaz .................. négy-
zetméter újratelepítési jogot oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel elõállított
bor elõállítására / oltványiskola mûvelésére használom fel.

Helység, dátum ..........................................

.....................................
aláírás
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2. számú melléklet a 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelethez

Az újratelepítési jog tulajdonosának tulajdonában lévõ, még fel nem használt jogok:

Sorszám

Az újratelepítési jog tulajdonosának adatai Kivágott ültetvény adatai (jog keletkezése)

Név
Cím Adó-

azonosító jel Adószám
MVH

regisztrációs
száma

Irányítószám Helységnév
Helyrajzi szám Terület-

nagyság
m2

Termõhelyi
kataszteri

osztály

Kataszteri
pontérték

Kivágás ideje Engedély
számaIrányítószám Helységnév Utcanév Házszám Fõszám Alszám Év Hónap

1.

2.

..

...

Telepítési engedély iránti kérelemhez lekötött (igénybevett), de még fel nem használt jogok, amelyek esetében a hegybírónak a telepítés befejezésérõl nincs tudo-
mása:

Sorszám

Az újratelepítési jog tulajdonosának adatai Kivágott ültetvény adatai (jog keletkezése) Telepítési engedély-kérelemben szereplõ terület adatai

Név

Cím
Adóazo-
nosító jel Adószám

MVH
regisztrá-

ciós
száma

Irányító-
szám

Helység-
név

Helyrajzi szám Terület-
nagyság

m2

Kivágás ideje Termõ-
helyi

kataszteri
osztály

Katasz-
teri

pontérték

Engedély
száma

Irányító-
szám

Helység-
név

Helyrajzi szám Terület-
nagyság

m2Irányító-
szám

Helység-
név Utcanév Házszám Fõszám Alszám Év Hónap Fõszám Alszám

1.

2.

..

...
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
87/2009. (VII. 17.) FVM

rendelete
a cukorrépa-termelõk nemzeti kiegészítõ

támogatásáról szóló
133/2008. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:

1. §

A cukorrépa-termelõk nemzeti kiegészítõ támogatásá-
ról szóló 133/2008. (X. 10.) FVM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 2. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) E rendelet alapján a cukorrépa-termelõk nem-
zeti kiegészítõ támogatásban részesülhetnek.

(2) A támogatás forrása a Folyó kiadások és jövede-
lemtámogatások 10032000-01220191-51200002 számú,
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejeze-
ti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla.

(3) A támogatás mértéke cukorrépa-tonnánként tíz euró
ötvennyolc centnek megfelelõ forintösszeg. Az átvál-
tás a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló
1290/2005/EK Tanácsi rendelete 45. cikk (2) bekezdése
szerint az Európai Központi Bank által 2008. október 1-jét
megelõzõen megállapított utolsó devizaárfolyam alapján
történik.”

2. §

Az R. 3. § (1) bekezdésének d) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[E rendelet szerinti támogatásra az a cukorrépa-ter-
melõ jogosult, aki:]

„d) a 2008/2009-es gazdasági évre vonatkozóan – in-
tegrátoron, termelõi csoporton keresztül, vagy egyéb jog-
címen (pl. bérlet) – szállítási joggal rendelkezik.”

3. §

(1) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet egy példányban, 2009. jú-
lius 27-étõl 2009. augusztus 28-áig a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH), a
honlapján közzétett formanyomtatványon lehet benyúj-
tani.”

(2) Az R. 4. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép és a bekezdés az alábbi c) ponttal
egészül ki:

[A támogatás igényléséhez az alábbi igazolásokat kell
mellékelni:]

„b) a Cukor Terméktanács által a 2008/2009-es gazda-
sági évre kiállított, szállítási jogot igazoló bizonylatot
(bérelt szállítási jog esetén a bérleti szerzõdés másolatával
együtt);

c) integráció vagy termelõi csoport esetében – amennyi-
ben az igénylõ nem rendelkezik önálló szállítási joggal – az
integráltak, illetve a termelõi csoport tagok nevére kiállított
igazolást.”

4. §

Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(2) Ez a rendelet a következõ közösségi jogszabályok
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja
meg:

a) a Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.)
a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági ter-
melõk részére meghatározott közvetlen támogatási rend-
szerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgaz-
dasági termelõk részére meghatározott egyes támoga-
tási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a
247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helye-
zésérõl 7. szakasza;

b) a Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. októ-
ber 22.) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének
létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékek-
re vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes kö-
zös piacszervezésrõl szóló rendelet”) 182. cikk (3) be-
kezdése;

c) a Bizottság 659/2006/EK rendelete (2006. áp-
rilis 27.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megálla-
pításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatá-
rozott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló
1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös
megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási
és ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részle-
tes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK ren-
delet módosításáról.”

5. §

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

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,
valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

88/2009. (VII. 17.) FVM–KvVM
együttes rendelete

a nem halászható (horgászható) halfajokról
és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti

halászati tilalmi idõkrõl szóló
73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelet

módosításáról

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. tör-
vény 56. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának l) pontjában, valamint a környezetvé-
delmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában
meghatározott feladatkörben eljárva a következõket ren-
deljük el:

1. §

(1) A nem halászható (horgászható) halfajokról és vízi-
állatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati
tilalmi idõkrõl szóló 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete helyébe
e rendelet 1. számú melléklete lép.

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

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba azzal, hogy az R. e rendelet 1. számú mellékletével
megállapított 1. számú mellékletének a nyúldomolykóra
vonatkozó rendelkezését 2010. január 1-tõl kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

Gráf József s. k., Szabó Imre s. k.,
földmûvelésügyi környezetvédelmi

és vidékfejlesztési miniszter és vízügyi miniszter
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1. számú melléklet a 88/2009. (VII. 17.) FVM–KvVM együttes rendelethez

„1. számú melléklet a 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelethez

Nem halászható (horgászható) halfajok és víziállatok jegyzéke

I. Piócák:
1. Orvosi pióca Hirudo medicinalis
2. Magyar nadály Hirudo verbana

II. Rákok:
1. Folyami rák Astacus astacus
2. Kecskerák Astacus leptodactylus
3. Kövi rák Austropotamobius torrentium

III. Körszájúak:
1. Dunai ingola Eudontomyzon mariae
2. Tiszai ingola (erdélyi ingola) Eudontomyzon danfordi

IV. Halak:
1. Állasküsz Chalcalburnus chalcoides
2. Botos kölönte Cottus gobio
3. Cifra kölönte Cottus poecilopus
4. Dunai galóca Hucho hucho
5. Dunai nagyhering Caspialosa kessleri
6. Felpillantó küllõ Gobio uranoscopus
7. Fenékjáró küllõ Gobio gobio
8. Fürge cselle Phoxinus phoxinus
9. Gyöngyös koncér Rutilus frisii

10. Halványfoltú küllõ Gobio albipinnatus
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11. Homoki küllõ Gobio kessleri
12. Kövicsík Noemacheilus barbatulus
13. Kurta baing Leucaspius delineatus
14. Lápi póc Umbra krameri
15. Leánykoncér Rutilus pigus
16. Magyar bucó Zingel zingel
17. Német bucó Zingel streber
18. Nyúldomolykó Leuciscus leuciscus
19. Petényi-márna (Magyar márna) Barbus meridionalis
20. Pénzes pér Thymallus thymallus
21. Réticsík Misgurnus fossilis
22. Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer
23. Sima tok Acipenser nudiventris
24. Sõregtok Acipenser stellatus
25. Sujtásos küsz Alburnoides bipunctatus
26. Széles durbincs Gymnocephalus baloni
27. Szivárványos ökle Rhodeus sericeus
28. Törpecsík Sabanejewia aurata
29. Vágócsík Cobitis taenia
30. Vágótok Acipenser gueldenstaedti
31. Vaskos csabak Leuciscus souffia
32. Viza Huso huso

V. Békák:
valamennyi faja”

2. számú melléklet a 88/2009. (VII. 17.) FVM–KvVM együttes rendelethez

„2. számú melléklet a 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelethez

A halászati vízterületeken egyes halfajok szerinti érvényes tilalmi idõk

Halfaj neve Tilalmi idõszak

Sebes pisztráng (Salmo trutta m. fario) október 1. – december 31.
Csuka (Esox lucius) február 15. – március 31.
Balin (Aspius aspius) március 1. – április 30.
Fogassüllõ (Sander lucioperca) március 1. – április 30.
Kõsüllõ (Sander volgensis) március 1. – május 31.
Kecsege (Acipenser ruthenus) március 1. – május 31.
Ponty (Cyprinus carpio) május 2. – június 15.
Márna (Barbus barbus) május 2. – június 15.
Harcsa (Silurus glanis) (80 cm alatti példányok) május 2. – június 15.
Jászkeszeg (Leuciscus idus) május 2. – június 15.
Paduc (Chondrostoma nasus) május 2. – június 15.
Szilvaorrú keszeg (Vimba vimba) május 2. – június 15.”



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
89/2009. (VII. 22.) FVM

rendelete
egyes géntechnológiai tárgyú

miniszteri rendeletek módosításáról

A géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi
XXVII. törvény 34. §-ának (3) és (8) bekezdéseiben kapott
felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában kapott fel-
adatkörben eljárva – az egészségügyi miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontjában kapott feladatkörben eljáró egész-
ségügyi miniszterrel, valamint az 1. § tekintetében a kör-
nyezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköré-
rõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
a) pontjában kapott feladatkörben eljáró környezetvédel-
mi és vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következõt
rendelem el:

1. §

(1) A mezõgazdaság és az ipar területén folytatott gén-
technológiai tevékenység egyes szabályairól szóló
142/2004. (IX. 30.) FVM–GKM együttes rendelet
(a továbbiakban: R1.) 4. §-ának (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(5) A hasznosítónak a kockázatértékelésrõl rendszeres
nyilvántartást kell vezetnie, továbbá a kockázatértékelést
évenként felül kell vizsgálnia, amelyet a géntechnológiai
hatóság ellenõrizhet.”

(2) Az R1. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A hasznosítónak a külön jogszabály szerinti,
2–4. kockázati szintbe sorolt tevékenységéhez vészhely-
zetre, illetve baleset-elhárításra vonatkozó tervet (a továb-
biakban: készenléti terv) kell készítenie, ahol a zárt rend-
szerû felhasználások esetében az elszigetelési eljárások hi-
bája komoly veszélyt jelenthet a létesítményen kívüli em-
berek, illetve a környezet számára. A készenléti terv tartal-
mazza a felelõs személyek nevét, a riasztás módját, vala-
mint az értesítendõ hatóságok szükséges adatait is. Az en-
gedély megadását követõen a géntechnológiai hatóság az
engedélyt, valamint a készenléti terv másolatát tájékozta-
tásul megküldi a tervben feltüntetett értesítendõ hatóságok
részére.”

2. §

A géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilván-
tartás és adatszolgáltatás rendjérõl, valamint a géntechno-
lógiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelem-
hez csatolandó dokumentációról szóló 82/2003. (VII. 16.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. §-ának (1) és
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Törvény 19. §-ának (1) bekezdésében meghatá-
rozott információkat a gödöllõi Mezõgazdasági Biotech-
nológiai Kutatóközpont (a továbbiakban: nyilvántartó
szerv) tartja nyilván és teszi hozzáférhetõvé honlapján.

(2) A kérelmezõ, illetve a hasznosító a géntechnológiai
tevékenység végzéséhez szükséges engedély iránti kére-
lemben közölt, valamint az engedélyben szereplõ, és
a nyilvántartó szerv által nyilvántartott adatokban bekö-
vetkezett változásokról a hasznosító a géntechnológiai te-
vékenység engedélyezési eljárási rendjérõl, valamint az el-
járás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról
szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. §-ának (5) be-
kezdése szerint tájékoztatja a géntechnológiai hatóságot,
amely az adatváltozásról értesíti a nyilvántartó szervet, va-
lamint a szakhatóságokat.”

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatály-
ba, egyidejûleg az R2. 3. §-ának (3)–(8) bekezdései hatá-
lyukat vesztik.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R2.
a) 1. számú melléklete „A” részének „V. A

FELÜGYELETRE, SZABÁLYOZÁSRA, HULLADÉK-
KEZELÉSRE ÉS BALESET-ELHÁRÍTÁSI TERVEKRE
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK” alcíme helyébe az „V. A
FELÜGYELETRE, SZABÁLYOZÁSRA, HULLADÉK-
KEZELÉSRE ÉS VÉSZHELYZETRE, ILLETVE
BALESET-ELHÁRÍTÁSRA VONATKOZÓ TERVEKRE
(A TOVÁBBIAKBAN: KÉSZENLÉTI TERV) VONAT-
KOZÓ INFORMÁCIÓK” alcím, továbbá

b) 1. számú melléklete „A” része V. alcímének
„D) Baleset-elhárítási tervek” szövegrésze helyébe
a „D) Készenléti tervek”,

c) 1. számú melléklete „B” része G) pontjának 5. al-
pontjában a „baleset-elhárítási terv” szövegrész helyébe
a „készenléti terv”,

d) 4. számú melléklete „B” részének 10. pontjában
a „baleset-elhárítási tervek” szövegrész helyébe a „vész-
helyzetre, illetve baleset-elhárításra vonatkozó tervek
(a továbbiakban: készenléti terv)”,

e) 4. számú melléklete „C” részének d) pontjában
a „katasztrófaelhárítási tervekre” szövegrész helyébe
a „készenléti tervekre”,

f) 4. számú melléklete „C” része d) pontjának 5. alpont-
jában a „katasztrófaelhárítási tervek” szövegrész helyébe
a „készenléti tervek”
szövegrész lép.

(3) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

4. §

E rendelet a 98/81/EK tanácsi irányelvvel módosított,
géntechnológiával módosított mikroorganizmusok zárt
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rendszerû felhasználásáról szóló, 1990. április 23-i
90/219/EGK tanácsi irányelv 14. cikk a) és b) pontjának
átültetését szolgálja.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
90/2009. (VII. 24.) FVM

rendelete
az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezésérõl

Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi
CXIV. törvény 10. § (2) bekezdésének b) pontjában, a me-
zõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati tá-
mogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljá-
rás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §
(3) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alap-
ján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatköröm-
ben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában:
1. szaktanácsadó: az agrárgazdaság fejlesztésérõl

szóló 1997. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Agtv.)
5. § (3) bekezdésében meghatározott személy.

2. szaktanácsadó asszisztens: az a személy, aki az 1. pont
szerinti szaktanácsadó felügyeletével és felelõsségvállalása
mellett, a mezõgazdasági termelõk és erdõgazdálkodók ré-
szére nyújtott szaktanácsadási szolgáltatásban – a végzettsé-
gének megfelelõ szakterületeken – közremûködõi feladato-
kat lát el, de a 3. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti szak-
mai gyakorlattal nem rendelkezik.

3. erdészeti technikus szaktanácsadó: az a személy, aki
az 1. pont szerinti szaktanácsadó felügyeletével és felelõs-
ségvállalása mellett, az erdõgazdálkodók részére nyújtott
szaktanácsadási szolgáltatásban közremûködõi feladato-
kat lát el, és a legmagasabb erdészeti szakirányú végzettsé-
ge erdésztechnikus.

4. EGT-szaktanácsadó: olyan nem magyar állampol-
gárságú, az Európai Unió tagállamának, illetve az Európai
Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes álla-
mának állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tag-
államai, valamint az Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban nem részes állam között létrejött külön
nemzetközi szerzõdés alapján a szabad mozgás és tartóz-
kodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban részes állam állampolgáraival azo-
nos jogállású személy, aki az Európai Unió tagállamában,
vagy más EGT-államban valamely agrárszakterületen
szaktanácsadóként jogosult eljárni, és a Magyar Köztársa-

ság területén a szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló törvény sze-
rint letelepedés keretében szándékozik agrár-szaktanács-
adói tevékenységet folytatni.

2. §

(1) Az Agtv. 5. §-ának (3) bekezdése szerinti szakta-
nácsadói tevékenység folytatására az a személy jogosult,
aki e rendelet alapján erre engedélyt (a továbbiakban:
szaktanácsadói engedély) kapott. A szaktanácsadói tevé-
kenység folytatására jogosult szaktanácsadónak és
EGT-szaktanácsadónak az Agtv. 5. § (4) bekezdésében
megjelölt adatait a szaktanácsadói névjegyzék (a továb-
biakban: névjegyzék) tartalmazza.

(2) Az EGT-szaktanácsadó az (1) bekezdéstõl eltérõen
a Magyarországon folytatandó szaktanácsadói tevékeny-
sége megkezdését megelõzõen köteles postai úton vagy
elektronikusan benyújtott nyilatkozatban bejelenteni ezt
a szándékát a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási
Intézetnek (a továbbiakban: FVM VKSZI). A nyilatko-
zónak mellékelnie kell az agrár-szaktanácsadói tevé-
kenység folytatására – valamely EGT állam vonatkozó
jogszabálya alapján – feljogosító okiratot, vagy az ag-
rár-szaktanácsadási tevékenység folytatásához – vala-
mely EGT állam vonatkozó jogszabályában – meghatáro-
zott szakmai képesítés megszerzését tanúsító okiratot,
vagy ezek másolatát.

(3) Az EGT-szaktanácsadóra a 3–9. §-ban foglaltak
nem vonatkoznak.

(4) Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívüli, más állam-
ból Magyarországra jogszerûen letelepedett szaktanács-
adó szaktanácsadói tevékenységének megkezdésére és
folytatására az e rendeletben foglaltak – az EGT-szakta-
nácsadóra vonatkozó rendelkezések kivételével – alkal-
mazandók.

(5) Az FVM VKSZI a névjegyzéken belül a szaktanács-
adó asszisztensekrõl, az erdészeti technikus szaktanács-
adókról, és az EGT-szaktanácsadókról külön nyilvántar-
tást vezet.

(6) Az FVM VKSZI a honlapján közzéteszi a szak-
tanácsadóknak, szaktanácsadó asszisztenseknek, vala-
mint az erdészeti technikus szaktanácsadóknak az Agtv.
5/B. §-ának (1) bekezdésében meghatározott adatait tartal-
mazó névjegyzéket.

3. §

(1) A szaktanácsadói engedély kiadását – beleértve
a szaktanácsadó asszisztens és az erdészeti technikus szak-
tanácsadó tevékenységének engedélyezését is – az 1. szá-
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mú melléklet szerint összeállított kérelem kitöltésével és
postai vagy elektronikus úton történõ benyújtásával lehet
kezdeményezni.

(2) A szaktanácsadói engedély iránti kérelmet az FVM
VKSZI-nek címezve egy példányban kell benyújtani.

(3) A szaktanácsadói engedélyre az a természetes sze-
mély nyújthat be kérelmet, aki

a) mezõgazdasági vagy erdészeti tevékenységgel
összefüggõen használatos termékeket az Európai Mezõ-
gazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános sza-
bályairól szól 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. §-ának
12. pontja szerinti mezõgazdasági termelõk és az erdõrõl,
az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló
2009. évi XXXVII. törvény 17. §-ának (1) bekezdése sze-
rinti erdõgazdálkodók számára értékesítõ szervezetnek
nem tagja, tulajdonosa, vagy alkalmazottja, és ezekkel
összefüggõ ügynöki tevékenységet vagy tanácsadást sem
folytat,

b) közpénzekbõl nyújtott agrártámogatásokhoz kap-
csolódó adminisztratív vagy fizikai ellenõrzõ tevékenysé-
get nem végez,

c) a választott szakterülethez kapcsolódó, a 6. számú
melléklet szerinti – oklevéllel tanúsított – egyetemi, vagy
fõiskolai, vagy ezzel egyenértékû mesterképzésben
(MSc), vagy alapképzésben (BSc) szerzett végzettséggel,
vagy – a szaktanácsadói engedély erdészeti technikus
szaktanácsadó bejegyzéssel történõ kérelmezése esetén –
erdészeti technikusi végzettséggel és a kérelem benyújtá-
sát megelõzõ öt évben szerzett legalább három éves szak-
mai gyakorlattal rendelkezik, a (4) bekezdésben meghatá-
rozott további feltételek szerint,

d) a c) pont szerinti oklevél megszerzését követõen,
a választott szakterületen, a kérelem benyújtását megelõzõ
öt évben szerzett legalább három éves szakmai gyakorlat-
tal, vagy

da) a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint
a szakindítás eljárási rendjérõl szóló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. rendelet szerinti agrárterületi alap- vagy mester-
képzésben, vagy szaktanácsadó szakirányú továbbképzés-
ben szerzett szaktanácsadói bizonyítvánnyal, és a kérelem
benyújtását megelõzõ öt évben szerzett legalább két éves
szakmai gyakorlattal, vagy

db) a kérelem benyújtását megelõzõ öt évben szerzett
legalább 3 éves szaktanácsadó asszisztensi gyakorlattal
rendelkezik,

e) büntetlen elõéletet tanúsító erkölcsi bizonyítvánnyal
rendelkezik.

(4) A szakterületek jegyzékét a 2. számú melléklet tar-
talmazza. Az egyes szakterületekhez kapcsolódó külön
elõírások:

a) 1. szántóföldi növénytermesztés, 2. állattenyésztés,
3. kertészet, 5. vadgazdálkodás, 6. halászat, 7. ökológiai
gazdálkodás, integrált termesztés, 8. növényvédelem,
9. tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem, 11. melioráció,

vízgazdálkodás, 14. állati eredetû termékek feldolgozása,
15. növényi eredetû termékek feldolgozása, 17. élelmi-
szerbiztonság, 18. táj- és kertépítészet, 19. agroturizmus,
20. vidékfejlesztés, 21. farm menedzsment, ökonómia
szakterületre felsõfokú szakirányú végzettségû szakember
kérheti felvételét,

b) 4. erdõ- és fagazdálkodás szakterületre csak olyan
szakember kérheti a felvételét, aki az erdészeti hatóság ál-
tal az erdészeti szakszemélyzet részére kiállított igazol-
vánnyal rendelkezik,

c) 10. állatorvoslás, állategészségügy szakterületre ál-
latorvosi végzettségû szakember kérheti felvételét, ezen
belül állatorvoslás szakterületre csak a Magyar Állatorvosi
Kamara mûködési engedéllyel rendelkezõ tagja kérheti
felvételét,

d) 8. növényvédelem szakterületre csak a Magyar Nö-
vényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagja kérheti
felvételét,

e) 12. munkabiztonság szakterületre szakirányú to-
vábbképzésben, vagy szakosító továbbképzésben munka-
védelmi szakon oklevelet szerzett szakember kérheti fel-
vételét, vagy az a más szakterületre már szaktanácsadói
engedéllyel rendelkezõ szaktanácsadó, aki az FVM
VKSZI által munkabiztonság témakörben szervezett kép-
zési programon részt vett, és e szakterületbõl eredményes
vizsgát tett,

f) a (3) bekezdés d) pontjában foglaltaktól eltérõen,
a 13. földügyek szakterületre csak az kérheti felvételét, aki
legalább 5 évet a földügyi igazgatásban – igazoltan a meg-
jelölt szakterületen – töltött,

g) 16. biomassza szakterületre az a személy kérheti fel-
vételét, aki a szakterülethez kapcsolódó – oklevéllel tanú-
sított – egyetemi, vagy fõiskolai, vagy ezzel egyenértékû
mesterképzésben (MSc), alapképzésben (BSc) vagy to-
vábbképzésben szerzett végzettséggel rendelkezik, vagy
az a szaktanácsadó, aki az 1. növénytermesztés, 3. kerté-
szet vagy 4. erdõ- és fagazdálkodás szakterület valamelyi-
kére már szaktanácsadói engedéllyel rendelkezik, és az
FVM VKSZI által – biomassza témakörben – szervezett
képzési programon részt vett, és a szakterületbõl eredmé-
nyes vizsgát tett,

h) 22. támogatási programokhoz kapcsolódó tanács-
adás szakterületen belül a 22.1–22.5. szakterületekre csak
az kérheti felvételét, aki részt vett az FVM VKSZI által
szervezett képzésen, és a választott szakterületbõl eredmé-
nyes vizsgát tett.

(5) A 23.1–23.7 szakterületekre vonatkozóan az a szak-
tanácsadó jogosult szaktanácsot nyújtani, aki az 1–21.
szakterület valamelyikére már szaktanácsadói engedéllyel
rendelkezik, és a 4. számú melléklet szerint ahhoz kapcso-
lódó 23.1–23.7. kölcsönös megfeleltetési szakterület isme-
reteibõl eredményes vizsgát tett.

(6) A 6. számú mellékletben nem szereplõ felsõfokú
végzettség elfogadásáról a képzés szakmai tartalmának
vizsgálata alapján az FVM VKSZI dönt.
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4. §

(1) A kérelemben meg kell jelölni azt a – 2. számú mel-
léklet szerinti – egy vagy több szakterületet, amelyen szak-
tanácsadóként a kérelmezõ mûködni kíván. A kérelmezõ
megjelölhet ezeken belül speciális szakterületet is.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmezõ szak-
mai tevékenységének részletes ismertetését. Ezen belül az
egyes választott szakterületeken végzett tevékenységet
külön-külön kell részletesen ismertetni a 3. számú mellék-
letben foglalt bõvített szakmai önéletrajzban meghatáro-
zott adattartalomnak megfelelõen.

(3) A kérelemhez csatolni kell
a) a 3. § (3) bekezdésének c) pontjában meghatározot-

tak szerinti szakirányú végzettséget tanúsító okirat máso-
latát, valamint három hónapnál nem régebbi hatósági er-
kölcsi bizonyítványt,

b) növényvédelmi szakterület megjelölése esetén
a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara,
állatorvoslás szakterület megjelölése esetén a Magyar Ál-
latorvosi Kamara által adott regisztrációs számot,

c) földügyi szakterület megjelölése esetén a 3. § (4) be-
kezdés f) pontjában foglaltak igazolását,

d) erdészeti technikus szaktanácsadó vagy 4. erdõ- és
fagazdálkodás szakterület megjelölése esetén az erdészeti
hatóság által kiállított igazolványának másolatát,

e) nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem áll fenn
a 3. § (3) bekezdésének a) és b) pontjaiban meghatározott
kizáró körülmény.

5. §

(1) Az FVM VKSZI a szaktanácsadói tevékenység en-
gedélyezésérõl, vagy a kérelem elutasításáról a kérelem
benyújtásától számított tizenöt napon belül dönt. Az enge-
dély megadása esetén az FVM VKSZI a kérelmezõ részére
hatósági szaktanácsadói igazolványt állít ki, melyet postai
úton megküld a kérelmezõ értesítési címére.

(2) A szaktanácsadói igazolvány tartalmazza a szakta-
nácsadó nevét, születési helyét és idejét, szaktanácsadói
regisztrációs számát, a szaktanácsadóként, szaktanácsadó
asszisztensként, vagy erdészeti technikus szaktanácsadó-
ként folytatott tevékenységre való jogosultság tényét,
a szaktanácsadói tevékenység engedélyezésének idõpont-
ját, valamint a szakterületeket, amelyeken szaktanácsadó-
ként mûködhet.

(3) A szaktanácsadói tevékenység felfüggesztését vagy
a szaktanácsadói engedély visszavonását követõ 15 napon
belül a szaktanácsadó köteles visszaszolgáltatni a szakta-
nácsadói igazolványát az FVM VKSZI részére.

(4) A szaktanácsadó tizenöt napon belül köteles az
FVM VKSZI részére írásban bejelenteni, ha a 3. §-ban elõ-
írt feltételek bármelyikében, valamint a névjegyzékben

nyilvántartott adatai bármelyikében a szaktanácsadói tevé-
kenység engedélyezését követõen változás állt be.

6. §

(1) A szaktanácsadónak a szaktanácsadói tevékenysé-
gének engedélyezését követõ naptári év végéig a miniszté-
rium által elõírt alapvizsgát le kell tennie. A vizsga akkor
sikeres, ha a vizsgán elért eredményessége legalább
70%-os. Az alapvizsgát, amelynek témakörei agrárköz-
igazgatás, szaktanácsadási módszertan és számítógépes is-
meretek, az FVM VKSZI szervezi. A felsõoktatásban ag-
rárképzési területen szerzett szaktanácsadói bizonyít-
vánnyal rendelkezõ szaktanácsadó, valamint a 9. § (3) be-
kezdése alapján a névjegyzékbe felvett szaktanácsadó, aki
rendelkezik az alapvizsga eredményes letételét tanúsító
igazolással, mentesül az alapvizsga letételének kötelezett-
sége alól.

(2) A minisztérium közleményben jelenteti meg a szak-
tanácsadók számára az éves továbbképzési témaköröket,
amelyek a tárgyévi agrártámogatási ismereteket, és az ag-
rárágazat fontosabb, aktuális kihívásaival kapcsolatos is-
mereteket foglalják magukban. A szaktanácsadónak azok-
ból a témakörökbõl kell sikeres vizsgát tenni, amelyek
eredményes letételérõl igazolással még nem rendelkezik.
A vizsga akkor sikeres, ha a vizsgán elért eredmény leg-
alább 70%-os. A szaktanácsadói tevékenysége engedélye-
zésének évében a szaktanácsadó nem köteles résztvenni az
éves továbbképzésen és vizsgán.

(3) Amennyiben a szaktanácsadó az e §-ban foglalt kö-
telezettségei bármelyikének nem tesz eleget, a szaktanács-
adói tevékenységét, a kötelezettség teljesítéséig, az FVM
VKSZI felfüggeszti. A felfüggesztés maximális ideje há-
rom év. Amennyiben ez alatt az idõ alatt a szaktanácsadó
nem pótolja elmulasztott kötelezettségét, a szaktanácsadói
engedélyét az FVM VKSZI visszavonja.

7. §

A szaktanácsadó jogosult a Területi Szaktanácsadási
Központ szaktanácsadási szolgáltatását igazoló dokumen-
tum aláírására.

8. §

(1) Az e rendeletben foglaltaknak a szaktanácsadó által
történõ betartását az FVM VKSZI ellenõrzi.

(2) Vissza kell vonni a szaktanácsadói engedélyt, ha
a szaktanácsadó

a) az engedély visszavonását írásban kéri,
b) ellenõrzése során bebizonyosodik, hogy – az enge-

dély kiadását követõen bekövetkezett változás miatt –
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a szaktanácsadói tevékenység engedélyezési követelmé-
nyeinek nem felel meg,

c) tevékenysége a 6. § (3) bekezdés szerint felfüggesz-
tésre került, és kötelezettségeinek a megadott határidõn
belül nem tett eleget,

d) szaktanácsadói tevékenységével összefüggésben
szabálysértést vagy bûncselekményt követett el, és emiatt
jogerõsen elmarasztalták.

(3) Amennyiben a szaktanácsadói engedély visszavoná-
sára a (2) bekezdés d) pontja miatt került sor, a szaktanács-
adó részére a visszavonást követõ három éven belül a szak-
tanácsadói tevékenység folytatása nem engedélyezhetõ.

(4) Ha a szaktanácsadó szaktanácsadói tevékenységét
valamely ok – különösen a 3. § (3) bekezdésének
a)–b) pontjában meghatározott körülmény fennállása,
vagy külföldön tartózkodás – miatt nem folytathatja, kérel-
mére a szaktanácsadói engedélyét fel kell függeszteni. A
felfüggesztés idõtartama alatt a szaktanácsadó szaktanács-
adói tevékenységet nem folytathat.

(5) A (4) bekezdés szerinti felfüggesztési ok három év-
nél hosszabb ideig történõ fennállása esetén a felfüggesz-
tést a szaktanácsadó kérelmére egy alkalommal újabb há-
rom évre meg kell hosszabbítani. A felfüggesztés határide-
jének lejártával a szaktanácsadó engedélye visszavonásra
kerül, amennyiben azt megelõzõen nem kérte felfüggesz-
tésének feloldását, vagy meghosszabbítását.

(6) A szaktanácsadó köteles a szaktanácsadói engedé-
lyének felfüggesztését kérelmezni arra az idõtartamra vo-
natkozóan, amíg a munkavégzésre irányuló jogviszonyá-
ból származó jövedelmének forrása az agrárgazdaság terü-
letén térítésmentes tanácsadási tevékenység folytatásához
biztosított közpénzbõl származik.

9. §

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

(2) A Szaktanácsadói Névjegyzékrõl szóló 95/1999.
(XI. 5.) FVM rendelet, (a továbbiakban: SzN rendelet) va-
lamint a Nemzeti Vidékfejlesztési Tervhez kapcsolódó
Tanácsadói Névjegyzékrõl szóló 65/2005. (VII. 14.) FVM
rendelet (a továbbiakban: TN rendelet) hatályát veszti. Az
SzN rendelet alapján, a szaktanácsadók tevékenységének
folyamatban levõ éves értékelésére e rendelet elõírásait
kell alkalmazni.

(3) Azok a szaktanácsadók, akik az SzN rendelet alap-
ján felvételt nyertek a szaktanácsadói névjegyzékbe, az
5. számú melléklet szerinti nyilatkozat kitöltésével, és az
FVM VKSZI-hez postai vagy elektronikus úton történõ el-
küldésével engedélyt szereznek szaktanácsadói tevékeny-
ségük e rendelet szerinti folytatására, amennyiben szak-
területük szerepel a 2. számú mellékletben. Azok a szak-
tanácsadók, akiknek az SzN rendelet szerinti szakterülete
nem szerepel e rendelet 2. számú mellékletében, szakterü-
letüket a hivatkozott mellékletben szereplõ szakterületek
valamelyikéhez kapcsolódó speciális szakterületként je-
lölhetik meg.

(4) A TN rendelet szerinti tanácsadó az 5. számú mellék-
let szerinti nyilatkozat kitöltésével, és az FVM VKSZI-hez
postai vagy elektronikus úton történõ elküldésével enge-
délyt szerez szaktanácsadói tevékenységének – a 2. számú
mellékletben megjelölt 2.2.1 NVT támogatási jogcímek
szakterületen – e rendelet szerinti folytatására. Az 5. szá-
mú melléklet szerinti nyilatkozatban megjelölt további
szakterülete elfogadásáról – a 3. § (3) bekezdésének
c) pontjában az iskolai végzettségre elõírt követelmények
alapján – az FVM VKSZI hoz döntést.

(5) A (3) bekezdés szerinti szaktanácsadó és a (4) be-
kezdés szerinti NVT tanácsadó az 5. számú melléklet sze-
rinti nyilatkozatot e rendelet hatálybalépését követõen hat-
van napon belül nyújthatja be az FVM VKSZI-hez. Ezen
a határidõn túl a 3. § (1) bekezdésében meghatározott mó-
don kezdeményezhetik a szaktanácsadói tevékenységük
engedélyezését.

(6) Az SzN rendelet 4. számú melléklete alapján kiállí-
tott „Igazolás”-ok érvényessége e rendelet hatálybalépését
követõen nem hosszabbítható.

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

a) belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december
12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
9. és 11. cikke,

b) a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, 2005.
szeptember 7-i 2005/36/EK európa parlamenti és tanácsi
irányelv 5–6. cikke.

(8) Az 5. § (1) bekezdésének helyébe 2009. október
1-jétõl a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az FVM VKSZI-nek engedélyezési eljárásában az
ügyintézési határidõ 10 munkanap. Az FVM VKSZI az en-
gedélyezéssel egyidejûleg szaktanácsadói igazolványt ad
ki.”

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez

Minta!
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet

Budapest
Andor u. 47–49.
1119

Kérelem
a szaktanácsadói tevékenység folytatásának engedélyezése iránt

A kérelmezõ családi és utóneve: .......................................................................................................................................

születési családi és utóneve: ..........................................................................................................................................

születési helye és ideje: .................................................................................................................................................

anyja születési család és utóneve: .................................................................................................................................

neme: .............................................................................................................................................................................

állampolgársága: ...........................................................................................................................................................

értesítési címe: ...............................................................................................................................................................

Hivatkozva az agrár-szaktanácsadói tevékenység engedélyezésérõl szóló 90/2009. (VII. 24.) FVM rendeletre, kérem,
hogy a mellékelt dokumentumok alapján

a) szaktanácsadóként
b) szaktanácsadó asszisztensként
c) erdészeti technikus szaktanácsadóként

folytatni kívánt szaktanácsadói tevékenységemet engedélyezni szíveskedjenek (a megfelelõ meghatározás aláhúzással
jelölendõ).

A szaktanácsadást a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelet 2. számú melléklete szerinti szakterületek közül az alább fel-
soroltakon kívánom végezni:

Szakterület Szakterületen belüli speciális terület megnevezése
(megjelölése nem kötelezõ)Sorszáma Megnevezése

(A táblázat szükség szerint bõvíthetõ.)

Nyilatkozatok
1. Nem vagyok mezõgazdasági vagy erdészeti tevékenységgel összefüggõen használatos termékeket a mezõgazdasá-

gi termelõk és erdõgazdálkodók számára értékesítõ szervezetnek tagja, tulajdonosa, vagy alkalmazottja, és ezekkel
összefüggõ ügynöki tevékenységet, valamint tanácsadást sem folytatok.

2. Közpénzekbõl nyújtott agrártámogatásokhoz kapcsolódó adminisztratív vagy fizikai ellenõrzõ tevékenységet nem
végzek.

Dátum: ......................................... .......................................
aláírás

Mellékletek:
1. A szaktanácsadói tevékenység folytatásához szükséges okirat/okiratok (oklevél, bizonyítvány stb.) másolata.
2. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
3. Önéletrajz (3. sz. melléklet szerint), a kérelmezõ eddigi szakmai tevékenységének ismertetésével (szakterületenként).
4. 1 db szabványméretû igazolványfénykép.
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2. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez

A szaktanácsadás szakterületei

1. Szántóföldi növénytermesztés
2. Állattenyésztés
3. Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szõlõ-, dísznövény-, gyógynövény- és faiskolai termesztés)
4. Erdõ- és fagazdálkodás
5. Vadgazdálkodás
6. Halászat
7. Ökológiai gazdálkodás, integrált termesztés
8. Növényvédelem
9. Tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem

10. Állatorvoslás, állategészségügy
11. Melioráció, vízgazdálkodás
12. Munkabiztonság
13. Földügyek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, földvédelem, földminõsítés, birtokrendezés)
14. Állati eredetû termékek feldolgozása
15. Növényi eredetû termékek feldolgozása
16. Biomassza
17. Élelmiszerbiztonság
18. Táj- és kertépítészet
19. Agroturizmus
20. Vidékfejlesztés
21. Farm menedzsment, ökonómia
22. Támogatási programokhoz kapcsolódó tanácsadás

22.1. NVT támogatási jogcímek
22.2. ÚMVP I. intézkedéscsoportjához tartozó támogatási jogcímek
22.3. ÚMVP II. intézkedéscsoportjához tartozó támogatási jogcímek
22.4. ÚMVP III–IV. intézkedéscsoportjához tartozó támogatási jogcímek
22.5. Egyéb támogatási jogcímek

23. A kölcsönös megfeleltetés szakterületei (az 1782/2003/EK tanácsi rendelet III. és IV. sz. melléklete alapján)
23.1. Természetvédelem (1. és 5. követelmény)
23.2. Talaj- és vízvédelem (2., 3. és 4. követelmény)
23.3. Állattenyésztés (6., 7., 8., 10., 16., 17. és 18. követelmény)
23.4. Növényvédelem (9. követelmény)
23.5. Élelmiszerbiztonság (11. követelmény)
23.6. Állategészségügy (12., 13., 14., és 15. követelmény)
23.7. Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot
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3. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez

Önéletrajz

Személyes adatok
Név
Születési hely, év, hó, nap
Anyja neve
Cím
Telefon
Fax
E-mail
Állampolgárság

Iskolai végzettség (szükség esetén bõvíthetõ)
Idõtartam (-tól -ig)
Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve, helye és típusa
Elnyert képesítés megnevezése

Idõtartam (-tól -ig)
Oktatást/képzést nyújtó szervezet neve, helye és típusa
Elnyert képesítés megnevezése

Anyanyelv

Egyéb nyelvismeret
(szükség esetén bõvíthetõ)
1. Nyelv
Foka
Típusa
2. Nyelv
Foka
Típusa

Technikai készségek
és képességek

Vezetõi engedély(ek)

Kiegészítõ információk
(pl. Tagság szakmai szervezetekben stb.)

Munkahelyek (szükség esetén bõvíthetõ)

Idõtartam (-tól -ig) Megnevezés Beosztás

A választott szakterületeken végzett eddigi tevékenység részletes ismertetése (szükség esetén bõvíthetõ).
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1. szakterület (a szakerület megnevezése): ......................................................................................................................

2. szakterület (a szakerület megnevezése): .......................................................................................................................

3. szakterület (a szakerület megnevezése): .......................................................................................................................

Dátum: ......................................... .......................................
aláírás

4. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez

A 2. számú melléklet 1–21. szakterületeihez illeszkedõ kölcsönös megfeleltetési szakterületek (23.1–7.)
jegyzéke

Alap szakterület (1–21.) Kölcsönös megfeleltetés szakterület (23.1–7.)

1. Szántóföldi növénytermesztés 23.1., 23.2., 23.4., 23.5., 23.7.

2. Állattenyésztés 23.1., 23.2., 23.3., 23.5., 23.6.

3. Kertészet 23.1., 23.2., 23.4., 23.5., 23.7.

4. Erdõ- és fagazdálkodás 23.1.

5. Vadgazdálkodás 23.1.

6. Halászat –

7. Ökológiai gazdálkodás, integrált termesztés 23.1., 23.2., 23.4., 23.5., 23.7.

8. Növényvédelem 23.1., 23.2., 23.4., 23.5., 23.7.

9. Tápanyag-gazdálkodás, talajvédelem 23.1., 23.2., 23.4., 23.7.

10. Állatorvoslás, állategészségügy 23.1., 23.2., 23.3., 23.5., 23.6.

11. Melioráció, vízgazdálkodás 23.1., 23.2., 23.7.

12. Munkabiztonság –

13. Földügyek –

14. Állati eredetû termékek feldolgozása 23.5.

15. Növényi eredetû termékek feldolgozása 23.5.

16. Biomassza –

17. Élelmiszerbiztonság 23.5.

18. Táj- és kertépítészet 23.1., 23.2.

19. Agroturizmus –

20. Vidékfejlesztés –

21. Farm menedzsment, ökonómia –
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5. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez

Nyilatkozat

Név:

Születési hely, év, hó, nap:

Anyja neve:

Regisztrációs szám (szaktanácsadói vagy NVT tanácsadói):

Az „Igazolás” kiállításának dátuma:

Értesítési cím:

Telefonszám:

e-mail:

Fax:

Szakterület 1 (ezen belül kiemelten mûvelt szakterület is
megjelölhetõ):

Szakterület 2 (ezen belül kiemelten mûvelt szakterület is
megjelölhetõ):

Szakterület 3 (ezen belül kiemelten mûvelt szakterület is
megjelölhetõ):

(A táblázat szükség szerint bõvíthetõ.)

Iskolai végzettségre vonatkozó adatok
(szükség esetén a táblázat bõvíthetõ)

Elnyert képesítés
megnevezése

Oklevelet kiállító
felsõfokú oktatási
intézmény neve

Oktatási intézmény helye Oklevél száma Oklevél kelte

Nyilatkozom, hogy – fentiek alapján – a szaktanácsadói tevékenységemet folytatni kívánom a 90/2009. (VII. 24.)
FVM rendeletben foglaltak szerint.

Nyilatkozom továbbá, hogy mezõgazdasági vagy erdészeti tevékenységgel összefüggõen használatos termékeket
a mezõgazdasági termelõk és erdõgazdálkodók számára értékesítõ szervezetnek nem vagyok tagja, tulajdonosa vagy al-
kalmazottja, és ezekkel összefüggõ ügynöki tevékenységet vagy tanácsadást sem folytatok. Közpénzekbõl nyújtott ag-
rártámogatásokhoz kapcsolódó adminisztratív vagy fizikai ellenõrzõ tevékenységet nem végzek.

Kelt: ..................., 2009. ................ (hó) ...... (nap)

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

Melléklet:
1 db szabványméretû igazolványfénykép

9. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2835



6. számú melléklet a 90/2009. (VII. 24.) FVM rendelethez

A 2. számú melléklet szerinti 1–21. szaktanácsadási szakterülethez kapcsolódó végzettségek

Végzettség 2. melléklet szerinti szakterület kódszáma

I. végzettségi szint: fõiskola

Élelmiszer-technológus mérnök 12.,14.,15.,17.

Faipari mérnök 4.,12.

Mezõgazdasági gépészmérnök 1.,2.,3.,12.,16.

Kertészmérnök 1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,15.,16.,18.,21.

Agrármérnök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Állattenyésztõ mérnök 1.,2.,6.,7.,12.,21.

Növénytermesztési mérnök 1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Földmérõ mérnök 13.

Földrendezõ mérnök 13.

Környezetgazdálkodási agrármérnök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Meliorációs mérnök 9.,11.,12.

Vadgazda mérnök 5.,12.

Gazdasági mérnök 21.

Agrármenedzser 21.

Tájgazdálkodási mérnök 3.,12.,18.

Természetvédelmi mérnök 19.

Vidékfejlesztési agrármérnök 1.,2.,3.,16.,19.,20.,21.

II. végzettségi szint: egyetem

Okleveles élelmiszermérnök 12.,14.,15.,17.

Okleveles faipari mérnök 4.,12.

Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök 1.,2.,3.,12.,16.

Okleveles agrármérnök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Okleveles kertészmérnök 1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,15.,16.,18.,21.

Okleveles erdõmérnök 4.,5.,12.,16.

Okleveles tájépítész mérnök 3.,12.,18.

Okleveles gazdasági agrármérnök 21.

Állatorvos doktor 2.,10.

Okleveles agrárkémikus agrármérnök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Okleveles élelmiszer minõségbiztosító agrármérnök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,17.,18.,21.

Okleveles növényorvos 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Okleveles vidékfejlesztõ agrármérnök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18., 20.,21.

III. végzettségi szint: alapfokozat (BSc)

Földmérõ és földrendezõ mérnök 13.

Mezõgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök 1.,2.,3.,12.,14.,15.,16.
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Végzettség 2. melléklet szerinti szakterület kódszáma

Tájrendezõ-kertépítõ mérnök 3.,12.,18.

Erdõmérnök 4.,5.,12.,16.

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18., 20.,21.

Élelmiszermérnök 12.,14.,15.,17.

Kertészmérnök 1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,15.,16.,18.,21.

Környezetgazdálkodási agrármérnök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Természetvédelmi mérnök 19.

Vadgazda mérnök 5.,12.

Állattenyésztõ mérnök 1.,2.,6.,7.,12.,21.

Mezõgazdasági mérnök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

IV. végzettségi szint: mesterfokozat (MSc)

Okleveles agrármérnök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Okleveles élelmiszerbiztonsági és -minõségi mérnök 12.,14.,15.,17.

Okleveles élelmiszermérnök 12.,14.,15.,17.

Okleveles kertészmérnök 1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,15.,16.,18.,21

Mezõgazdasági biotechnológus

Okleveles növényorvos 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Okleveles tájépítész mérnök 3.,12.,18.

Okleveles természetvédelmi mérnök 19.

Okleveles vadgazda mérnök 5.,12.

Állatorvos doktor 2.,10.

Okleveles állattenyésztõ mérnök 1.,2.,6.,7.,12.,21.

Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök 1.,2.,6.,7.,12.,21.

Okleveles vidékfejlesztõ agrármérnök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18., 20.,21.

Okleveles növénytermesztõ mérnök 1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök 1.,2.,3.,6.,7.,8.,9.,11.,12.,16.,18.,21.

Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök 1.,3.,7.,8.,9.,11.,12.,15.,16.,18.,21.

Okleveles mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök 1.,2.,3.,12.,14.,15.,16.

Okleveles birtokrendezõ mérnök 13.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
95/2009. (VII. 30.) FVM

rendelete
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. §-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 meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap-
ból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó tá-
mogatások részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a (4) bekezdésé-
nek d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(4) Az ügyfél köteles:]
„d) az üzleti tervhez kapcsolódó kommunikációs terv-

ben – amely tartalmazza a kommunikációs eszköz bemuta-
tását, használatának módját, ütemezését és a használatára
tervezett nettó összeget – vállalt feladatokat a megadott
ütemezésnek megfelelõen az azt igazoló dokumentumok
alapján, és az üzleti terv részét képezõ SFH-betétlap alap-
ján vállalt EUME méreteket az ütemezésnek megfelelõen
teljesíteni;”

(2) Az R. 4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (4) bekezdés d) pontjában meghatározottak ese-

tében a támogatásra jogosult ügyfél számára megengedett
az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése más
ágazatok (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés)
termékeivel is.”

2. §

Az R. 7. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki és
a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

„(2) Azon támogatási határozattal rendelkezõ ügyfél,
aki kifizetési kérelmét a támogatási határozat kézhezvéte-
lét követõ 45 napon túl adta postára, vagy kifizetési kérel-
met nem nyújtott be, újabb kifizetési kérelmet nyújthat be
a 2010. január 1–31. közötti idõszakban.”

3. §

Az R. 8. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezések lépnek:

„(1) Amennyiben az ügyfél teljesíti a 7. § (1) bekezdésé-
ben meghatározott kötelezettségét, az MVH a támogatási
összeg 90%-át egy összegben fizeti ki.

(2) A támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifize-
tésére az ügyfélnek kifizetési kérelmet kell benyújtania. A
kifizetési kérelem benyújtására legkésõbb a támogatási
határozat kézhezvételétõl számított negyedik év elsõ kifi-
zetési idõszakában kerülhet sor, amennyiben az ügyfél ele-
get tett a 3. § (2) bekezdésben, a 4. § (4) bekezdés a) pont-
jában szereplõ feltételeknek, valamint a 4. évre vállalt
üzemméret teljesítésének igazolására csatolta a 7. § (1) be-
kezdés c) pontjában elõírt blokktérképet.”

4. §

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

„(1) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 4. § (4) be-
kezdésének b)–c), illetve e)–g) pontjában foglaltakat, az
igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támo-
gatásnak minõsül.”

(2) Az R. 9. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 7. § (1) be-
kezdésében meghatározott bármelyik kötelezettségét, a tá-
mogatási határozatát az MVH visszavonja, és az eljárást
megszünteti.”

(3) Az R. 9. §-a a következõ (7)–(8) bekezdésekkel egé-
szül ki:

„(7) Az MVH a helyszíni ellenõrzés keretében ellen-
õrizheti, hogy a kérelemben, illetve a döntést követõen
a határozatban foglalt adatok, tények, körülmények meg-
felelnek-e a valóságnak. Az MVH a 4. § (4) bekezdés
d) pontjának teljesülése tekintetében az ellenõrzés idõ-
pontját megelõzõ naptári éveket is ellenõrizheti. Nem vo-
natkozik a jogkövetkezmény a támogatási határozat jog-
erõre emelkedésének évére, amennyiben a határozat jog-
erõre emelkedése május és december hónapok közötti idõ-
szakra esett.

(8) Amennyiben
a) az ügyfél gazdaságának üzemmérete a támogatási

határozat jogerõre emelkedését követõ naptári évtõl kez-
dõdõen az üzleti tervben az adott évre megadott EUME
mérettõl 30%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél
köteles a 30%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpon-
tonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;

b) az ügyfél az üzleti tervhez kapcsolódó kommuniká-
ciós tervben vállalt feladatok ütemezésének megfelelõ tel-
jesítését adott évre vonatkozóan elmulasztja, az ügyfél kö-
teles a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni.”

5. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit a 2007. december 3. és 2008. feb-
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ruár 7. között benyújtott támogatási kérelmek esetében
kell alkalmazni.

(2) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése alapján új támogatási
kérelmet nem lehet benyújtani.

(3) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése a hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
96/2009. (VII. 30.) FVM

rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú
nyersszesz, nyersolaj elõállító üzemek létesítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló

44/2009. (IV. 11.) FVM rendelet
módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú
nyersszesz, nyersolaj elõállító üzemek létesítéséhez nyúj-
tandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 44/2009.
(IV. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás
vehetõ igénybe technológiai blokkok létesítéséhez kap-
csolódó gépbeszerzéshez, szereléshez, építéshez, épület
felújításhoz, -bõvítéshez, szoftver, hardver, laboreszközök
beszerzéséhez, valamint kapcsolódó infrastruktúra telep-
helyen történõ kialakításhoz.”

2. §

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

„(3) Az ügyfélnek a támogatás igénybevételéhez a tá-
mogatási kérelemhez rendszeresített vonatkozó forma-
nyomtatvány adataival nyilatkoznia kell arról, hogy az

üzemeltetési kötelezettség lejáratáig terjedõ idõszakban
minden évben az értékesítésbõl származó árbevételének

a) legalább 50%-a származik nem-feldolgozott mezõ-
gazdasági termékek értékesítésébõl és a támogatást mezõ-
gazdasági termelõ ügyfélként vagy TCs-ként igényli, vagy

b) kevesebb mint 50%-a származik nem-feldolgozott
mezõgazdasági termékek értékesítésébõl és a támogatást
feldolgozó ügyfélként igényli.”

(2) Az R. 4. §-ának (5) bekezdése a következõ g) ponttal
egészül ki:

[E rendelet alapján nem nyújtható támogatás:]
„g) nem mezõgazdasági beruházáshoz.”

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

„(8) A Tv. 18. §-ában foglaltak figyelembevételével
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiak-
ban: MVH) a (4) bekezdés a) és b) pontjaiban, az (5) be-
kezdés a), b), c) és f) pontjaiban, a (6), (9) bekezdésekben,
a (10) bekezdés c) pontjában, a (11) bekezdésben, vala-
mint a 8. § (2) bekezdésében foglaltak és a mellékletben
a „Szakmai Szempontok” cím értékeléséhez együttmûkö-
dõ szervezetként a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium Mezõgazdasági Gépesítési Intézetét (a to-
vábbiakban: MGI) vonja be.”

3. §

(1) Az R. 5. §-a (8) bekezdésének d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában elszámolható kiadás:]
„d) a támogatott fejlesztés bármely területét szolgáló,

az adott területre egyedileg adaptált szoftver – kivéve
a számítógép mûködését lehetõvé tévõ operációs rend-
szer – és alkalmazását biztosító hardvereszköz”
[kifizetett vagy kifizetni tervezett összeg.]

(2) Az R. 5. §-a (9) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A támogatás elszámolható kiadásai nem haladhatják
meg:]

„c) a melléktermékvonal blokk elszámolható kiadása
az egyéb elszámolható kiadások és a melléktermékvonal
blokk elszámolható kiadásai nélkül számított összes elszá-
molható kiadás 25%-át;”

(3) Az R. 5. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A (8) bekezdés c) pontja szerinti egyéb elszámol-

ható kiadások tekintetében, ha a támogatási döntésben te-
lephelyenként eltérõ támogatási intenzitások kerülnek
megállapításra, akkor az egyéb elszámolható kiadásokra
egységesen a legalacsonyabb intenzitást kell figyelembe
venni.”

4. §

(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(1) A támogatási kérelmet 2009. szeptember 15. és no-
vember 16. között az MVH által az MVH honlapján köz-
zétett formanyomtatványon, postai úton lehet benyújtani
az MVH-hoz. A formanyomtatvány tartalmai elemei leg-
alább az alábbiak:

a) az ügyfél regisztrációs száma;
b) az ügyfél neve;
c) a telephely adatai;
d) az 5. § (8) bekezdés c) pontja szerint elszámolni ter-

vezett kiadások összege;
e) az ügyfél jogi formájához kapcsolódó adatok;
f) ÁFA visszaigénylésre vonatkozó adatok.”

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

[A támogatási kérelemhez mellékelni kell:]
„d) a 4. § (10) bekezdése szerinti vállalásokra vonatko-

zó nyilatkozatokat;”

(3) Az R. 6. §-a (2) bekezdésének f) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A támogatási kérelemhez mellékelni kell:]
„f) az 5. § (8) bekezdés a)–b) pontjai szerint tervezett

kiadásokhoz az MGI szakvéleményét.”

(4) Az R. 6. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A támogatási kérelemnek kizárólag a támogatási
egységre, a hozzá kapcsolódó mértékre, illetve összegre
vonatkozó része az érdemi határozat jogerõre emelkedé-
séig bármely idõpontban visszavonható.”

(5) Az R. 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdés a) és f) pontjaiban foglalt szakvéle-

mények esetében hiánypótlásnak helye nincs.”

5. §

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

„(1) A kifizetési kérelmet
a) a 2010. évben
aa) április 1–30.,
ab) július 1–31., valamint
ac) október 1–31.;
b) a 2011. évtõl kezdõdõen évente
ba) január 1–31.,
bb) április 1–30.,
bc) július 1–31., valamint
bd) október 1–31.

közötti idõszakokban az MVH által az MVH honlapján
közzétett formanyomtatványon, postai úton lehet benyúj-
tani az MVH-hoz.”

(2) Az R. 8. §-ának (4) bekezdése a következõ c) ponttal
egészül ki:

[Az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell:]

„c) a nyersszesz, nyersolaj értékesítésére vonatkozó
– a 4. § (10) bekezdés a) pontjában foglaltakkal összhang-
ban álló – szerzõdést, az értékesítési cél megjelölésével.”

(3) Az R. 8. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány tartal-

mi elemei legalább az alábbiak:
a) az ügyfél regisztrációs száma;
b) az ügyfél neve;
c) a határozat száma;
d) a kérelemmel elszámolni tervezett kiadás;
e) a kérelemmel igénybe venni tervezett támogatás.”

6. §

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

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
97/2009. (VII. 30.) FVM

rendelete
a borszõlõ termõhelyi kataszterének felvételezésérõl,

kiegészítésérõl és módosításáról

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének a) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva, a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) A borszõlõ termõhelyi kataszterébe történõ sorolás,
módosítás vagy a kataszterbõl történõ törlés kezdeménye-
zésével kapcsolatos, a szõlõtermesztésrõl és a borgazdál-
kodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiak-
ban: Btv.) 3. § (3) bekezdése alapján benyújtott kérelmet
a hegybíró a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz,
mint a borszõlõ termõhelyi kataszterét vezetõ szervhez
továbbítja.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett területek
azonosítását szolgáló helyrajzi számokat, a módosítandó
ökotópok sorszámát településenként.

(3) A Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiak-
ban: FÖMI), amennyiben a településre vonatkozóan ren-
delkezésre áll, az érintett területet ábrázoló, VINGIS rend-
szerbõl kinyomtatott térképi mellékletet biztosítja termõ-
helyi katasztert vezetõ szerv részére.

(4) Borszõlõ termõhelyi kataszterébe történõ sorolást
összefüggõ, a meghatározó ökológiai jellemzõk szem-
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pontjából egységesnek tekinthetõ terület esetén lehet ké-
relmezni.

2. §

(1) A borszõlõ termõhelyi kataszterébe történõ sorolás,
módosítás, vagy a kataszterbõl történõ törlés kezdeménye-
zése esetén szakértõként a Budapesti Corvinus Egyetem
Szõlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskemét (a továb-
biakban: SzBKI) jár el.

(2) A borszõlõ termõhelyi kataszterébe történõ sorolás
(minõsítés), módosítás vagy a kataszterbõl történõ törlés
során alkalmazott szempont- és értékelési rendszer adat-
tartalmát az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet,
a felvételezési lap adattartalmát a 3. számú melléklet, a ké-
relemhez szükséges ûrlap adattartalmát a 4. számú mellék-
let tartalmazza.

3. §

(1) Az SzBKI a 2. § (2) bekezdés szerint adatfelvétele-
zést végez. A felvételezés idõpontjában fennálló állapotot
a felvételezési lapon, illetve a térképeken rögzíti, amelyek
tartalmazzák a felvételezés adatait, az ökológiai tényezõk
kódjait és értékpontjait.

(2) A felvételezési lapon rögzített adatok informatikai
rendszeren kerülnek feldolgozásra, és a tényezõk súlyo-
zott átlagai alapján clustereket képeznek. A besorolás vég-
legesítése a clusteranalízis és az adatfelvételezés komplex
értékelése alapján történik.

(3) A környezeti tényezõk mérlegelése alapján, a kére-
lemben megjelölt területekhez képest a kialakítandó öko-
tóp nagysága és határa eltérhet.

(4) A minõsítés során az ügyfélnek a minõsítendõ terü-
lettel kapcsolatos és a kataszteri besorolást érintõ, rendel-
kezésére álló tájékoztatást meg kell adnia.

(5) Az SZBKI szakvéleményének elkészítésével kap-
csolatos költségek az ügyfelet terhelik.

4. §

(1) A termõhelyi katasztert vezetõ szerv a kérelemrõl
a Btv. 3. § (6) bekezdése alapján értesíti:

a) a kérelemben megjelölt termõhely szerinti települési
önkormányzat jegyzõjét,

b) a kérelemben megjelölt termõhely szerinti, a Balaton
Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervének elfoga-
dásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megál-
lapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Balaton törvény) hatálya alá tartozó települések esetén az
elsõ fokú építésügyi hatóságot.

(2) Az önkormányzat jegyzõje, valamint a Balaton tör-
vény hatálya alá tartozó települések esetén az elsõ fokú
építésügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti értesítés alap-
ján észrevételt tehet.

(3) A termõhelyi katasztert vezetõ szerv a kérelemrõl
a) a hegybíró véleménye,
b) az SzBKI által adott szakvélemény

figyelembevételével dönt.

(4) A termõhelyi katasztert vezetõ szerv a határozatát
közli a termõhely szerint illetékes hegyközséggel, a tele-
pülési önkormányzat jegyzõjével, a FÖMI-vel és az
SzBKI-val is.

(5) A Balaton Törvény hatálya alá tartozó települések
esetén a termõhelyi katasztert vezetõ szerv a határozatot
közli az illetékes elsõ fokú építési hatósággal is.

(6) A FÖMI a borszõlõ termõhelyi kataszterét érintõ
változásokat, az SzBKI által szolgáltatott adatokat is fel-
használva, átvezeti a digitális termõhelyi kataszteri tér-
kép-fedvényeken és megjeleníti VINGIS rendszerben.

(7) A papíralapú térképi nyilvántartás mellett a térképek
adattartalma bekerül a VINGIS digitális térinformatikai
adatállományába (borszõlõ termõhelyi kataszterének fed-
vénye), ami egyenértékû a papíralapú térképek adataival.
Eltérés esetén a borszõlõ termõhelyi kataszterének fed-
vénye az irányadó.

(8) A 190 értékpontot el nem érõ területek borszõlõ ter-
mesztésére alkalmatlanok, a borszõlõ termõhelyi kataszte-
rében nem rögzíthetõk.

(9) Borszõlõ termõhelyi kataszterébe nem rögzíthetõ az
építési területbe tartozó vagy építési területnek kijelölt,
illetve a nem mezõgazdasági mûvelési ágba sorolt föld-
terület.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba azzal, hogy rendelkezéseit 2009. augusztus 1-jét köve-
tõen benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokban kell
alkalmazni.

(2) A szõlõ termõhelyi kataszterének felvételezésérõl,
kiegészítésérõl és módosításáról szóló 95/2004. (VI. 3.)
FVM rendelet a hatályát veszti azzal, hogy a folyamatban
lévõ eljárásokban még alkalmazni kell.

(3) E rendelet
a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létre-

hozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre
vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös
piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október
22-ei 1234/2007/EK tanácsi rendelet, valamint

b) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borá-
szati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmeg-
jelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések,
valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében
történõ végrehajtására vonatkozó egyes részletes sza-
bályok megállapításáról szóló, 2009. július 14-ei
607/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szüksé-
ges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

A borszõlõ termõhelyi kataszterének vizsgálati és értékelési rendszere
(tényezõk értékpont- és kódlistája)

Termõhelyi alkalmasságot meghatározó tényezõk A minõsítés szempontjai
Pont-
érték

Fõtényezõk Altényezõk Sor-
szám

Szempontok Kód
Sorszám Megnevezés Sorszám Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Agrometeorológia 1.1. Téli fagykár gyakorisága 1.1.1. A borszõlõ fás részei (tõkefej, törzs, termõkar) vagy az Alföldön
takarás mellett a termõalapok 10 évben egyszer sem fagytak el

3 50

1.1.2. A borszõlõ fás részei (tõkefej, törzs, termõkar) vagy az Alföldön
takarás mellett a termõalapok 10 évben kétszer fagytak el

2 20

1.1.3. A borszõlõ fás részei (tõkefej, törzs, termõkar) vagy az Alföldön
takarás mellett a termõalapok 10 évben háromszor, vagy annál
többször fagytak el

1 0

1.2. Tavaszi, õszi fagy gyakorisága 1.2.1. Vegetációban a fagykár 10 évben 3-nál kevesebb 3 45

1.2.2. Vegetációban a fagykár 10 évben 3–4 alkalommal 2 20

1.2.3. Vegetációban a fagykár 10 évben 5 vagy annál több 1 7

2. Talaj 2.1. Talajtípus 2.1.1. Köves, földes kopárok 01 9

2.1.2. Futóhomok 02 0

2.1.3. Humuszos homok 03 20

2.1.4. Rendzinák 04 36

2.1.5. Erubáz talajok 05 36

2.1.6. Savanyú, nem podzolos erdõtalaj 06 20

2.1.7. Agyagbemosódásos barna erdõtalaj 07 38

2.1.8. Pseudogleies barna erdõtalaj 08 10

2.1.9. Barna-földek 09 40

2.1.10. Kovárványos barna erdõtalaj 10 18

2.1.11. Csernozjom barna erdõtalaj 11 40

2.1.12. Csernozjom jellegû homok 12 25

2.1.13. Mészlepedékes csernozjom 13 27

2.1.14. Mészlepedékes alföldi csernozjom 14 28

2.1.15. Mélyben sós alföldi mészlepedékes csernozjom 15 8

2.1.16. Réti csernozjom 16 21

2.1.17. Mélyben sós réti csernozjom 17 10

2.1.18. Szolonyeces réti csernozjom 18 0
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Termõhelyi alkalmasságot meghatározó tényezõk A minõsítés szempontjai
Pont-
érték

Fõtényezõk Altényezõk Sor-
szám

Szempontok Kód
Sorszám Megnevezés Sorszám Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2. Talaj 2.1. Talajtípus 2.1.19. Terasz csernozjom 19 19

2.1.20. Szoloncsák 20 0

2.1.21. Szoloncsák-szolonyec 21 0

2.1.22. Réti szolonyec 22 0

2.1.23. Sztyeppesedõ réti szolonyec 23 0

2.1.24. Szolonyeces réti talaj 24 0

2.1.25. Réti talaj 25 8

2.1.26. Öntés réti talaj 26 8

2.1.27. Lápos réti talaj 27 0

2.1.28. Síkláp talaj 28 0

2.1.29. Lecsapolt talaj vagy síkláp talaj 29 0

2.1.30. Mocsári erdõk talaja 30 0

2.1.31. Öntéstalaj 31 0

2.2. Talajképzõ kõzet 2.2.1. Glaciális és alluviális üledékek 1 4

2.2.2. Löszös üledékek 2 5

2.2.3. Harmadkori és idõsebb üledékek 3 4

2.2.4. Nyirok 4 3

2.2.5. Mészkõ, dolomit 5 2

2.2.6. Homokkõ 6 2

2.2.7. Agyagpala, fillit 7 1

2.2.8. Gránit, porfírit 8 1

2.2.9. Andezit, bazalt, riolit 9 1

2.3. Kémhatás és mészállapot 2.3.1. Erõsen savanyú talajok 1 1

2.3.2. Gyengén savanyú talajok 2 2

2.3.3. Szénsavas meszet tartalmazó talajok 3 5

2.3.4. Nem a felszíntõl sós szikes talajok 4 0

2.3.5. Felszíntõl sós szikes talajok 5 0

2.4. Fizikai talajféleségek 2.4.1. Homok 1 4

2.4.2. Homokos vályog 2 6

2.4.3. Vályog 3 7

2.4.4. Agyagos vályog 4 5

2.4.5. Agyag 5 2

2.4.6. Tõzeg, kotu 6 0
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Termõhelyi alkalmasságot meghatározó tényezõk A minõsítés szempontjai
Pont-
érték

Fõtényezõk Altényezõk Sor-
szám

Szempontok Kód
Sorszám Megnevezés Sorszám Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2. Talaj 2.4. Fizikai talajféleségek 2.4.7. Nem vagy részben mállott, durva vázrészek 7 1

2.5. Vízgazdálkodási tulajdonság 2.5.1. Igen nagy víznyelésû és vízvezetõ képességû, gyenge vízraktározó
képességû, igen gyengén víztartó talajok

1 4

2.5.2. Nagy víznyelésû és vízvezetõképességû, közepes vízraktározó
képességû, gyengén víztartó talajok

2 6

2.5.3. Jó víznyelésû és vízvezetõképességû, jó vízraktározóképességû, jó
víztartó talajok

3 10

2.5.4. Közepes víznyelésû és vízvezetõképességû, nagy
vízraktározóképességû, jó víztartó talajok

4 10

2.5.5. Közepes víznyelésû és vízvezetõképességû, nagy
vízraktározóképességû talajok

5 10

2.5.6. Gyenge víznyelésû, igen gyenge vízvezetõképességû, erõsen
víztartó, kedvezõtlen vízgazdálkodású talajok

6 1

2.5.7. Igen gyenge víznyelésû, szélsõségesen gyenge
vízelvezetõ-képességû, igen erõsen víztartó, igen kedvezõtlen,
extrémen szélsõséges vízgazdálkodási talajok

7 0

2.5.8. Jó víznyelésû és vízvezetõképességû, igen nagy vízraktározó és
víztartóképességû talajok

8 10

2.5.9. Sekély termõrétegûség miatt szélsõséges vízgazdálkodású talajok 9 1

2.6. Humuszkészlet 2.6.1. 50 t/ha 1 0

2.6.2. 50–100 t/ha 2 2

2.6.3. 100–200 t/ha 3 4

2.6.4. 200–300 t/ha 4 10

2.6.5. 300–400 t/ha 5 8

2.6.6. 400 t/ha 6 6

2.7. Termõréteg vastagsága 2.7.1. 20 cm 1 0

2.7.2. 20–40 cm 2 0

2.7.3. 40–70 cm 3 0

2.7.4. 70–100 cm 4 0

2.7.5. 100 cm 5 10

2.8. A terület egyöntetûsége
a talajtípus szempontjából

2.8.1. 60%-nál kisebb mértékben egyöntetû 1 1

2.8.2. 60–70%-ban egyöntetû 2 2

2.8.3. 70%-nál nagyobb mértékben egyöntetû 3 5

2844
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
9.szám



Termõhelyi alkalmasságot meghatározó tényezõk A minõsítés szempontjai
Pont-
érték

Fõtényezõk Altényezõk Sor-
szám

Szempontok Kód
Sorszám Megnevezés Sorszám Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3. Terület vízgazdálkodása
helyszínen értékelve

3.1.1. Mélyfekvésû, vizenyõs, a talajvíz 0–130 cm között 1 0

3.1.2. Száraz, a talajvíz a növény által elérhetõ közelségben nincs 2 5

3.1.3. Üde, a talajvíz 150–250 cm között 3 10

4. Erózió mértéke 4.1.1. Vonalas eróziós formák, árkos kimosódások, az Alföldön szélárkok 1 3

4.1.2. Vonalas eróziós formák nincsenek, mérsékelt erózió, az Alföldön
defláció veszélye fennáll

2 7

4.1.3. A terület erózió és defláció által nem veszélyeztetett 3 10

5. Terepviszonyok
5.1. Lejtésszög és égtáji kitettség

Észak Nyugat Dél Kelet

ÉK ÉÉK É ÉÉNy ÉNy NyÉNy Ny NyDNy DNy DDNy D DDK DK KDK K KÉK

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

0–5% Kód 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Pontérték 13 12 10 13 15 20 23 28 31 33 33 31 30 26 21 17

6–12% Kód 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

Pontérték 38 32 30 40 48 58 68 73 84 90 90 82 75 70 60 48

13–20% Kód 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316

Pontérték 32 27 23 33 42 56 66 75 78 88 88 82 75 66 52 45

21–30% Kód 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416

Pontérték 15 12 10 15 23 33 40 50 54 65 65 54 52 48 33 27

30% felett Kód 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516

Pontérték 8 7 4 8 10 10 14 18 20 28 28 20 20 15 12 10
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Termõhelyi alkalmasságot meghatározó tényezõk A minõsítés szempontjai
Pont-
érték

Fõtényezõk Altényezõk
Sorszám Szempontok Kód

Sorszám Megnevezés Sorszám Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

5. Terepviszonyok 5.2. Tengerszint feletti magasság 5.2.1. 300 m felett és 120 m alatt 1 16

Domb- és hegyvidéken 5.2.2. 120–150, illetve 250–300 m között 2 35

5.2.3. 150–250 m között 3 45

Kiemelkedés a környezetbõl 5.2.4. A környezetnél mélyebben fekvõ terület 4 0

Alföldön és síkvidéken 5.2.5. A környezetbõl nem emelkedik ki a terület, de hideglefolyása van 5 28

5.2.6. A terület a környezetbõl kiemelkedik 6 45

5.3. Domborzat, terepfelszín 5.3.1. A terület teraszírozást igényel 1 7

Domb- és hegyvidéken 5.3.2. A terület tereprendezéssel telepítésre alkalmassá tehetõ 2 16

5.3.3. A lejtõ egyenletes, egyirányú, tereprendezés, teraszírozás nem
szükséges

3 30

Alföldön és síkvidéken 5.3.4. A terület 20%-nál nagyobb területre kiterjedõ tereprendezést
igényel

4 2

5.3.5. A terület legfeljebb 20%-ig igényel tereprendezést 5 10

5.3.6. Tereprendezés nem szükséges 6 20

5.4. Környezet 5.4.1. A közelben erdõ, illetve felépítmény nincs 11 10

Erdõ közelsége 5.4.2. Erdõ van és elõnyõs 21 10

5.4.3. Erdõ van és hátrányos 31, 32 1

5.5. Beépítettség 5.5.1. 100 ha-onként 1 db felépítmény 12, 22 7

5.5.2. 100 ha-onként 5–10 db felépítmény 13, 23 5

5.5.3 100 ha-onként 10 db-nál több felépítmény 14, 24,
33, 34

3

6. Terület hasznosítása 6.1. Nagyüzemi módon hasznosítható 1 10

6.2. Kistermelésre hasznosítható 2 3

6.3. Kisüzemi árutermelõ tömb kialakítható 3 10

7. Útviszonyok 7.1. Megközelíthetõ földúton 1 4

7.2. Megközelíthetõ javított földúton 2 6

7.3. Megközelíthetõ szilárd burkolatú úton 3 8
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2. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

A borszõlõ termõhelyi kataszterének minõsítõ cluster-elemei

Minõsítés Cluster-csoportok Minõsítési jellemzõk

I. osztály
Borszõlõ termesztésére kiváló adottságú

5. fõcluster Nagyon jó fekvésû, jó talajú, nagyon jó termésbiztonságú területek.

4. fõcluster Nagyon jó fekvésû, jó talajú, nagy termésbiztonságú területek.

3. fõcluster Jó fekvésû, jó talajú, nagy termésbiztonságú területek.

II.1. osztály
Borszõlõ termesztésére kedvezõ adottságú

2. fõcluster Közepes fekvésû, jó talajú, változóan termésbiztos területek.

1. fõcluster

1/5. alcluster Jó fekvésû, jó talajú, gyenge termésbiztonságú területek.

1/4. alcluster Közepes fekvésû, jó talajú, gyenge termésbiztonságú területek.

1/3. alcluster Közepes fekvésû, közepes talajú, jó termésbiztonságú területek.

II.2. osztály
Borszõlõ termesztésére alkalmas

1/2. alcluster Gyenge fekvésû, közepes talajú, gyenge termésbiztonságú területek.

Borszõlõ termesztésére alkalmatlan 1/1. alcluster Gyenge fekvésû, gyenge talajú, gyenge termésbiztonságú területek.
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3. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

Felvételezési lap a borszõlõ termõhelyi kataszteréhez

I. Azonosító adatok Új felvételezés Módosítás, átminõsítés Kód

Megye neve, kódja ................................................................................................................................... ��–��
Település neve, kódja .............................................................................................................................. ��

KSH településazonosító kód �����

Felvételezési egység helyrajzi száma ........................................................................................... sorszáma ��

Topográfiai térkép: � dûlõ .................................................................................... szelvény� terület (ha) ���

II. Tényezõk Kód Pont

1. Agrometeorológiai tényezõk �� �

2. Talajtani tényezõk �������� �

2.1. Talaj homogenitása � �

3. Terület vízgazdálkodása � �

4. Erózió/defláció mértéke � �

5. Terepviszonyok
5.1. Égtáji fekvés és lejtésviszonyok ��� �

5.2. Tengerszint feletti magasság, illetve kiemelkedés a környezetbõl � �

5.3. Domborzat, terepfelszín � �

5.4. Környezet (erdõ, fa, tanya, villanyvezeték) �� �

6. Terület hasznosítása � �

7. Útviszonyok � �

Összes pontszám �
8. A kizáró ok megnevezése:

Termõhelyi kataszteri besorolás:
I. osztály: borszõlõ termesztésére kiváló adottságú �

II.1. osztály: borszõlõ termesztésére kedvezõ adottságú �

II.2. osztály: borszõlõ termesztésére alkalmas �

Borszõlõ termesztésére alkalmatlan �

Megjegyzés:

A felvételezést, módosítást, illetve átminõsítést végezte:

Név: Év hó nap
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4. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

Kérelem
a szõlõ termõhelyi kataszterének adattartalmának felvételezéséhez, módosításához

Kérem a/az ............................................................................................................. település szõlõ termõhelyi katasz-
terét az alábbiak szerint módosítani.

1. Az érintett földrészletek adatai

Helyrajzi szám(ok)
Terület

(ha)
Az érintett ökotóp(ok) sorszáma

(a hegybíró tölti ki)

A módosítás jellege
(jelölje X-szel)

Új felvé-
telezés

Módosítás
Átminõ-

sítés
Kivonás

2. A kérelmezõ neve: ...................................................................................................................................................
(több kérelmezõ esetén az ügyben történõ eljárással meghatalmazott)
Címe: .............................................................................................................................................................................
Egyéb elérhetõsége: ......................................................................................................................................................
(telefon, fax, e-mail stb.)

3. Megjegyzés: .............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

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

kérelmezõ aláírása

4. Az illetékes hegybíró véleménye (a hegybíró tölti ki): ............................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

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

a hegybíró aláírása

9. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2849



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
98/2009. (VII. 30.) FVM

rendelete
a borkészítésre alkalmas szõlõfajták osztályba

sorolásáról

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

Ez a rendelet szabályozza a borkészítésre alkalmas
szõlõ, amely a Vitis vinifera fajhoz tartozik, vagy a Vitis
vinifera faj és a Vitis nemzetséghez tartozó egyéb fajok
keresztezésébõl jött létre, osztályba sorolását és az osz-
tályba sorolás érdekében végzett vizsgálatokat.

2. §

(1) A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 5. § (2) bekezdése alapján az osz-
tályba sorolásra javaslatot tevõ Szõlõfajta Használati
Bizottság (a továbbiakban: SZHB) az agrárpolitikáért fele-
lõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) szakmai tanács-
adó, véleményezõ testülete.

(2) Az SZHB 12 tagból áll. Tagjait – ideértve elnökét,
elnökhelyettesét és titkárát – a miniszter a szõlõtermesztés
és borászat tekintélyes szakemberei közül három évre
nevezi ki.

3. §

(1) Az SZHB titkára az SZHB ülését legalább évente
egyszer, de a tagok legalább egyharmadának írásbeli kéré-
se alapján 30 napon belül köteles összehívni.

(2) Az SZHB ülésének napirendi pontjaira az elnök tesz
javaslatot. A javasolt napirendi pontokat tartalmazó meg-
hívót a titkár küldi ki az ülés napját megelõzõen legalább
10 munkanappal.

(3) Az SZHB ülése akkor tekinthetõ határozatképesnek,
ha a tagok legalább kétharmada az ülésen megjelenik.

(4) Az SZHB javaslatának elfogadásához a jelenlévõ
tagok egyszerû többsége szükséges.

(5) Az elnök az elfogadott javaslatról az ülést követõ
15 munkanapon belül tájékoztatja a minisztert.

4. §

(1) Az osztályba sorolt fajták jegyzékét az 1. számú
melléklet, a 6. § (3) bekezdés szerinti termesztési alkal-
massági vizsgálatokhoz használható összehasonlító fajták
jegyzékét pedig a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A fajtajegyzék módosítására irányuló javaslatát az
SZHB a miniszternek küldi meg.

5. §

(1) A borkészítésre alkalmas szõlõfajtákat a borszõlõ-
fajta termesztési alkalmasságát figyelembe véve kell osz-
tályba sorolni.

(2) Állami elismerést kapott borszõlõfajta a 6. § (3) be-
kezdésben meghatározott vizsgálatok nélkül is osztályba
sorolható.

6. §

(1) Termesztési alkalmasság szerint a borkészítésre
alkalmas borszõlõfajtákat engedélyezett és ideiglenesen
engedélyezett kategóriába kell besorolni.

(2) A szõlõfajták osztályba sorolásánál az SZHB javas-
latot tesz a fajtanév szinonim nevére, továbbá arra, hogy
a fajta a borkészítésen kívül milyen más célra (csemege-
szõlõ, mazsolakészítés, párlat-elõállítás, egyéb) használ-
ható fel.

(3) Osztályba nem sorolt, borkészítésre alkalmas szõlõ-
fajta csak a 3. számú mellékletben meghatározott termesz-
tési alkalmassági vizsgálat eredménye alapján sorolható
osztályba. Egy szõlõfajta osztályba sorolását a vizsgálat
megindulását követõ egymás utáni öt termõév után lehet
kérelmezni.

(4) Az olyan szõlõfajtákból elõállított borászati termé-
kek, amelyek esetében a (3) bekezdés szerinti vagy állami
elismerésre történõ bejelentése alapján végzett vizsgálatok
vannak folyamatban, a vizsgálat ideje alatt, osztályba
sorolt szõlõfajtának kell tekinteni.

(5) A (3) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján az
osztályba sorolásra a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal tesz javaslatot az SZHB részére a termesztési
alkalmassági vizsgálat eredményeinek összegzése ismer-
tetésével.
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(6) A borszõlõfajta állami elismerésre történõ bejelenté-
se alapján végzett vizsgálatokat a (3) bekezdésben meg-
határozott vizsgálatokkal egyenértékûnek kell tekinteni.

7. §

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

(2) A borkészítésre alkalmas szõlõfajták osztályba soro-
lásáról szóló 104/2004. (VI. 3.) FVM rendelet, valamint
a Szõlõfajta Használati Bizottságról szóló 39/2001.
(V. 14.) FVM rendelet hatályát veszti.

8. §

Ez a rendelet a mezõgazdasági piacok közös szervezé-
sének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági ter-
mékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egysé-
ges közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007.
október 22-ei 1234/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtá-
sához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

Borszõlõfajták osztályba sorolása

Magyarország

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Engedélyezett
Ideiglenesen
engedélyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ
Földrajzi jel-
zéssel ellátott

borpárlat
Aszalásra Egyéb

Fehérborszõlõ-fajták

Aligoté i

Arany sárfehér e

Bacchus e

Bánáti rizling i

Bianca e

Blauer Silvaner e

Bouvier i

Budai e

Chardonnay e

Chasselas e

Cirfandli e

Csabagyöngye e

Cserszegi fûszeres e

Csillám e

Csomorika e

Demjén e

E.Cs.18 (Aletta) e

EB.10 (Viktor) e

Ehrenfelser i

Ezerfürtû e

Ezerjó e

Furmint e

Generosa e

Gesztus e

Gohér i

Goldburger i

Göcseji zamatos e

Gyöngyrizling i

Hárslevelû e
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Magyarország

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Engedélyezett
Ideiglenesen
engedélyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ
Földrajzi jel-
zéssel ellátott

borpárlat
Aszalásra Egyéb

Irsai Olivér e

Jádorvány i

Jubileum 75 e

Jubileumsrebe i

Juhfark e

K.35 (Heuréka) i

Kabar e

Karát e

Kék bakator i

Kéknyelû e

Kerner e

Királyleányka e

Kocsis Irma i

Korai piros veltelíni e

Korona e

Kövérszõlõ e

Kövidinka e

Kunbarát i

Kunleány e

Lakhegyi mézes i

Leányka e

Mátrai muskotály i

Melon i

Mézes i

Muscadelle i

Nektár e

Nosztori rizling i

Odysseus e

Olasz rizling e

Oraniensteiner i

Orpheus e

Ottonel muskotály e

Palatina e

Pátria e

Pelso e

Perlette i

Pinot blanc e

Pintes e

Piros bakator e

Piros szlanka i

Piros veltelíni e

Pozsonyi fehér e

Pölöskei muskotály e

Rajnai rizling e

Refrén e

Rizlingszilváni e

Rozália e
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Magyarország

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Engedélyezett
Ideiglenesen
engedélyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ
Földrajzi jel-
zéssel ellátott

borpárlat
Aszalásra Egyéb

Rózsakõ e

Sárfehér e

Sárga muskotály e

Sauvignon e

Scheurebe i

Semillon e

Szerémi zöld i

Szirén e

Szürkebarát e

Táltos i

Tramini e

Trilla e

Úrréti i

Vértes csillaga i

Viktória gyöngye e

Villard blanc e

Viognier e

Vulcanus e

Zalagyöngye e

Zefír e

Zengõ e

Zenit e

Zéta e

Zeus e

Zöld szagos e

Zöld szilváni e

Zöld veltelíni e

Vörösborszõlõ-fajták

Alibernet e

Alicante boushet e

Bíbor kadarka e

Blauburger e

Blauer Frühburgunder e

Cabernet franc e

Cabernet sauvignon e

Csókaszõlõ e

Domina e

Dornfelder e

Duna gyöngye e

Gamay noir i

Hamburgi muskotály e

Kadarka e

Kármin e

Kékfrankos e

Kékoportó e

Kurucvér i
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Magyarország

Fajtanév

Osztályozás Egyéb felhasználás

Engedélyezett
Ideiglenesen
engedélyezett

Megjegyzés Csemege szõlõ
Földrajzi jel-
zéssel ellátott

borpárlat
Aszalásra Egyéb

Magyar frankos i

Medina e

Menoire e

Merlot e

Nero e

Pannon frankos e

Pinot noir e

Prokupac i

Rubintos e

Sagrantino e

Syrah e

Szentlõrinc i

Tannat e

Titán i

Tizián i

Turán e

Vranac i

Zweigelt e

Az egyes fajták szinonim elnevezései

Fehérborszõlõ-fajták Vörösborszõlõ-fajták

Arany sárfehér Izsáki, Izsáki sárfehér, Fehér
dinka, Német dinka, Huszár
szõlõ

Cabernet franc Carbenet, Carbonet, Carmenet,
Gros Cabernet, Gros Vidur,
Kaberne fran

Piros bakator Bakar rózsa, Bakator rouge,
Bakatortraube

Hamburgi muskotály Miszket hamburgszki, Muscat
de Hambourg, Muscat de
Hamburg, Moscato
d’Amburgo, Muszkat
gamburgszkij

Budai Budai zöld, Zöld budai,
Zöldszõlõ, Zöldfehér

Kadarka Fekete budai, Jenei fekete,
Kadar, Törökszõlõ, Gamza,
Csetereska, Szkadarka,
Kadarka nera, Negru moale

Chardonnay Chardonnay blanc,
Kereklevelû, Morillon blanc,
Ronci bilé

Kékfrankos Blaufränkisch, Blauer
Limberger vagy Lemberger,
Limberger, Franconia,
Frankovka, Frankovka modra,
Moravka

Chasselas Chasselas blanc, Chasselas
doré, Fehér gyöngyszõlõ,
Fehér Fábiánszõlõ, Weisser
Gutedel, Chasselas dorato,
Fendant blanc, Saszla belaja,
Chrupka belia

Kékoportó Portugizer, Blauer Portugieser,
Porthogese, Portugalske
modré, Modry Portugal,
Portugais bleu

Cirfandli Piros cirfandli, Késõi piros,
Cirifai, Zierfahndler,
Zierfandler rouge, Zerjavina

Pinot noir Kék burgundi, Kék
kisburgundi, Kék rulandi,
Blauer Burgunder, Pino
csernüj, Pinot cernii, Pinot
nero, Pignola, Pinot Tinto,
Rulandski modre, Savagnin
noir
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Fehérborszõlõ-fajták Vörösborszõlõ-fajták

Csabagyöngye Perla Czabanska, Perla di
Csaba, Perle di Csaba, Perle
von Csaba, Zsemcsug Szaba,
Vengerskii muskatnii rannüj,
Pearl of Csaba

Syrah Shiraz, Marsanne noir, Serine
noir, Blauer Syrah, Sirac

Csomorika Csomor, Szederkényi fehér,
Gyüdi fehér

Szentlõrinc Saint Laurent

Ezerjó Korponai, Tausendachtgute,
Tausendgute, Trummertraube,
Szadocsina, Kolmreifler

Zweigelt Rotburger, Zweigeltrebe,
Blauer Zweigeltrebe

Furmint Zapfner, Szigeti, Som,
Posipel, Moslavac bijeli,
Mosler, Furmint bianco

Gohér Guhér, Körteszõlõ, Sárga
gohér, Török gohér, Zöld
gohér

Hárslevelû Lindeblättrige, Lipovina,
Feuilles de tilleul,
Garszleveljü

Irsai Olivér Irsai, Zolotis, Muskat Olivér,
Zolotisztüj rannüj

Juhfark Mohácsi, Fehérboros, Tarpai,
Lämmerschwantz

Kéknyelû Blaustängler

Királyleányka Dánosi leányka, Erdei sárga,
Feteasca regale, Galbena de
Ardeal

Korai piros veltelíni Kis veltelini, Piros malvazia,
Eper szõlõ, Frühroter
Velteliner, Velteliner rouge
précoce, Malvasia rossa,
Crvena Babovina, Veltlinske
cervené Skoré

Kövérszõlõ Grasa, Grasa de Cotnari

Kövidinka Steinschiller, a Ruzsica,
a Kamena dinka, a Dinka
crvena, a Dinka mala, a Dinka
rossa

Leányka Leányszõlõ, Mädchentraube,
Dievcenske hrozno, Feteasca
alba

Olasz rizling Welschriesling, Taljanska
grasevina, Riesling Italien,
Rizling Vlassky, Nemes
rizling

Ottonel muskotály Muscat Ottonel, Muskat
Ottonel, Miszket Otonel

Palatina Augusztusi muskotály, Prim

Pinot blanc Fehér burgundi, Weisser
Burgunder, Pinot bianco, Pinot
beluj

Piros veltelíni Nagyságos, Somszõlõ,
Fleischtraube, Velteliner
rouge, Veltlinszki rozovij,
Veltlinské cervené

Pozsonyi fehér Czétényi, Czétényi fehér
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Fehérborszõlõ-fajták Vörösborszõlõ-fajták

Rajnai rizling Weisser Riesling, Rizling
ryzsky, Riesling blanc,
Riesling renano bianco,
Riesling d’Rhia,
Johannisberger, Riesling

Rizlingszilváni Müller Thurgau, Rizvanac,
Müller Thurgau blanc, Müller
Thurgau bijeli, Rivaner

Sárga muskotály Muscat Lunel, Muscat de
Lunel, Muscat blanc, Muscat
de Frontignan, Muscat bélüj,
Muskat weisser, Muscat zlty,
Moscato bianco,Weiler

Sauvignon Muscat Sylvaner, Weisser
Sauvignon, Sauvignon bianco,
Sovinjon, Sauvignon bijeli,
Sauvignon Blanc

Semillon Semillon weisser, Semillon
blanc, Semillon bianco, Petit
Semillon

Szürkebarát Pinot gris, Ruländer,
Auvergans gris, Pinot grigio,
Burgundi szürke, Graumönch

Tramini Roter traminer, Tramin
cervené, Savagnin rose,
Traminer rosso, Traminer,
Gewürtztraminer

Zöld szagos Zöld muskotály, Decsi szagos,
Pécsi szagos

Zöld szilváni Grüner Sylvaner, Sylvánske
zelené, Sylvaner verde,
Silvanec zeleni

Zöld veltelíni Grüner Muskateller,
Veltlinské zelené, Valteliner
vert, Ranfol weisser, Weisser
Velteliner, Ranfold bianco,
Valteliner blanc, Fehérhegy,
Grüner veltliner

2. számú melléklet a 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

Szõlõfajta kísérletek összehasonlító fajtáinak jegyzéke

Szõlõ fajtacsoport Választék szerkezete Összehasonlító fajta

1. Fehérborszõlõ 1.1. vinifera fajták Arany sárfehér, Budai, Chardonnay, Cserszegi fûszeres, Ezerjó, Furmint,
Hárslevelû, Irsai Olivér, Juhfark, Királyleányka, Kövidinka, Leányka, Olasz
rizling, Ottonel muskotály, Pinot blanc, Rajnai rizling, Rizlingszilváni,
Sauvignon, Sárga muskotály, Szürkebarát, Tramini, Zenit, Zöld veltelíni

1.2. rezisztens fajták Bianca, Csillám, Kunleány, Zalagyöngye

2. Vörösborszõlõ 1.1. vinifera fajták Bíborkadarka, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Kadarka, Kékfrankos,
Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Turán, Zweigelt

1.2. rezisztens fajták Duna gyöngye, Medina
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3. számú melléklet a 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

Borkészítésre alkalmas szõlõfajták osztályba sorolásához szükséges
termesztési alkalmasságának vizsgálati módszere

A kísérlet célja, hogy termesztés-alkalmassági vizsgálatokkal megteremtse a szõlõfajták osztályba sorolásának objek-
tív lehetõségét. A kísérletek a céloknak akkor felelnek meg, ha biztosítják az eredmények összehasonlíthatóságát
(legalább adott termõtájon belül) és a kísérleti célra megfelelõ mennyiségû termés betakarítását.

I. Kísérleti ültetvények létesítése
1. Általános feltételek:
A megalapozott véleményhez, egyazon „vizsgálatba vont” fajta esetében, a termõtájon (közigazgatási egységen)

belül, a szõlõkultúra méretétõl függõen 1–3. azonos módon beállított kísérletre van szükség. Kísérleti ültetvényt létesíte-
ni csak a szõlõ termõhelyi kataszterben I–II/1–2 osztályú minõsítéssel regisztrált területeken lehet. A területeket úgy kell
kiválasztani, hogy éghajlat és fekvés tekintetében az adott termõtájat messzemenõen reprezentálja. A telepítõnek a kivá-
lasztott területre rendelkeznie kell „Talajalkalmassági és alaptrágyázási” szakvéleménnyel. A létesítendõ fajtakísérleti
ültetvény fajtánként (vizsgálatba vont fajta) legalább 0,5 ha-os legyen.

2. Telepítési rendszer:
A kísérletbe vont szõlõ tenyészterületének és az alkalmazott tõkemûvelésmódnak egy adott termõtájon belül közel

azonosnak kell lennie. Az alkalmazott tõkeformát a vizsgálatba vont, illetve az összehasonlító fajta igényeinek megfele-
lõen kell megválasztani. Hektáronkénti tõkeszám 3334–5000 tõ/ha.

Alkalmazható tõkemûvelésmódok:
a) középmagas kordon;
b) ernyõ-, illetve Guyot-mûvelés;
c) Moser, illetve Sylvoz kordon;
d) egyes függöny.

3. Összehasonlító fajta:
A vizsgálatokba vont fajta termesztés-alkalmassági vizsgálatához a kísérleti ültetvény 20%-át kitevõ nagyságrendben

összehasonlító fajtát is telepíteni kell, a vizsgálatba vont fajtával azonos feltételek mellett úgy, hogy a kísérleti fajtának
az összehasonlító fajtával egyik oldalon érintkezzen.

Több kísérleti fajta egyidejû telepítése esetén a kísérleti és összehasonlító fajtákról elrendezési vázrajzot kell készíte-
ni. Összehasonlító fajta (fajták) céljára az adott termõtáj területén nagyobb mértékben elterjedt, a vizsgálatba vont fajta
várható szõlõtermesztési és borászati értékéhez legközelebb álló fajtát (fajtákat) kell kiválasztani.

4. Szaporítóanyag biztosítása:
Telepítésre igazolt származású, ellenõrzött, lehetõleg tesztelten vírusmentes szaporítóanyag használható fel.

5. Telepítés-elõkészítés, telepítés:
Amennyiben a területen az ültetvény létesítését megelõzõen meliorációs beavatkozásra van szükség, azt a vonatkozó

elõírásoknak megfelelõen elkészített meliorációs terv alapján kell elvégezni.
A telepítés elõtti alaptrágyázásnál a „Talajalkalmassági és alaptrágyázási” szakvélemény javaslatai alapján kell el-

járni. A leendõ kísérleti ültetvény növényállománya kiegyenlített legyen.

6. Telepítések ápolása termõkorig, támrendszerépítés:
A tõkemûvelésmódra jellemzõ termõalapok a telepítést követõ 4. év végére teljes mértékben kialakíthatók legyenek.

A támrendszerépítést ezért úgy kell ütemezni, hogy a szõlõnövények nevelését, a termõfelület kialakítását mielõbb lehe-
tõvé tegyék.

A kiválasztott mûvelési rendszernek megfelelõ támberendezést úgy kell megépíteni, hogy a funkcióját az ültetvény
teljes élettartama alatt képes legyen ellátni.

A fiatal ültetvény éves ápolásánál fokozott gondossággal kell eljárni. Az évente esetlegesen felmerülõ tõkehiányokat
fajtaazonos szaporítóanyaggal pótolni kell. A sorközök gyommentességét a teljes vegetációs idõ alatt mechanikai mûve-
léssel (kultivátorozás) biztosítani kell. A mély termõréteg kialakítása és a csapadék jobb megtartása érdekében õsszel
egy mélyebb mûvelést is végezni kell.

A soraljak gyommentesen tartása az integrált szõlõtermesztés elveinek megfelelõen történik.
A növényvédelmet az integrált növényvédelmi technológia elveinek megfelelõen kell elvégezni már a nem termõ

korban is.
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A fiatalkorú ültetvényeken a metszést és a zöldmunkákat a kiválasztott tõkemûvelésmódnak megfelelõen, megkülön-
böztetett gondossággal kell elvégezni úgy, hogy azok 5 éves korukra termõképesek lehessenek és a fajtaértékelés kez-
detét vehesse.

II. A kísérleti ültetvények termõkorú ápolása
A tõkénkénti rügyterhelést a vizsgálatba vont fajta sajátosságainak megfelelõen, a tenyészterület figyelembevételével

kell megállapítani. Ugyanazt a rügyterhelést kell alkalmazni az összehasonlító fajta esetében is. Az összehasonlíthatóság
miatt egyazon vizsgálatba vont fajta minden kísérletében azonos vagy közel azonos terhelést kell alkalmazni. Az ültet-
vényekkel szemben elvárható a vékony, szellõs, 40–50 cm-nél nem szélesebb lombfal biztosítása. A kísérleti parcellák
szüretét minden esetben kézzel kell elvégezni. A szüret idõpontját a kísérlet jellege határozza meg.

III. A fajtakísérlet keretében vizsgált paraméterek
1. Fenológiai megfigyelések:
a) a fakadás kezdete;
b) a virágzás kezdete;
c) a virágzás vége;
d) a kötõdés mértéke (szöveges feljegyzés a fürttisztulás után);
e) a zsendülés kezdete.

2. Szüreti adatok:
a) a szüret idõpontja;
b) a fürttermés mennyisége (kg/m2);
c) a must cukortartalma (magyar mustfokban és g/l-ben megadva, szabvány szerinti módszerrel meghatározva);
d) a must titrálható savtartalma (g/l);
e) rothadási százalék (becsült érték).

3. Egyéb adatfelvételezések:
a) Viszonylagos fagytûrés (fagykáros években ismétlésenként 10 db vesszõ rügyeinek átvágásával megállapított,

a fõrügyekre megállapított %-os érték);
b) a tõkék egészségi állapotára, a betegségekkel, kártevõkkel szembeni érzékenységre vonatkozó szöveges feljegyzések.
A szüreti paramétereket vizsgálatba vont, illetve összehasonlító fajtánként külön-külön, kísérleti szüret keretében

határozzuk meg. Mezovinifikációs borkészítésre fajtánként 2 × 500 kg szõlõt kell külön-külön szüretelni és feldolgozni.

IV. Borkészítési eljárás meghatározása
A borkészítési eljárást az elsõ szüretet megelõzõen kell rögzíteni, és lehetõség szerint, a kísérlet teljes idõtartama alatt

azonosan kell végezni.
A borok második fejtése után kell a szükséges analitikai vizsgálatokat elvégezni:
a) alkoholtartalom,
b) összes extrakt,
c) cukor,
d) cukormentes extrakt,
e) titrálható sav,
f) illósav,
g) szabad- és összes SO2,
h) összes polifenoltartalom,
i) pH-érték,

vörösboroknál továbbá
j) színintenzitás (E420 nm + E520 nm),
k) színárnyalat (E420 nm/E520 nm),
l) antocianin tartalom,
m) leukoantocianin tartalom,
n) rezveratrol tartalom,
o) diglükozid tartalom.

Érzékszervi bírálat: 100 pontos rendszer szabályai szerint.



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
99/2009. (VII. 30.) FVM

rendelete
a borok eredetvédelmi szabályairól szóló

97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet módosításáról

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének b) és
g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjá-
ban meghatározott feladatkörömben eljárva a következõ-
ket rendelem el:

1. §

A borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004.
(VI. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a a követ-
kezõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A meghatározott termõhelyrõl származó minõségi
borok eredetmegjelölésére használható földrajzi nevek,
valamint egyes meghatározott termõhelyrõl származó
minõségi borok neveinek listáját a 3. számú melléklet tar-
talmazza.”

2. §

(1) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mel-
léklete szerint módosul.

(2) Az R. e rendelet 2. számú melléklete szerinti 3. szá-
mú melléklettel egészül ki.

3. §

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

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 99/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

Az R. 2. számú mellékletének 13. pontjában a „Dél-Ba-
latoni borvidék” szövegrész helyébe a „Balatonboglári
borvidék” szöveg lép.

2. számú melléklet
a 99/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

„3. számú melléklet
a 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelethez

A meghatározott termõhelyrõl származó minõségi
borok eredetmegjelölésére használható földrajzi

nevek, valamint egyes meghatározott termõhelyrõl
származó minõségi borok neveinek listája

1. „Neszmély”
2. „Badacsony”
3. „Balaton”
4. „Balatonboglár”
5. „Balaton-felvidék”
6. „Balatonfüred-Csopak”
7. „Bükk”
8. „Csongrád”
9. „Debrõi Hárslevelû”

10. „Duna”
11. „Eger”
12. „Egerszóláti Olaszrizling”
13. „Etyek-Buda”
14. „Hajós-Baja”
15. „Izsáki Arany Sárfehér”
16. „Káli”
17. „Kunság”
18. „Mátra”
19. „Mór”
20. „Nagy-Somló”
21. „Pannon”
22. „Pannonhalma”
23. „Pécs”
24. „Somlói”
25. „Somlói Nászéjszakák bora”
26. „Somlói Arany”
27. „Sopron”
28. „Szekszárd”
29. „Tihany”
30. „Tokaj”
31. „Tolna”
32. „Villány”
33. „Zala” ”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
100/2009. (VII. 30.) FVM

rendelete
a szõlõültetvények kivágásához nyújtott támogatás
feltételeirõl szóló 100/2008. (VIII. 6.) 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 szõlõültetvények kivágásához nyújtott támogatás
feltételeirõl szóló 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában:]
„b) összefüggõ terület: a kérelemben megjelölt, egy

vagy több helyrajzi számon jelzett ültetvény, amelyet más
gazdálkodó használatában álló, vagy nem kivágásra szánt
ültetvény, vagy más mûvelési ágba sorolt terület határol,”

(2) Az R. 2. § h) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában:]
„h) támogatható területnagyság: a támogatási kére-

lemben, a hegybíró hatósági bizonyítványában, a tulajdoni
lap másolaton (vagy amennyiben az összefüggõ terület
több helyrajzi számot érint, úgy az érintett területekre
vonatkozó valamennyi tulajdoni lap másolaton) szereplõ,
valamint a mért területnagyság közül a legkisebb, amely-
nek meg kell haladnia a 0,1 ha területnagyságot,”

2. §

Az R. 8. § (2) bekezdésének b)–c) pontjai helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezések lépnek:

[(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:]
„b) valamennyi földtulajdonosnak a 4. számú melléklet

szerinti, vagy azzal megegyezõ adattartalmú, a kérelem
benyújtási idõszak elsõ napját – augusztus 1-jét – legfel-
jebb 60 nappal megelõzõen kelt nyilatkozatát arra vonat-
kozóan, hogy az ültetvény kivágásához hozzájárul,

c) valamennyi haszonélvezeti, özvegyi, illetve végre-
hajtási joggal terhelt ültetvény esetében a haszonélvezeti,
özvegyi joggal rendelkezõ személy, illetve a végrehajtási
jog jogosultjának a 4. számú melléklet szerinti vagy azzal
megegyezõ adattartalmú, a kérelem benyújtási idõszak
elsõ napját – augusztus 1-jét – legfeljebb 60 nappal meg-

elõzõen kelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ültet-
vény kivágásához hozzájárul,”

3. §

Az R. 9. § (5)–(6) bekezdései helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„(5) Az MVH a borpiac közös szervezésérõl, az
1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és
a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint
a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon
kívül helyezésérõl szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK
tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 102. cikkének
(2) bekezdése szerinti jelentéshez szükséges adatokat a
jelentésnek az Európai Közösségek Bizottsága (a továb-
biakban: Bizottság) részére történõ megküldési határidejét
5 nappal megelõzõen megküldi az agrárpolitikáért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

(6) A Rendelet 102. cikkének (2) bekezdése szerinti
jelentést a miniszter küldi meg a Bizottság részére.”

4. §

(1) Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) Az MVH a kivágandó ültetvény helyét, nagyságát
és mûvelésben tartását a kivágást engedélyezõ határozat
kiadása elõtt a helyszínen ellenõrzi.”

(2) Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Amennyiben a Bizottság a Rendelet 102. cikkének
(4) bekezdése szerinti visszaosztásról dönt, úgy a kivágási
engedélyek kiadásának sorrendje a 9. § (2) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével a következõképpen módo-
sul:

a) a kivágási engedélyek kiadásának sorrendjében azon
kérelmezõk részesülnek elõnyben, akik tekintetében az
alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

– hiánytalan kérelmet nyújtottak be,
– támogatási kérelmük az általuk mûvelt teljes szõlõ-

termõ területre vonatkozik,
– 55. életévüket a kérelem benyújtási idõszak elsõ nap-

jáig – augusztus 1-jéig – betöltötték,
b) amennyiben az a) pontban meghatározott kérelme-

zõk részére kiadott engedélyek nem merítik ki a rendelke-
zésre álló keretet, úgy a kivágási engedélyek kiadásának
sorrendjében azon kérelmezõk következnek, akik tekinte-
tében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

– hiánytalan kérelmet nyújtottak be,
– támogatási kérelmük az általuk mûvelt teljes szõlõ-

termõ területre vonatkozik,
c) amennyiben az a) és b) pontban meghatározott kérel-

mezõk részére kiadott engedélyek nem merítik ki a rendel-
kezésre álló keretet, úgy a kivágási engedélyek kiadásának
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sorrendjében azon kérelmezõk következnek, akik tekinte-
tében az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

– hiánytalan kérelmet nyújtottak be,
– 55. életévüket a kérelem benyújtási idõszak elsõ nap-

jáig – augusztus 1-jéig – betöltötték.”

(3) Az R. 10. § (6)–(7) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(6) Az MVH a Rendelet 102. cikkének (5) és (6) bekez-
dése szerinti jelentéshez szükséges adatokat a Bizottság
részére történõ megküldési határidõt 5 nappal megelõzõen
megküldi a miniszter részére.

(7) A Rendelet 102. cikkének (5) és (6) bekezdése sze-
rinti jelentést a miniszter küldi meg a Bizottság részére.”

5. §

Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(2) A hiánypótlást a felszólító végzés kézhezvételétõl
számított 5 munkanapon belül kell teljesíteni.”

6. §

Az R. 12. § (2) bekezdése a következõ o)–p) pontokkal
egészül ki:

[(2) Az MVH a kérelmet elutasítja, amennyiben:]
„o) a helyszíni ellenõrzés során megállapítást nyer,

hogy a kérelmezõ által kitöltött, a 8. § (2) bekezdésének
e) pontja szerinti ültetvényleltár a valós állapothoz képest
több mint 10%-os eltérést mutat,

p) a kérelmezõ a megelõzõ borpiaci évben benyújtott
támogatási kérelmében úgy nyilatkozott, hogy a használa-
tában álló teljes szõlõtermõ területet kivágja és az alapján
a támogatást igénybe vette.”

7. §

Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A kérelmezõ támogatási jogosultsága megszûnik és
a támogatási határozatban megjelölt támogatási összegre
nem jogosult, amennyiben:

a) a kivágási engedéllyel rendelkezõ kérelmezõ a kivá-
gás elvégzésérõl szóló a 7. számú melléklet szerinti beje-
lentõlapot nem, vagy a 14. § (3) bekezdésben meghatáro-
zott határidõ lejártát követõen nyújtja be,

b) a kivágási engedéllyel rendelkezõ kérelmezõ az en-
gedélyben meghatározott területen nem végzi el az ültet-
vény maradéktalan kivágását az elõírt határidõn belül,

c) a kérelmezõ a 7. számú melléklet szerinti bejelentõ-
lapot annak ellenére nyújtja be, hogy a kivágást nem haj-
totta végre.”

8. §

Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú
melléklete lép.

Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.

9. §

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

(2) Az R. 6. § c) pontja, 12. § (1) bekezdése, valamint
(2) bekezdés a)–b) pontjai, a 13. §-t megelõzõ alcím,
a 13. § (2) bekezdése hatályát veszti.

(3) E rendelet a hatálybalépését követõ harmadik napon
hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

„4. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott .............................................................................................................................................................. (név)
(születési hely, idõ: ..........................................................................................................................................................,
anyja születési neve: ........................................................................................................................................................),
mint a ............................................................................. helység ...................................................................................
helyrajzi számú területén lévõ szõlõültetvény(ek)

földtulajdonosa / özvegyi joggal bíró jogosultja / haszonélvezeti joggal bíró jogosultja /
végrehajtási joggal bíró jogosultja*

hozzájárulok ahhoz, hogy ........................................................................................................................................ (név)
............................................................................................................................................................. (cím) alatti lakos
(MVH által kiadott regisztrációs száma: ),
– aki a szõlõültetvény használója – a fentebb meghatározott területen lévõ borszõlõ-ültetvényt újratelepítése jog kelet-
kezése nélkül kivágja, valamint az ültetvény felszámolásáért járó kivágási támogatást igénybe vegye.

Kelt: ..................................................... (helység, dátum)

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

Tanú 1. ....................................................... (név) Tanú 2. ....................................................... (név)

....................................................... (cím) ....................................................... (cím)

.............................................. (sz. ig. sz.) .............................................. (sz. ig. sz.)

* A megfelelõ jogviszonyt kérjük aláhúzni!”

2. számú melléklet a 100/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

„5. számú melléklet a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendelethez

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

Alulírott, ........................................................................... (név), a(z) ....................................................... borvidék,
........................................................ hegyközség hegybírója igazolom, hogy a kérelem benyújtását megelõzõ szüreti
jelentést benyújtó ................................................... (név), (MVH által kiadott regisztrá-
ciós szám), ............................................................................................................ (cím) használja a szõlõ ültetvény-
kataszterében a(z) .................................................. (helység) ............................................. (helyrajzi szám(ok)) alatt
nyilvántartott ....................... ha területû borszõlõ-termõ ültetvényt. Az ültetvény:

– telepítésekor a vonatkozó közösségi vagy nemzeti rendelkezések megsértését:

Nem regisztrálták Regisztrálták

– a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet mó-
dosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 479/2008/EK
(2008. április 29.) tanácsi rendelet 24. cikk (1) bekezdése szerint osztályozható borszõlõfajtával telepítették:

Igen Nem

– szõlõ termõhelyi kataszterbe sorolt területen fekszik:

Igen Nem



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
101/2009. (VII. 30.) FVM

rendelete
a borászati termékek alkoholtartalmának növelésére

felhasznált sûrített szõlõmust és finomított
szõlõmust-sûrítmény után járó támogatás

igénybevételének feltételeirõl szóló
120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agár-vidékfejlesztési, valamint halá-
szati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsoló-
dó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
81. § (3) bekezdésének 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 borászati termékek alkoholtartalmának növelésére
felhasznált sûrített szõlõmust és finomított szõlõmust-
sûrítmény után járó támogatás igénybevételének feltéte-
leirõl szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelet (a továb-
biakban: R.) 2. § j) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„j) kérelmezõ: az a természetes vagy jogi személy, to-

vábbá jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki
vagy amely a bor elõállítója és a jövedéki adóról és jövedé-
ki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
törvényben meghatározott egyszerûsített adóraktári enge-
déllyel vagy bor adóraktári engedéllyel rendelkezik.”

2. §

Az R. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a 2009/2010. borpiaci év vonatkozá-

sában benyújtott kérelmek alapján az összesített támoga-
tási igény a keretösszeget meghaladja, úgy a keretössze-
gen felüli, a támogatási határozatokban megjelölt támoga-
tási összeg kifizetésére a 2010/2011. borpiaci évre megha-
tározott keretösszeg terhére kerül sor.”

3. §

(1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A támogatás igénylésének elõzetes feltétele, hogy
a kérelmezõ a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) hivatalos honlapján közlemény-
ben – a (2) bekezdés szerinti adattartalommal – közzétett
formanyomtatványt, valamint a kérelmezõ nevére szóló,
a mûvelet napját megelõzõ 60 napnál nem régebbi, de
a borászati év augusztus 1-jét követõen kiadott, a felhasz-
nált sûrített szõlõmustra vagy finomított szõlõmust-sûrít-
ményre vonatkozó, a borászati hatóság által kiállított
minõsítési bizonyítvány másolatát a mûvelet megkezdését
megelõzõ második munkanap 12 óráig az MVH Piaci
Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgató-
sága (a továbbiakban: MVH PKI) részére telefax vagy
elektronikus levél útján benyújtsa. Amennyiben a mûvelet
megkezdése több szabad-, illetve munkaszüneti napot kö-
vetõ napra esik, úgy az elõzetes bejelentést a mûvelet meg-
kezdését megelõzõ munkanap 12 óráig lehet megtenni.”

(2) Az R. 6. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[(2) Az (1) bekezdésben említett elõzetes bejelentõ lap
az alábbi adatokat tartalmazza:]

„d) a szõlõmust, a részben erjedt szõlõmust, a még erje-
désben lévõ újbor megnevezése”
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A kérelmezett területre vonatkozó VINGIS térkép igénylõkódja:
Az ültetvény szüreti jelentéssel és származási bizonyítvánnyal igazolt termésmennyisége borban kifejezve: ___ hl*.

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

...........................................
aláírás / P. H.

* A bortermés kiszámításának módja: a 2003/2004–2007/2008. borpiaci évek termésmennyiségei közül ki kell választani azt a két évet, amelyben a ter-
mésmennyiség a legmagasabb, illetve a legalacsonyabb volt. E két év termésmennyisége NEM vehetõ figyelembe. A megjelölt öt borpiaci évbõl így fennmara-
dó három év teljes – borban kifejezett – termésmennyiségét össze kell adni és a kapott értéket kell a rovatba beírni. Amennyiben a három borpiaci év valamelyi-
kében a termésmennyiség csak szõlõben vagy mustban határozható meg, úgy azt a 4. § (2), illetve (3) bekezdései szerint kell bormennyiségre átszámítani. A
bormennyiség szõlõbõl számítva a szõlõmennyiség 70%-a [szõlõmennyiség mázsában (q) kifejezve és szorozva 0,7-tel = bor hl], míg mustból számítva
a mustmennyiség 95%-a [mustmennyiség hektoliterben (hl) kifejezve és szorozva 0,95-tel = bor hl].”



(3) Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép, valamint a § a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(3) Ha a bejelentett idõpontban a kérelmezõ a mûvele-
tet nem hajtja végre, arról köteles a kérelmezõ telefax vagy
elektronikus levél útján tájékoztatni az MVH PKI-t a
mûvelet tervezett napját megelõzõ munkanap 12 óráig.

(4) Amennyiben a mûvelet helyszíni ellenõrzésérõl az
MVH a kérelmezõt értesíti, a támogatás feltétele, hogy
a mûvelet csak a helyszíni ellenõr jelenlétében kezdõdjön
meg.”

4. §

(1) Az R. 7. § (3) bekezdés b)–c) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[(3) Az (1) bekezdésben említett támogatási kérelem
betétlapja az alábbi adatokat tartalmazza:]

„b) a javítandó termékre vonatkozó adatok (megneve-
zés, mennyiség, minõség, természetes alkoholtartalom);

c) a felhasznált sûrítményre vonatkozó adatok (típusa,
mennyisége, természetes várható alkoholtartalma, a borá-
szati hatóság minõsítési bizonyítvány száma);”

(2) Az R. 7. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[(4) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:]
„a) a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyil-

vántartási és elszámolási rendjérõl szóló rendelet szerinti
pincekönyv (a továbbiakban: pincekönyv) „Termék elõ-
állítás” részének a mûvelet elvégzésére vonatkozó (borá-
szati termék, adalékanyag) másolatát;”

5. §

(1) Az R. 10. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[(2) Az MVH a támogatási kérelmet elutasítja, ha:]
„d) a sûrített szõlõmustra vagy a finomított szõlõmust-

sûrítményre vonatkozó, a borászati hatóság által kiállított
minõsítési bizonyítvány a mûvelet napját megelõzõ
60 napnál régebbi; vagy a borászati év augusztus 1-jét
megelõzõen adták ki”

(2) Az R. 10. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[(2) Az MVH a támogatási kérelmet elutasítja, ha:]
„k) a pincekönyv „Termék elõállítás” részének a mûve-

let elvégzésére vonatkozó (borászati termék, adalékanyag)
másolata olvashatatlan, valamint a különbözõ borászati
eljárások nem eseményszerûen követik egymást;”

6. §

(1) Az R. 11. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ
szövegrész lép:

„Támogatás kifizetése és jogkövetkezmények”

(2) Az R. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) A támogatást az MVH a döntés meghozatalát

követõ 45 munkanapon belül folyósítja.
(2) Az a kérelmezõ, aki a borászati termékek jelölésére,

elõállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó szabályok-
ról és a szõlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjérõl
szóló rendeletben meghatározott szüreti, termelési vagy
készlet-jelentési kötelezettségének határidõben nem tesz
eleget, nem jogosult az e rendelet szerint támogatás igény-
bevételére sem a kötelezettség nem teljesítésének borpiaci
évében, sem az azt követõ borpiaci évben.

(3) Azon kérelmezõ esetében, aki a borászati termékek
jelölésére, elõállítására, forgalomba hozatalára vonatkozó
szabályokról és a szõlészeti és borászati adatszolgáltatás
rendjérõl szóló rendeletben meghatározott szüreti, terme-
lési vagy készlet-jelentési kötelezettségét a határidõ lejárta
után teljesíti, de ezt a kötelezettségét a határidõ lejártát
követõ legfeljebb 10 munkanapon belül pótolja, a megítél-
hetõ támogatás összegét az MVH PKI késedelmes munka-
naponként a megítélhetõ támogatási összeg 1/11-ed részé-
vel csökkenti. A csökkentés alapját az az összeg képezi,
amelyre a kérelmezõ a határidõig benyújtott jelentés ese-
tén lett volna jogosult.

(4) A (2)–(3) bekezdésekben foglalt szüreti, termelési
vagy készlet-jelentési kötelezettségek teljesítését az MVH
PKI a külön jogszabályban meghatározott integrált szõlé-
szeti és borászati nyilvántartó rendszer segítségével ellen-
õrzi.”

7. §

Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

8. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését köve-
tõen benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.

(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
102/2009. (VIII. 5.) FVM

rendelete
az Egri borvidék védett eredetû borairól

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés i) és t) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörben eljárva – a következõket rende-
lem el:

Az Egri borvidék védett eredetû borainak listája

1. §

(1) Az Egri borvidék e rendeletben meghatározott vé-
dett eredetû borai csak védett eredetû borként és a rende-
letben meghatározott feltételekkel hozhatók forgalomba.

(2) Az Egri borvidék védett eredetû borai:
a) „Debrõi Hárslevelû”,

b) „Eger”,
c) „Egerszóláti Olaszrizling”.

(3) A (2) bekezdés a)–c) pontjaiban felsorolt bormegne-
vezések önálló eredetmegjelölések.

(4) Az Egri borvidék védett eredetû borainak klasszifi-
kációs szintjei:

a) védett eredetû klasszikus bor,
b) védett eredetû superior bor.

I. Fejezet

AZ EGRI BORVIDÉK VÉDETT EREDETÛ BORAINAK
SZAKMAI SZABÁLYAI

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Szõlõtermesztés

2. §

(1) Az e rendelet hatálybalépésekor meglévõ szõlõül-
tetvényen termett szõlõbõl a térállástól és a mûvelés-
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Melléklet a 101/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez

„Melléklet a 120/2008. (IX. 11.) FVM rendelethez

A kísérõ okmányok és a számlák összesítõje

Sor-
szám

Eladó megnevezése
Bizonyítvány

azonosító
Számla száma Vevõ megnevezése Termékleírás

Mennyiség
(hl)

1

2

3

4

5

6

7

8
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n

„



módtól függetlenül bármely, az 1. §-ban meghatározott
bor elõállítható, ha az ültetvény tõkehiányát és fajtaide-
gen tõkeállományát felmérték, a tõkehiány mértéke nem
haladja meg a telepítéskori tõkeszám 10%-át és ezt
a hegyközségi nyilvántartásban rögzítik. A hegyközsé-
gek hegybírói felmérést kötelesek évente elvégezni. Ha
a felmérés azt állapítja meg, hogy a tõkehiány nagyobb
mértékû a nyilvántartásban rögzítettnél, a termelõ vé-
dett eredetû borra vonatkozó származási bizonyítványt
nem kaphat.

(2) Védett eredetû klasszikus bor elõállítására alkalmas
új ültetvény létesítésének szakmai követelményei a követ-
kezõk:

a) hektáronkénti 3700 feletti tõkeszám,
b) legalább 0,8 méteres tõketávolság,
c) alacsony kordon, középmagas kordon, ernyõ vagy

más alacsony tõkeformának megfelelõ mûvelésmód alkal-
mazása.

(3) Védett eredetû superior bor elõállítására alkalmas új
ültetvény létesítésének szakmai követelményei a követke-
zõk:

a) hektáronkénti 4000 feletti tõkeszám,
b) legalább 0,8 méteres tõketávolság,
c) Guyot, középmagas kordon, valamint ezeknél ala-

csonyabb tõke mûvelésmódok alkalmazása.

Tõketerhelés, termésmennyiség

3. §

(1) Az Egri borvidék védett eredetû borai termelése ese-
tén a metszéssel kialakított tõketerhelés legfeljebb
6 rügy/m2 lehet.

(2) A szõlõ termesztésekor a mûvelésmódoknak és a faj-
táknak megfelelõ tõketerhelést kell alkalmazni.

(3) A hektáronkénti termésátlag
a) védett eredetû klasszikus borok esetén nem halad-

hatja meg a 90 hektolitert,
b) védett eredetû superior borok esetén nem haladhatja

meg a 60 hektolitert.

A szõlõ minõségére vonatkozó általános szabályok

4. §

Az Egri borvidék bármely védett eredetû borának elõál-
lításához szüretelt szõlõ származási bizonyítványa csak
a hegyközség által meghatározott szüret kezdési idõpontja
után, helyszíni szemle alapján adható ki. A szõlõfürtnek,
épnek, egészségesnek és a fajtára jellemzõnek kell lennie.
A szüret kezdési idõpontját a szõlõültetvény fekvése sze-
rint illetékes hegyközség határozza meg.

Szõlõfeldolgozás és borászati technológia

5. §

(1) Védett eredetû bor elõállítása kizárólag a hegyköz-
ség által ellenõrzött, az Egri borvidéken pincekataszterben
nyilvántartott pincészetekben történhet.

(2) Fehér- és rozéborok készítésének szakmai követel-
ményei a következõk:

a) a szõlõt a szüret napján fel kell dolgozni;
b) az egyes védett eredetû borok elõállításához megfe-

lelõ szõlõk feldolgozását a többi szõlõ feldolgozásától el-
különítetten kell végezni;

c) a préselés csak szakaszos üzemû szõlõpréssel végez-
hetõ;

d) kötelezõ a must tisztítása.

(3) Vörösborok készítésének szakmai követelményei
a következõk:

a) az egyes védett eredetû borok elõállításához megfe-
lelõ minõségû szõlõk feldolgozását a többi szõlõ feldolgo-
zásától elkülönítetten kell végezni;

b) a szõlõcefrét héjon kell erjeszteni;
c) a préselés csak szakaszos üzemû szõlõpréssel végez-

hetõ.

A bor minõsítése

6. §

Az Egri Borvidék Borminõsítõ Bizottsága (a továbbiak-
ban: borminõsítõ bizottság) végzi az Egri borvidék védett
eredetû borainak érzékszervi bírálatát. Származási bizonyít-
vány csak a „megfelelt” minõsítésû bortételre adható ki.

Jelölés és forgalomba hozatal

7. §

(1) A címkén a bor minõsítési kategóriáját a klasszifiká-
ciós kategória nevével kiegészítve kell jelölni, a következõ
módon:

a) védett eredetû klasszikus bor esetén: „védett eredetû
klasszikus bor”,

b) védett eredetû superior bor esetén: „védett eredetû
superior bor”.

(2) A védett eredetû superior borok csak üvegpalackba
töltve hozhatók forgalomba.

(3) A bort kiszerelni csak a borászati hatóság által enge-
délyezett és az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsa
(a továbbiakban: EBHT) által nyilvántartásba vett palac-
kozókban lehet. A palackozási kötelezettség nem vonatko-
zik az adott termõhelyen belül a termelõ által, saját pin-
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céjében, helyben fogyasztásra kerülõ, saját termelésû bo-
raira.

(4) A bort palackozásra a borvidékrõl kiszállítani a bor
elõállítójának elõzetes bejelentése után az EBHT ellenõr-
zése mellett lehet. A bort a kiszállítás napjától számított
90 napon belül le kell palackozni, ellenkezõ esetben a bor
az e rendeletben szabályozott védett eredetmegjelölések
használatának jogát elveszíti. A borászati vállalkozás a ki-
szállított bor palackozási szándékáról 48 órával a palacko-
zás megkezdése elõtt köteles értesíteni a bor elõállítása
szerint illetékes hegyközség hegybíróját és az EBHT-t.

(5) A forgalomba kerülõ védett eredetû egri borok pa-
lackján kötelezõ elhelyezni az EBHT által nyomdai úton
elkészített, „védett eredetû bor” sorszámozott, hologram-
mal ellátott védjegyet (a továbbiakban: védjegy). A védje-
gyet a bor forgalomba hozatali engedély kiadását követõen
az EBHT bocsátja rendelkezésre térítés ellenében. A véd-
jegy nyilvántartásáért az EBHT felel. A védjegy formája
lehet szalag, illetve címke is. A védjegyet az 1. számú mel-
léklet tartalmazza.

(6) Az Egri borvidék védett eredetû borainak címkéjén
a jogszabályok elõírásain túlmenõen fajtanév, vagy a bor
színére utaló kifejezés abban az esetben tüntethetõ fel,
amennyiben betûtípusából, betûméretébõl, vagy betûszí-
nébõl adódóan nem jelenik meg az eredetmegjelölésnél
hangsúlyosabb módon.

Egyes kifejezések feltüntetésének általános szabályai

8. §

(1) A „Superior” kifejezés feltüntetése csak a védett ere-
detû superior borok címkéjén lehetséges. A védett eredetû
superior borok megnevezése kiegészül a „Superior” kife-
jezéssel, melyet a bor megnevezését követõen, azzal azo-
nos tipográfiával kell a címkén feltüntetni. E feltüntetési
kötelezettség alól mentesülnek azok a borok, melyek cím-
kéjén borvidéki dûlõ neve szerepel.

(2) Borvidéki dûlõ nevének feltüntetése csak a védett
eredetû superior borok címkéjén lehetséges abban az eset-
ben, amennyiben a bor készítéséhez felhasznált szõlõ
100%-ban az adott dûlõbõl származik. A VINGIS szerint
lehatárolt dûlõ nevét a Földrajzinév-bizottság által megha-
tározott írásmóddal kell a címkén feltüntetni. Borvidéki
dûlõ nevének feltüntetése esetén a bor címkéjén a bor szár-
mazása szerinti borvidéki település nevét is fel kell tüntet-
ni. Borvidéki település feltüntetése a címkén más esetben
nem lehetséges.

(3) A „Muskotály”, valamint a „Siller” kifejezés csak az
„Eger” védett eredetû borok címkéjén a 9. §-ban meghatá-
rozott feltételek teljesítése esetén tüntethetõ fel.

(4) A „Bikavér” hagyományos kifejezés az „Eger” vé-
dett eredetû borok címkéjén a 10. §-ban meghatározott fel-
tételek teljesítése esetén tüntethetõ fel.

II. Fejezet

AZ EGYES VÉDETT EREDETÛ BOROK
TERMELÉSÉNEK, JELÖLÉSÉNEK ÉS FORGALOMBA

HOZATALÁNAK KÜLÖNÖS SZABÁLYAI

Az „Eger” védett eredetû borokra vonatkozó különös
szabályok

9. §

(1) A szõlõ származási helye:
a) védett eredetû klasszikus bort készíteni csak az Egri

borvidék I. és II. termõhelyi kataszteri osztályában szerep-
lõ szõlõültetvényein termett szõlõkbõl lehet,

b) védett eredetû superior bort készíteni csak az Egri
borvidék I. és II/1. termõhelyi kataszteri osztályában sze-
replõ szõlõültetvényein termett szõlõkbõl lehet.

(2) Az alkalmazható szõlõfajták köre:
a) védett eredetû klasszikus bor elõállítása chardonnay,

cserszegi fûszeres, hárslevelû, Irsai Olivér, királyleányka,
leányka, olaszrizling, ottonel muskotály, pinot blanc, raj-
nai rizling, sárga muskotály, sauvignon blanc, szürkebarát,
tramini, zenit, bíborkadarka, blauburger, cabernet franc,
cabernet sauvignon, kadarka, kékfrankos, kékoportó, me-
noire, merlot, pinot noír, syrah, turán, vagy zweigelt szõlõ-
fajtákból történhet;

b) védett eredetû superior bor elõállítása chardonnay,
hárslevelû, királyleányka, leányka, olaszrizling, pinot
blanc, rajnai rizling, sauvignon blanc, szürkebarát, trami-
ni, blauburger, cabernet franc, cabernet sauvignon, kadar-
ka, kékfrankos, kékoportó, menoire, merlot, pinot noir, sy-
rah, turán, vagy zweigelt szõlõfajtákból történhet.

(3) A bor elõállításához felhasználható szõlõ természe-
tes alkoholtartalma:

a) védett eredetû klasszikus bor készítésekor
aa) cserszegi fûszeres, Irsai Olivér, ottonel muskotály,

és sárga muskotály fajták esetén legalább 9,87 térfogatszá-
zalék,

ab) chardonnay, pinot blanc, sauvignon blanc, szürke-
barát, tramini, zenit, cabernet franc, cabernet sauvignon,
merlot, pinot noir, menoire és syrah fajták esetén legalább
12,08 térfogatszázalék,

ac) minden más esetben legalább 10,60 térfogatszáza-
lék;

b) védett eredetû superior bor készítésekor legalább
12,83 térfogatszázalék.

(4) A „Muskotály” kifejezés csak a cserszegi fûszeres,
Irsai Olivér, ottonel muskotály, vagy sárga muskotály szõ-
lõfajták borainak házasításából készült védett eredetû
klasszikus borok címkéjén tüntethetõ fel úgy, hogy betûtí-
pusából, betûméretébõl, vagy betûszínébõl adódóan ne je-
lenjen meg a védett eredetmegjelölésnél hangsúlyosabb
módon.
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(5) A „Siller” kifejezés az 5. § (3) bekezdésében foglal-
tak teljesítése esetén tüntethetõ fel a címkén úgy, hogy be-
tûtípusából, betûméretébõl, vagy betûszínébõl adódóan ne
jelenjen meg a védett eredetmegjelölésnél hangsúlyosabb
módon.

(6) Amennyiben az „Eger” eredetmegjelölést fajtanév,
a bor színére utaló, vagy a (4)–(6) bekezdésben meghatá-
rozott kifejezések követik, úgy az eredetmegjeölés írás-
módja „Eger”-rõl „Egri”-re változik.

Egri Bikavér

10. §

(1) A „Bikavér” hagyományos kifejezést kizárólag
a) az e paragrafusban foglaltak teljesülése esetén és
b) az „Eger” eredetmegjelölés „Egri” alakját közvetle-

nül követõen, azzal egy sorban és azonos tipográfiával
lehet a címkén feltüntetni.

(2) A szõlõ származási helye:
a) védett eredetû klasszikus bort készíteni csak Andor-

naktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszó-
lát, Felsõtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj,
Novaj, Ostoros és Szomolya termõhelyi kataszterében sze-
replõ, valamint Verpelét település a rendelet 2. számú mel-
lékletében felsorolt szõlõültetvényein termett szõlõbõl le-
het,

b) védett eredetû superior bort készíteni csak Andor-
naktálya, Demjén, Eger, Egerbakta, Egerszalók, Egerszó-
lát, Felsõtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj,
Novaj, Ostoros és Szomolya termõhelyi kataszterében sze-
replõ I. és II/1. osztályú, valamint Verpelét település a ren-
delet 2. számú mellékletében felsorolt szõlõültetvényein
termett szõlõbõl lehet.

(3) A felhasználható szõlõfajták: kékfrankos, kékopor-
tó, kadarka, blauburger, zweigelt, cabernet franc, cabernet
sauvignon, merlot, pinot noir, menoire, turán, bíborkadar-
ka, syrah.

(4) A bor elõállításához felhasználható szõlõ természe-
tes alkoholtartalma:

a) védett eredetû klasszikus bor készítésekor:
aa) kékfrankos, kékoportó, kadarka, blauburger, turán,

bíborkadarka és zweigelt fajták esetén legalább 10,60 tér-
fogatszázalék,

ab) cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, pinot
noir, menoire és syrah fajták esetén legalább 12,08 térfo-
gatszázalék;

b) védett eredetû superior bor készítésekor legalább
12,83 térfogatszázalék.

(5) A bor készítésének szakmai követelményei:
a) védett eredetû klasszikus bor elõállítása esetén:

aa) az egyes védett eredetû borok elõállításához meg-
felelõ minõségû szõlõk feldolgozását a többi szõlõ feldol-
gozásától elkülönítetten kell végezni,

ab) a szõlõcefrét legalább 8 napig héjon kell erjesz-
teni,

ac) a préselés csak szakaszos üzemû szõlõpréssel vé-
gezhetõ,

ad) a bort legalább 6 hónapig fahordóban kell érlelni,
ae) a bor édesítése tilos;
b) védett eredetû superior bor elõállítása esetén az aa),

ac) és az ae) pontban foglaltakon túlmenõen:
ba) a szõlõcefrét legalább 14 napig héjon kell erjesz-

teni,
bb) a bort legalább egy éven keresztül fahordóban kell

érlelni,
bc) a bort a palackozást követõen forgalomba hozatal

elõtt legalább 6 hónapig palackban kell érlelni.

(6) A bor készítésekor az alábbi házasítási szabályokat
kell követni:

a) védett eredetû klasszikus bor esetén:
aa) a bort legalább három szõlõfajta borának házasítá-

sával kell elkészíteni,
ab) egy fajta borának aránya sem haladhatja meg az

50%-ot,
ac) legalább három szõlõfajta bora arányának meg kell

haladnia külön-külön az 5%-ot,
ad) a fajták között a kékfrankos fajtának kell a legna-

gyobb arányt képviselni,
ae) a turán és bíborkadarka fajták borának aránya

együttesen és külön-külön sem haladhatja meg a
10%-ot;

b) védett eredetû superior bor esetén:
ba) a bort legalább öt szõlõfajta borának házasításával

kell elkészíteni,
bb) egy fajta borának aránya sem haladhatja meg az

30%-ot,
bc) legalább öt szõlõfajta bora arányának meg kell ha-

ladnia külön-külön az 5%-ot,
bd) a bb) pont rendelkezése alól kivételt jelent a kék-

frankos fajta bora, melynek használata legalább 30%-os,
de legfeljebb 50%-os arányban kötelezõ,

be) a turán fajta borának aránya nem haladhatja meg
a 5%-ot,

bf) a cabernet franc és cabernet sauvignon fajták borá-
nak aránya együttesen sem haladhatja meg a 30%-ot.

(7) A bor címkéjén tájékoztató feliratként csak azon faj-
ták neve tüntethetõ fel, melyek legalább 5%-ban kerültek
a bor házasítása során felhasználásra.

(8) A bor csak üvegpalackban hozható forgalomba
a) védett eredetû klasszikus bor esetén leghamarabb

a szüretet követõ év november elseje után,
b) védett eredetû superior bor esetén leghamarabb

a szüretet követõ második év május elseje után.
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A „Debrõi Hárslevelû” védett eredetû borra vonatkozó
különös szabályok

11. §

(1) A szõlõ származási helye:
a) védett eredetû klasszikus bort készíteni csak az Egri

borvidék debrõi körzetében Aldebrõ, Feldebrõ Tarna-
szentmária és Tófalu települések valamennyi termõhelyi
kataszterében szereplõ valamint Verpelét település termõ-
helyi kataszterében szereplõ, de a rendelet 2. számú mel-
lékletében fel nem sorolt szõlõültetvényein termett szõlõ-
bõl lehet.

b) védett eredetû superior bort készíteni csak az Egri
borvidék debrõi körzetében, Aldebrõ, Feldebrõ Tarna-
szentmária és Tófalu települések termõhelyi kataszterében
szereplõ I. és II/1. osztályú területein, valamint Verpelét
település termõhelyi kataszterében szereplõ, de a rendelet
2. számú mellékletében fel nem sorolt szõlõültetvényein
termett szõlõbõl lehet.

(2) A felhasználható szõlõfajták köre: chardonnay, cser-
szegi fûszeres, hárslevelû, Irsai Olivér, királyleányka, le-
ányka, olaszrizling, ottonel muskotály, pinot blanc, rajnai
rizling, sárga muskotály, sauvignon blanc, szürkebarát,
tramini, zenit.

(3) A bor elõállításához felhasználható szõlõ természe-
tes alkoholtartalma

a) védett eredetû klasszikus bor esetén legalább 10,60
térfogatszázalék,

b) védett eredetû superior bor esetén legalább 12,83
térfogatszázalék.

(4) A borkészítéshez aszúsodott és töppedt szõlõ is fel-
használható.

Az „Egerszóláti Olaszrizling” védett eredetû borra
vonatkozó különös szabályok

12. §

(1) A szõlõ származási helye:
a) védett eredetû klasszikus bort készíteni csak Eger-

szólát község termõhelyi kataszterében szereplõ ültetvé-
nyein, valamint a szomszédos települések közvetlenül
kapcsolódó, a rendelet 3. számú mellékletében felsorolt
dûlõin lehet,

b) védett eredetû superior bort készíteni csak Egerszó-
lát termõhelyi kataszterének I. és II/1. osztályában szerep-
lõ ültetvényein, valamint a szomszédos települések köz-
vetlenül érintkezõ dûlõi közül a rendelet 3. számú mellék-
letében felsorolt, a termõhelyi kataszter I. és II/1. osztályá-
ba tartozó ültetvényeken termett szõlõbõl lehet.

(2) „Egerszóláti Olaszrizling” védett eredetû klasszikus
és superior bor olaszrizling fajtából állítható elõ.

(3) A bor elõállításához legalább felhasznált szõlõ ter-
mészetes alkoholtartalma

a) védett eredetû klasszikus bor készítésekor legalább
11,34 térfogatszázalék,

b) védett eredetû superior bor készítésekor legalább
12,83 térfogatszázalék.

III. Fejezet

AZ EGRI BORVIDÉK VÉDETT EREDETÛ BORAI
NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÉS ELLENÕRZÉSÉNEK

SZABÁLYAI

Bejelentések

13. §

A szõlõtermelõ és felvásárló a tevékenysége megkezdé-
se évének április 30-áig köteles bejelenteni az EBHT ré-
szére, hogy védett eredetû bor elõállításához kíván szõlõt
termelni, illetve védett eredetû bort kíván elõállítani. A be-
jelentett adatok változását az adott év április 30-áig kell
bejelenteni. A bejelentés új hegyközségi tag esetén a tevé-
kenység megkezdésekor kötelezõ.

A származási bizonyítványok kiadása

14. §

A szõlõ származási bizonyítványának kiadásánál
a hegyközségek csak az EBHT által egységesen megálla-
pított bélyegzõket használhatják.

A mintavétel, palackozás, jelölés és készletezés szabályai

15. §

(1) A borvidék hegybírói a borvidék védett eredetû bo-
rainak védelme érdekében az illetékességi területükön
lévõ, valamint az általuk védett eredetû borra kiadott szár-
mazási bizonyítvánnyal rendelkezõ borászati üzemeket
rendszeresen ellenõrzik. Ennek során ellenõrzi a pincében
lévõ, forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ, védett
eredetû bor mennyiségét, valamint mintavétel, valamint és
azt követõen a borminõsítõ bizottság borbírálatának útján
a bor minõségét.

(2) A mintavételt csak a hegybíró végezheti el a borvi-
déki rendtartás mellékletében szereplõ mintavételi sza-
bályzat szerint. A mintavételt követõen a mintavevõ az el-
lenmintát a helyszínen hagyja.

(3) A hegybíró a borászati üzem palackozási szándéká-
nak bejelentését követõen köteles a helyszínen meggyõ-
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zõdni a bor forgalomba hozatali engedélyében foglaltak
betartásáról.

(4) A bort palackozó borászati üzem alapvetõ kötelessé-
gei a következõk:

a) betartja a mûködési területe szerinti hegyközség
rendtartásának elõírásait,

b) gondoskodik a tároló és a palackozó üzemének pin-
cekataszteri nyilvántartásba vételérõl,

c) nyilvántartást vezet a védett eredetû bor készletérõl,
annak változásáról a hatályos jogszabályban foglaltaknak
megfelelõen,

d) jelenti a védett eredetû borral kapcsolatos készlet-
változást az Egri borvidék illetékes hegybírójának,

e) lehetõvé teszi az ellenõrnek, hogy betekinthessen
a védett eredetû bor nyilvántartásába,

f) lehetõvé teszi és eltûri a bortároló helységben a vé-
dett eredetû bor készletének ellenõrzését és a mintavétele-
zést a palackozásra váró lédig tételek, valamint a lepalac-
kozott védett eredetû bor esetén.

(5) Az Egri borvidéki palackozókban történt palackozás
esetén a címkén, illetve palackon a „termõhelyen palac-
kozva” felirat feltüntethetõ.

Nyilvántartások

16. §

A szõlõültetvényre és borászati üzemre vonatkozóan
– a jogszabályokban elõírtakon túl – a szõlõ vagy a bor ter-
melõjének az alábbi nyilvántartásokat kell vezetnie:

a) a szüreti helyszíni szemlérõl szóló jegyzõkönyv,
amely tartalmazza a termelõ azonosító adatait, a helyszí-
nen becsült termés mennyiségét, a refraktométerrel (kor-
rekcióval – hitelesített mûszerrel) mért természetes alko-
holtartalmat, a termés egészségi állapotának leírását, a mi-
nõsítõ nevét, a minõsítés dátumát,

b) a védett eredetû borok ellenõrzésérõl készült jegyzõ-
könyvet.

Adatszolgáltatás

17. §

A forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ védett
eredetû bortétel tovább feldolgozás céljára történõ értéke-
sítése esetén a bort palackozó borászati üzem köteles érte-
síteni a hegybírót a tovább feldolgozásra való értékesítés-
rõl és az értékesített mennyiségrõl az adásvételi szerzõdés
megkötését követõ 8 napon belül.

Érzékszervi ellenõrzés

18. §

Az Egri borvidék forgalomba hozott és a kereskedelem-
ben fellelhetõ védett eredetû boraiból az EBHT az érzék-

szervi minõsítésre ellenõrzési mintát vásárolhat. A bormi-
nõsítõ bizottság érzékszervi vizsgálatán „nem megfelelt”
minõsítést kapott forgalomban lévõ borra az EBHT titkára
köteles hatósági vizsgálatot kérni.

Jogkövetkezmények

19. §

(1) Azzal szemben, aki
a) a 7. §-ban meghatározott szabályokat megszegi,
b) a 8. §-ban írtakat nem tartja be,
c) az 1. számú mellékletben megadott védjegyet a for-

galomba hozatal során olyan palackon alkalmazza, ami
nem az adott tételnek megfelelõ forgalomba hozatali enge-
déllyel rendelkezõ bort tartalmazza,

d) a 15. §-ban szabályozott mintavételi eljárást meg-
hiúsítja, vagy annak meghiúsítására törekszik,

e) nem a származási bizonyítvánnyal érintett tétellel
azonos mintát szolgáltat, valamint

f) a 16. §-ban meghatározott kötelezettségét megszegi,
az EBHT titkárának elõterjesztésére, vagy önálló kez-

deményezéssel a bor készítése szerinti illetékes hegybíró
köteles eljárni.

(2) Az illetékes hegybíró az eljárása során csak szándé-
kos vagy gondatlan magatartás esetén alkalmazhat felelõs-
ségre vonást és a hegyközség rendtartásában meghatáro-
zottakon túl az alábbi szankciókat alkalmazhatja:

a) írásban felszólítja a hegyközségi tagot a jogszabá-
lyoknak nem megfelelõ cselekmény megszüntetésére,
a mulasztás pótlására a határidõ megjelölésével és a követ-
kezményekre való felhívással,

b) írásos elmarasztalás, hegyközségi nyilvános közzé-
tétel mellett,

c) az eredetmegjelölés alkalmazásától való eltiltás
1–3 évig terjedõen.

Átmeneti intézkedések

20. §

(1) Az a termelõ, aki 2009. december 31-e elõtt termett
szõlõbõl dûlõmegjelöléssel ellátott Egri Bikavér bort ho-
zott, illetve hoz forgalomba, a borvidéki dûlõ nevének fel-
tüntetése esetén az ugyanazon dûlõbõl származó Egri Bi-
kavér borának készítésekor a 10. § (6) bekezdése b) pont-
jának rendelkezései alól felmentést nyer az ültetvény fenn-
állásáig, vagy arra az idõre, amíg a kérdéses ültetvény faj-
taösszetételét nem változtatja meg.

(2) Az a termelõ, aki élni kíván az (1) bekezdésben emlí-
tett jogával, e szándékáról legkésõbb 2010. augusztus 15-ig
írásbeli nyilatkozatot kell adnia az illetékes hegyközség ré-
szére. A nyilatkozathoz csatolni kell az alábbiakat:

a) az ültetvény termõre fordítási jegyzõkönyve, vagy
a 2010. elõtti évjáratok szõlõ származási bizonyítványai és

b) az adott bor címkéje.
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(3) A hegybíró ezeket a dokumentumokat összeveti
a hegyközségi nyilvántartásban szereplõ adatokkal, és
azok egyezõsége esetén határozatában hozzájárulását adja
az (1) bekezdésben említett felmentéshez.

Záró rendelkezések

21. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba, egyidejûleg az Egri borvidék védett eredetû borairól

szóló 130/2003. (XII. 31.) FVM rendelet 1. §-a, valamint
10–15. §-a hatályát veszti. A 130/2003. (XII. 31.) rendelet
2–9. §-a 2010. július 31-én hatályát veszti.

(2) A rendelet 2–12. §-aiban foglalt rendelkezéseket
elõször a 2010-ben szüretelt szõlõbõl készült borokra kell
alkalmazni.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelethez

2. számú melléklet a 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelethez

Verpelét település Egri Bikavér termelésére alkalmas szõlõtermõhelyeinek felsorolása

Sorszám Helyrajzi sz. Terület (ha) Szõlõ kat.oszt. Fekvés Terület neve

1. 080 40 I. D-Ny Padok
2. 202 45,27 I. D-Ny Rózsás oldal
3. 0120/1 15,34 I. D-Ny Szirák
4. 0120/2 5,05 I. D-Ny Szirák
5. 0120/3 7,17 I. D-Ny Szirák
6. 0160/1 7,11 I. D Petõfi
7. 0160/2 1,66 I. D Petõfi
8. 0158/1 1,52 I. D Petõfi
9. 0158/2 I. D Petõfi

10. 0169/2a. 40,64 I. D Alberki oldal
11. 156 28,59 I. D 61-es tábla
12. 0190/1–185 I. D-Ny Ördögös
13. 0152/1a 23,58 I.
14. 0152/1p I. D Czinege
15. 0140/a 49,50 I.
16. 0140/j 30,30 I. Középbérc

Összesen 295,73



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
103/2009. (VIII. 5.) FVM

rendelete
a Káli védett eredetû borról

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés i) és t) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörben eljárva – a következõket rende-
lem el:

A Káli védett eredetû borok típusai

1. §

(1) A „Káli” védett eredetû borok típusai a következõk:
a) „Káli” bor,
b) „Káli Királyi” bor,
c) „Káli Királyi Fõbor”.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt megnevezések kizáró-
lag a rendelet elõírásai szerint termelt borok címkéjén tün-
tethetõk fel.

I. Fejezet

A KÁLI VÉDETT EREDETÛ BOROK ÁLTALÁNOS
SZABÁLYAI

A szõlõ származási helye

2. §

A Káli védett eredetû bort csak Balatonhenye, Kõvágó-
örs, Köveskál, Mindszentkálla, Monostorapáti, Monoszló,
Salföld és Szentbékkálla szõlõ termõhelyi kataszterének

I. osztályba sorolt, a Földmérési és Távérzékelési Intézet
(a továbbiakban: FÖMI) által lehatárolt és a Földrajzi-
név-bizottság által meghatározott névvel ellátott dûlõiben,
a legalább 300 kataszteri pontot elérõ, legalább 130 m ten-
gerszint feletti magasságban fekvõ ökotópok területén mû-
velt szõlõültetvényeken termett szõlõbõl lehet készíteni.

Szõlõtermesztés

3. §

(1) A 2009. július 31. elõtt telepített ültetvények eseté-
ben Káli védett eredetû bor a bármilyen tõkesûrûség ese-
tén, valamint a következõ mûvelésmódok alkalmazásával
termelhetõ:

a) egyes függöny,
b) Sylvóz vagy moser-magaskordon,
c) casenave,
d) guyot,
e) középmagas kordon, vagy
f) két világos rügyû bakmûvelés.

(2) A 2009. július 31. után telepített ültetvények eseté-
ben a magas mûvelésû és a hektáronként 4000-nél keve-
sebb szõlõtõkét tartalmazó szõlõültetvényekben Káli vé-
dett eredetû bor nem termelhetõ.

(3) A tõkehiány mértéke nem haladhatja meg:
a) 0–19 éves ültetvény esetén a 10%-os,
b) 20–39 éves ültetvény esetén a 15%-os,
c) 40 évnél idõsebb ültetvény esetén 20%-os

mértéket.

(4) A Káli védett eredetû bor egészséges, illetõleg tõkén
töppedt, vagy nemes rothadáson átesett aszúsodó, illetõleg
aszúsodott szõlõszemekbõl állítható elõ.

2872 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 9. szám

3. számú melléklet a 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendelethez

Egerszólát hegyközséggel szomszédos települések, Egerszólát község termõhelyi kataszterébe tartozó
szõlõtermõhelyekkel szomszédos termõhelyen

Egerbakta
1. Magyalos 0107, 0108, 0122, 0125
2. Paptag 078, 081
3. Zsebelápa 071, 076, 081, 1707, 1708, 1713, 1714, 1763, 1776
Egerszalók
1. Magyalos 0246
2. Kishatár 0207, 0181/107–0181/124
3. Ferenchegy 0181,0171,0165,
4. Kovászó 0148
Verpelét
1. Öreg hegy 0152,0156,0157,0158,0160
2. Szirák 0120



A szõlõ minõsítése

4. §

(1) A szõlõ minõsítését a Balaton-felvidéki Hegyközsé-
gi Tanács (a továbbiakban: Hegyközségi Tanács) Minõsí-
tõ és Eredetvédelmi Bizottsága (a továbbiakban: MEB)
végzi.

(2) A 11. § (1) bekezdése szerinti bejelentés alapján
a hegybíró rendszeresen, továbbá a szüreti szemlén a MEB
1 tagjával és a Hegyközségi Tanács titkárával együtt köte-
les ellenõrizni a rendelet elõírásainak betartását. Az ellen-
õrzésekrõl jegyzõkönyv készül, mely tartalmazza a terme-
lõ és a szõlõterület azonosító adatait, a tõkeszámot, a szõ-
lõtermés mennyiségét, a refraktométerrel vagy próbaszü-
rettel megállapítható cukortartalmat, a szüretelt szõlõ mi-
nõségének leírását és a szemle idõpontját. A jegyzõkönyv
alapján a hegybíró szüreti igazolást állít ki. A rendelet sza-
bályainak való meg nem felelés esetén az adott borra vo-
natkozó igazolás nem adható ki.

A szõlõfeldolgozásra és a borászati technológiára
vonatkozó szabályok

5. §

(1) A szõlõ feldolgozását a szüret napján el kell kezdeni,
és a feldolgozást a Káli eredetmegjelölés használatára nem
alkalmas szõlõtõl elkülönítetten kell végezni.

(2) A szõlõfeldolgozás, érlelés és palackozás a 2. §-ban
meghatározott települések területén kizárólag a borászati
hatóság által engedélyezett, az illetékes hegyközség által
kataszterbe sorolt borászati üzemekben, más boroktól ke-
zelésükben, tárolásukban és nyilvántartásukban megbíz-
hatóan elkülönítetten történhet.

(3) A feldolgozó írásbeli kérelmére a Hegyközségi Ta-
nács engedélyezheti a 2. §-ban felsorolt településeken kí-
vül a Balatoni borrégió területén történõ szõlõfeldolgozást
és borkezelést.

(4) A lehatárolt termõhelyen kívüli palackozást, annak
megkezdése elõtt 5 munkanappal be kell jelenteni a Hegy-
községi Tanácsnak.

A Káli védett eredetû borok minõsítése

6. §

A 11. § (2) bekezdése szerinti bejelentés alapján a hegy-
bíró és a MEB 1 tagja, a palackozás megkezdése elõtt min-
tát vesz, amelyrõl mintavételi jegyzõkönyvet készít, és az
ellenmintát lepecsételve a hegyközségi tagnál hagyja. A
MEB az érzékszervi minõsítést a bor származási bizonyít-
vány kiadásának feltételeként végzi el. A MEB a sikeres

minõsítést követõen a bormintát hitelesíti és kiadja a minõ-
sítést igazoló jegyzõkönyvet is, mely a forgalomba hozata-
li engedély kiadásának feltétele.

Forgalomba hozatal és jelölés

7. §

(1) Káli védett eredetû bort kizárólag üvegpalackban le-
het forgalomba hozni. E rendelkezés alól kivételt képez,
ha a termelõ saját pincéjében, helyben fogyasztásra értéke-
síti az általa termelt védett eredetû bort.

(2) A Káli védett eredetû borok címkéje kiegészülhet
a mellékletben meghatározott ábrával, amely a címke alsó
harmadában, illetõleg önálló címkeként helyezhetõ el.

(3) A Káli védett eredetû borok címkéjén:
a) településnév csak abban az esetben tüntethetõ fel,

amennyiben a bor 100%-ban az adott településen termett
szõlõbõl készült, illetve

b) borvidéki dûlõ csak abban az esetben tüntethetõ fel,
amennyiben azt a FÖMI lehatárolta, és a bor 100%-ban az
adott dûlõben termett szõlõbõl készült.

(4) A Káli védett eredetû borok jelölése kiegészül a mi-
nõsítési kategória nevével.

II. Fejezet

A KÁLI VÉDETT EREDETÛ BOROK TÍPUSAIRA
VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

„Káli” bor

8. §

(1) A borkészítéshez felhasználható fajták köre:
a) fehér borok esetében: budai, bakator, juhfark, cser-

szegi fûszeres, chardonnay (kereklevelû), furmint (szige-
ti), hárslevelû, kéknyelû, kövérszõlõ, olaszrizling (nemes-
rizling), rajnai rizling, Irsai Olivér, ottonel muskotály, sár-
ga muskotály (muscat lunel), sauvignon blanc, szürkebarát
(pinot gris), pinot blanc, piros tramini, rizlingszilváni, ró-
zsakõ, zenit, zeusz, zöldveltelíni,

b) vörös és rozé borok esetén: cabernet franc, cabernet
sauvignon, kékfrankos, merlot, pinot noir, portugiser, ka-
darka, zweigelt és syrah.

(2) A borkészítéshez felhasználható szõlõ termés-
mennyisége nem haladhatja meg a hektáronkénti:

a) 85 hektolitert fehér- és rozéborok esetén,
b) 70 hektolitert vörösborok esetén.

(3) A bor természetes alkoholtartalma legalább:
a) 10,60 térfogatszázalék fehér- és rozébor,
b) 12,08 térfogatszázalék vörösbor esetén.
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„Káli Királyi” bor

9. §

(1) A borkészítéshez felhasználható fajták köre:
a) fehér borok esetében: chardonnay (kereklevelû),

furmint (szigeti), juhfark, kéknyelû, olaszrizling (nemes-
rizling), sárga muskotály (muscat lunel), szürkebarát (pi-
not gris), piros tramini, zenit, zeusz és zöldveltelíni,

b) vörös és rozé borok esetén: cabernet franc, cabernet
sauvignon, kékfrankos, merlot, pinot noir, syrah és
zweigelt.

(2) A borkészítéshez felhasználható szõlõ termés-
mennyisége nem haladhatja meg a hektáronkénti:

a) 55 hektolitert fehér- és rozéborok esetén,
b) 50 hektolitert vörösborok esetén.

(3) A bor természetes alkoholtartalma legalább:
a) 12,83 térfogatszázalék fehér- és rozébor,
b) 13,59 térfogatszázalék vörösbor esetén.

(4) Rozé- vagy vörösbor esetén a bor készítéséhez az
(1) bekezdés b) pontjában meghatározottak közül legalább
két fajtának a borát fel kell használni.

(5) A bort a szüret idõpontjától számított legalább 1 évig
kell érlelni, hogy hagyományos zamata, érlelt jellege ki-
alakuljon.

„Káli Királyi Fõbor”

10. §

(1) A borkészítéshez felhasználható fajták köre: char-
donnay (kereklevelû), furmint (szigeti), juhfark, kéknyelû,
olaszrizling (nemesrizling), sárga muskotály (muscat lu-
nel), szürkebarát (pinot gris), piros tramini, zenit, zeusz és
zöldveltelíni.

(2) A borkészítéshez felhasználható szõlõ termésmennyi-
sége nem haladhatja meg a hektáronkénti 35 hektolitert.

(3) A bor természetes alkoholtartalma legalább 16,66
térfogatszázalék.

(4) A bort a szüret idõpontjától számított legalább 2 évig
kell érlelni, hogy hagyományos zamata, érlelt jellege ki-
alakuljon.

III. Fejezet

A KÁLI VÉDETT EREDETÛ BOROK
NYILVÁNTARTÁSÁNAK ÉS ELLENÕRZÉSÉNEK

SZABÁLYAI

Bejelentések

11. §

(1) Az a termelõ, aki Káli védett eredetû bort kíván elõ-
állítani, e szándékát minden év július 31-ig köteles írásban

bejelenteni a hegybírónak. A bejelentés új hegyközségi tag
esetén a tevékenység megkezdésekor kötelezõ. A bejelen-
tésben fel kell tüntetni az érintett szõlõültetvény:

a) helyét (település, dûlõ és helyrajzi szám),
b) nagyságát,
c) fajtáját, valamint
d) a termelni kívánt bortípus nevét.

(2) A Káli védett eredetû bor palackozására irányuló
szándékot a palackozást megelõzõen 5 munkanappal írás-
ban be kell jelenteni a hegybírónak. A bejelentésnek tartal-
maznia kell a palackozandó bor:

a) típusát és
b) mennyiségét (hektoliterben).

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bejelenté-
seket a hegybíró 2 munkanapon belül továbbítja a MEB ré-
szére.

(4) Káli védett eredetû bor csak az (1) és (2) bekezdés-
ben meghatározott bejelentések megtétele esetén hozható
forgalomba.

Nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségek

12. §

(1) A Káli védett eredetû borok termeléséhez kapcsoló-
dó, más jogszabályokban nem szabályozott, a szõlõre és
borra vonatkozó kötelezõ iratok:

a) jegyzõkönyv a szüreti helyszíni szemlérõl, benne
a termelõ, a szõlõterület azonosító adatai, a tõkeszám,
a becsült termés mennyisége, a refraktométerrel vagy pró-
baszürettel megállapítható cukortartalom, az egészségi ál-
lapot, a szemle idõpontja, a hegybíró aláírása,

b) jegyzõkönyv a palackozásról, benne a termelõ ada-
tai, a bor kategóriájának megnevezése, a palackozott
mennyiség, a szemle idõpontja, a hegybíró aláírása,

c) igazolás a MEB szüreti minõsítésének eredményé-
rõl, amely a szüreti jegyzõkönyv alapján tartalmazza a vé-
dett eredetû bor típusának megnevezését és annak mennyi-
ségét literben,

d) igazolás a MEB palackozás elõtti minõsítésének
eredményérõl, amely tartalmazza a védett eredetû bor ka-
tegóriájának megnevezését és annak palackozható
mennyiségét.

(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott
nyilvántartásokat a bor termelõje köteles megõrizni, azo-
kat külön kérésre a hegybíró, valamint a MEB számára be-
mutatni.

Jogkövetkezmények

13. §

(1) Azt a hegyközségi tagot, akirõl az ellenõrzés során
kiderül, hogy a Káli védett eredetû borok elõállítására vo-
natkozó szabályokat nem tartotta be, a hegybíró 8 napon
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belül – határidõ kitûzésével – határozatban szólítja fel
a jogellenes magatartás megszüntetésére, illetve a jogsér-
tés kiküszöbölésére.

(2) Amennyiben a hegyközségi tag az (1) bekezdésben
meghatározott felszólításnak határidõben nem tesz eleget,
vagy a jogsértés nem küszöbölhetõ ki, a jogsértõ 2 évig
nem kaphat Káli védett eredetû borra származási bizonyít-
ványt.

Záró rendelkezés

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ elsõ napon lép ha-
tályba. A rendelet elõírásait elõször a 2010/2011 borászati
évben szüretelt szõlõbõl készült borokra kell alkalmazni.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 103/2009. (VIII. 5.) FVM rendelethez

A Káli védett eredetû borok köremblémája

1. A körembléma megnevezései Monotype Corsiva be-
tûtípus 12-es betûméretével írandók az emblémára.

2. Az embléma színe fekete, „Káli Királyi” bor és „Káli
Királyi Fõbor” esetén arany.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
104/2009. (VIII. 5.) FVM

rendelete
a tájfajták állami elismerésérõl, valamint

vetõmagvaik elõállítási és forgalmazási feltételeirõl

A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a sza-
porítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról

szóló 2003. évi LII. törvény 30. § (2) bekezdés a)–c) és
f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelés-
ügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjá-
ban kapott feladatkörben eljárva a következõket rende-
lem el:

Általános rendelkezések

1. §

Az e rendeletben foglaltakat a növényfajták állami elis-
merésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet (a továb-
biakban: Elismerési rendelet) 1. számú melléklete szerinti
szántóföldi növényfajoknak

a) a regionális feltételekhez természetes módon alkal-
mazkodott, és génerózió által veszélyeztetett mezõgazda-
sági tájfajtáinak a mezõgazdasági növényfajok Nemzeti
Fajtajegyzékébe történõ felvétele, valamint

b) e tájfajták vetõmagjának, burgonya esetében vetõ-
burgonyájának (a továbbiakban együtt: vetõmag) elõállí-
tása és forgalmazása
során kell alkalmazni.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
a) in situ megõrzés: a fajok és változatok életképes ál-

lományainak természetes környezetükben történõ fenntar-
tása és helyreállítása, kultúr- vagy haszonnövények eseté-
ben pedig az olyan környezetben történõ fenntartás, ahol
jellegzetes tulajdonságaik kialakultak,

b) génerózió: a genetikai sokféleség idõvel történõ
csökkenése ugyanazon fajok populációi, illetve fajtái kö-
zött és azokon belül, illetve egy faj genetikai alapjának
csökkenése emberi beavatkozásból, illetve környezeti vál-
tozásból adódóan,

c) tájfajták: az Elismerési rendelet 1. számú melléklete
szerinti szántóföldi növényfajok olyan populációi, illetve
klónjai, amelyek természetes módon alkalmazkodtak szár-
mazási régiójuk környezeti feltételeihez.

Állami elismerés

3. §

A tájfajták a génerózió csökkentése érdekében az Elis-
merési rendelet szerint, a 4–8. §-ban foglalt eltérésekkel
vehetõk fel a Szántóföldi Növények Nemzeti Fajtajegyzé-
kébe. A tájfajtákat a Nemzeti Fajtajegyzék szántóföldi nö-
vények fejezetében elismert tájfajtaként külön listán kell
nyilvántartani.
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4. §

(1) A tájfajtákat a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hiva-
tal (a továbbiakban: MgSzH) Központjához kell bejelente-
ni állami elismerésre. A megkülönböztethetõség, az egy-
öntetûség és az állandóság (DUS) követelményeinek meg-
felelésérõl a bejelentõnek kell nyilatkoznia.

(2) Az állami elismerés céljából történõ bejelentés során
a bejelentõnek az alábbi információkat kell benyújtani az
MgSzH Központ részére:

a) a tájfajta leírása és elnevezése,
b) az elvégzett saját vizsgálatok eredményei,
c) a termesztés, a szaporítás és a felhasználás során

szerzett gyakorlati tapasztalatok, valamint
d) a tájfajta származására és termeszthetõségére vonat-

kozó információk, ideértve az MgSzH Központ Agrobota-
nikai Központjától beszerzett információkat.

(3) A bejelentett tájfajtával az MgSzH Központ nem
folytatja le az Elismerési rendelet 9. §-a szerinti hivatalos
vizsgálatot, amennyiben a (2) bekezdés szerinti informá-
ciók elegendõek a fajta állami elismeréséhez.

5. §

(1) Az állami elismeréshez a bejelentett tájfajtának
a megkülönböztethetõség és az állandóság tekintetében
legalább a növényfajra vonatkozó, az Elismerési rendelet
10. számú mellékletében felsorolt, a Közösségi Növényfaj-
ta Hivatal vizsgálati iránymutatásainak vagy az új növény-
fajták oltalmáról szóló nemzetközi egyezmény (UPOV)
vizsgálati irányelveinek vagy a nemzeti irányelvek techni-
kai kérdõíveiben meghatározott tulajdonságokra vonatko-
zóan kell megfelelnie.

(2) Ha az egyöntetûség megállapítása a fajtaidegen nö-
vények darabszáma alapján történik (abszolút homogeni-
tás), akkor a 10% populációs standardot és legalább
90%-os elfogadási valószínûséget kell alkalmazni.

6. §

Nem vehetõ fel a Nemzeti Fajtajegyzékbe elismert táj-
fajtaként a tájfajta, ha a bejelentett fajta

a) már szerepel regisztrált fajtaként a Közösségi Fajta-
jegyzékben, vagy

b) a Közösségi Fajtajegyzékbõl 2 éven belül törölték,
illetve a törlés után a vetõmag-forgalomba hozatali jogo-
sultsága fennállásának idõtartama alatt,

c) közösségi vagy nemzeti fajtaoltalom alatt áll, vagy
az oltalom iránti kérelem elbírálása folyamatban van.

7. §

(1) Az MgSzH Központ a Növényi Génbank Tanács ja-
vaslata alapján határoz a tájfajta állami elismerésérõl.

(2) Az állami elismerésben részesített tájfajta (a továb-
biakban: elismert tájfajta) neve a mezõgazdasági növény-
fajok és zöldségfajok fajtaelnevezéseinek alkalmasságára
vonatkozó végrehajtási szabályok megállapításáról szóló,
2000. május 4-i 930/2000/EK bizottsági rendelet elõ-
írásaitól csak akkor térhet el, ha az nem sérti harmadik fél
korábbi iparjogvédelmi jogát.

(3) Az állami elismerés során egy tájfajtának több neve
is elfogadható, ha az érintett nevek történelmileg ismertek.

8. §

(1) A tájfajta állami elismerése során meg kell határozni
azt az egy vagy több régiót (a továbbiakban: származási ré-
gió), amelyben a fajtát hagyományosan termesztették, és
amelyhez természetes módon alkalmazkodott.

(2) Ha egy származási régió szomszédos európai uniós
tagállam területét is érinti, az MgSzH Központ megkeresi
az érintett tagállam illetékes hatóságát a származási régió
közös meghatározása érdekében.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint meghatározott szár-
mazási régióról az MgSzH Központ értesíti az Európai Bi-
zottságot.

9. §

A bejelentõnek vagy megbízottjának az elismert tájfaj-
tát annak származási régiójában kell fenntartania. A fajta-
fenntartás során olyan módszert kell alkalmazni, amellyel
a tájfajta eredeti tulajdonságai a genetikai elszegényedés
kockázata nélkül megõrizhetõk.

Vetõmag-elõállítás és forgalomba hozatal

10. §

(1) A szántóföldi növényfajok vetõmagvainak elõállítá-
sáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.)
FVM rendelet (a továbbiakban: Szántóföldi rendelet)
1–5. számú mellékleteiben elõírt forgalomba hozatali felté-
telektõl való eltérés esetén az elismert tájfajta vetõmagja
forgalomba hozható, ha megfelel a (2)–(4) bekezdésekben
elõírt feltételeknek.

(2) Az elismert tájfajta vetõmagjának a fajtafenntartás
szakmai gyakorlatának megfelelõen termelt vetõmagból
kell származnia.

(3) Az elismert tájfajta vetõmagjának meg kell felelnie
a Szántóföldi rendeletben elõírt fajoknál engedélyezett
legalacsonyabb szaporítási fokú vetõmagvakra vonatkozó
minõsítési követelményeknek a fajtatisztasági elõírások
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kivételével. A vetõmagnak kielégítõ fajtatisztasággal kell
rendelkeznie.

(4) A vetõburgonya méretére nem kell alkalmazni
a Szántóföldi rendelet 5. számú mellékletében foglalt gu-
móméretre vonatkozó elõírásokat.

11. §

(1) Az elismert tájfajta vetõmagját csak a származási ré-
gióban lehet termelni. Amennyiben a 10. § (3) bekezdésé-
ben elõírt minõsítési feltételek a származási régióban egy
speciális környezeti probléma miatt nem teljesíthetõk, az
MgSzH Központ további régiókban is engedélyezheti az
elismert tájfajta vetõmagjának termelését (a továbbiakban:
vetõmag-termelési régió). A vetõmag-termelési régiókban
termelt vetõmagot kizárólag a származási régiókban lehet
felhasználni.

(2) Az MgSzH Központ értesíti az Európai Bizottságot
és a többi tagállamot azon további régiókról, amelyekben
az (1) bekezdés alapján a vetõmagtermelést engedélyezni
szándékozik.

(3) Az MgSzH Központ a helyi és a regionális feltéte-
lekhez természetes módon alkalmazkodott, és génerózió
által veszélyeztetett mezõgazdasági honos fajok és fajták
elfogadása, és ezen honos fajok és fajták vetõmagjának,
valamint vetõburgonyájának forgalmazása esetében alkal-
mazható eltérésekrõl szóló, 2008. június 20-i 2008/62/EK
bizottsági irányelv (a továbbiakban: 2008/62/EK irányelv)
11. cikke (2) bekezdése harmadik albekezdésének teljesü-
lése esetén engedélyezheti az elismert tájfajta vetõ-
mag-termelési régióban történõ termelését.

12. §

(1) Az elismert tájfajta vetõmagját a forgalomba hoza-
talt megelõzõen a vonatkozó nemzetközi módszerekkel,
vagy ha ilyen módszer nem létezik, bármely megfelelõ
módszerrel vizsgálni kell annak ellenõrzése céljából, hogy
az elismert tájfajta vetõmagja megfelel-e a 10. § (3) bekez-
désében elõírt minõsítési követelményeknek.

(2) Az elismert tájfajta vetõmagjának vizsgálatáért és
minõsítéséért az elismert tájfajta fenntartója, illetve a vetõ-
mag elõállítója felel.

(3) A mintákat homogén tételekbõl kell venni, valamint
alkalmazni kell a Szántóföldi rendelet 1. számú mellékleté-
nek C. részében, a 2. számú mellékletének C. részében,
a 3. számú mellékletének C. részében, a 4. számú mellékle-
tének C. részében, és az 5. számú mellékletének C. részé-
ben, elõírt tételtömegre és mintatömegre vonatkozó szabá-
lyokat.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt tevékenységeket az
MgSzH területi szerve ellenõrzi.

13. §

(1) Az elismert tájfajta vetõmagját akkor lehet forga-
lomba hozni, ha

a) a vetõmagot a származási régióban vagy a 11. § sze-
rinti vetõmagtermelési régióban állították elõ és

b) a vetõmagot csak a származási régiójában forgal-
mazzák.

(2) Az elismert tájfajta vetõmagja Magyarország terüle-
tén lévõ, a származási régióval természetes és természet-
közeli élõhelyeinek szempontjából összehasonlítható más
régióban is forgalomba hozható az MgSzH Központ enge-
délyével. Az engedély iránti kérelmet a vetõmag elõállító-
ja nyújthatja be az MgSzH Központnál.

(3) Az elismert tájfajta vetõmagjának a (2) bekezdés
szerinti további régiókban való forgalomba hozatalának
engedélyezése esetén a vetõmag elõállítója gondoskodik
legalább a 14. § szerinti vetõmagmennyiség elõállításához
szükséges növényállománynak a származási régióban való
fenntartásáról.

(4) Az MgSzH Központ értesíti az Európai Bizottságot
és a többi tagállamot a (2) bekezdés szerinti régiókról,
amelyek tekintetében az elismert tájfajta vetõmagjának
forgalomba hozatalát engedélyezte.

14. §

(1) Az elismert tájfajták esetében a forgalmazott vetõ-
mag mennyisége nem haladhatja meg a Magyarországon
az adott tenyészidõszakban ugyanabból a fajból felhasz-
nált vetõmag 0,5%-át, a Pisum sativum, Triticum fajok,
Hordeum vulgare, Zea mays, Solanum tuberosum, Brassi-
ca napus és Helianthus annuus fajok esetében az ugyanab-
ból a fajból felhasznált vetõmag 0,3%-át, illetve a 100 hek-
tár bevetéséhez szükséges mennyiséget, attól függõen,
hogy melyik a nagyobb érték.

(2) A Magyarországon forgalmazott elismert tájfajták
vetõmagjának összmennyisége nem haladhatja meg az or-
szágban évente az adott fajból felhasznált vetõmag
10%-át. Azokban az esetekben, ahol ez a 100 hektár beve-
téséhez szükségesnél alacsonyabb mennyiséghez vezet, az
adott fajból Magyarországon évente felhasználható maxi-
mális vetõmagmennyiséget meg kell növelni úgy, hogy az
elérje a 100 hektár bevetéséhez szükséges vetõmag össz-
mennyiségét.

15. §

(1) A vetõmag-elõállítónak minden termelési idõszak
kezdete elõtt értesítenie kell az MgSzH területi szervét
a tervezett vetõmag-termelési terület méretérõl és földrajzi
elhelyezkedésérõl a Szántóföldi rendelet 14. §-ában elõírt
határidõk betartásával. Az MgSzH területi szerve az
összesített területi adatokat továbbítja az MgSzH Köz-
pontnak.
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(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti értesítések alap-
ján a tervezett termesztéshez szükséges vetõmag-mennyiség
a 14. §-ban megállapított mennyiségeket várhatóan megha-
ladja, az MgSzH Központnak a fajtafenntartóval történt
egyeztetést követõen fel kell osztani minden érintett vetõ-
magtermelõ között azt a mennyiséget, amelyet a megfelelõ
termelési idõszakban forgalmazhatnak.

16. §

Az e rendeletben a vetõmagtermelésre vonatkozóan
meghatározott követelmények ellenõrzése az MgSzH terü-
leti szervének hatáskörébe tartozik.

17. §

(1) Az elismert tájfajták vetõmagja csak zárt csomago-
lási egységben hozható forgalomba.

(2) A forgalomba hozott vetõmagtételek csomagolási
egységeinek zárását úgy kell biztosítani, hogy a vetõmag
a csomagoló anyag látható sérülése nélkül ne legyen hoz-
záférhetõ. Ilyen zárást biztosít

a) az anyagában zárt csomagolási egység (így például
konzervdoboz, hegesztett zsák, zacskó),

b) az önzáró szelepes zsák, ha a szelep nem nagyobb,
mint a zsák szélességének 20%-a,

c) az átkötött zsák szúrókötéssel felhelyezett zárral és
címkével,

d) bármely nyitásra sérülõ kötés függõcímkével és fém-
zárral lezárva,

e) a zárszalag,
f) a varrás fémzárral lezárva,
g) a varrás téphetetlen függõcímke vagy öntapadós

címke átvarrásával,
h) a konténerek zárására szolgáló szalagzár,
i) a csomagolási egység szájának teljes szélességét át-

érve lezáró minázó szalag, illetve ragasztott szalagcímke,
j) a nem szövött anyagból készült zsák eredeti nagysá-

gának megõrzését jelölõ, a zsák zárandó felétõl 1-essel in-
duló-eltávolíthatatlanul rányomtatott – számsort tartal-
mazó egyszeri átvarrása,

k) a nem szövött anyagból készült zsák eredeti nagysá-
gának megõrzését jelölõ, a zsák zárandó vége és az egy-
szeri varrás közé helyezett öntapadós, hivatalos vetõmag-
címke.

(3) A (2) bekezdéssel összhangban lévõ lezárás biztosí-
tása érdekében a zárórendszernek legalább címkébõl vagy
fémzárból kell állnia.

18. §

A vetõmag elõállítójának, illetve forgalmazójának az
elismert tájfajták vetõmagja csomagolásán, illetve tároló-
edényén nyomtatott, illetve bélyegzett feliraton, vagy cím-
kén a következõ adatokat kell feltüntetnie:

a) az „Európai Unió elõírásainak megfelel” feliratot;
b) a címkézésért felelõs személy nevét és címét vagy

azonosító jelét;
c) a fémzárolás-, vagy a minõsítési céllal legutoljára

végzett mintavétel idõpontját (év, hónap);
d) a faj botanikai nevére vagy közönséges nevére, illet-

ve mindkettõre kiterjedõ latin betûs megnevezését rövidí-
tett formában és a faj meghatározójának, leírójának nevét;

e) az elismert tájfajta megnevezését;
f) az „elismert tájfajta” szöveget;
g) a származási régiót;
h) a vetõmag-termelési régiót, ha az eltér a származási

régiótól;
i) a tételnek a címkézésért felelõs személy által meg-

adott azonosító számát;
j) nettó vagy bruttó tömeget, vagy – a vetõburgonya ki-

vételével – a vetõmagok darabszámát;
k) ha a tömeg fel van tüntetve, és szemcsézett pesztici-

det, drazsírozó anyagokat vagy más szilárd adalékot hasz-
nálnak, akkor a vegyszeres kezelés vagy az adalék jellegét,
és a vetõmagok tiszta tömegét és az össztömeg közötti
arányt is, kivéve vetõburgonya esetében.

19. §

Az MgSzH területi szerve az elismert tájfajta vetõmag-
jának vagy vetõgumójának azonosságát és fajtatisztaságát
kisparcellás fajtaazonosító vizsgálattal ellenõrzi.

Jelentéstétel

20. §

(1) A fémzároltatóknak minden termelési idõszakban
jelenteniük kell az elismert tájfajta Magyarország terüle-
tén forgalomba hozott minden egyes vetõmagtételének
mennyiségét az MgSzH területi szervének.

(2) Az MgSzH Központja a 2008/62/EK irányelv
20. cikkének második albekezdése szerinti esetben jelenti
az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak a területén
forgalomba hozott megõrzendõ fajták vetõmagjának
mennyiségét.

21. §

A 2008/62/EK irányelv 5. cikkének d) pontja, 8. cikké-
nek (1) bekezdése és 11. cikkének (1) bekezdése szerinti
feladatokat az MgSzH Központ Agrobotanikai Központja
látja el, amelyrõl az MgSzH Központ értesíti az Európai
Bizottságot.

Záró rendelkezések

22. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.
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(2) Az Elismerési rendelet 1. § a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

(Az e rendeletben foglaltakat)
„a) a szántóföldi növények – kivéve a külön jogszabály

szerinti regionális feltételekhez természetes módon alkal-
mazkodott elismert tájfajtákat –, a zöldség-, gyógy-, illó-
olajos és fûszernövények (a továbbiakban együtt: zöldség-
növények), a szõlõ és a gyümölcstermõ növények nemes
és alany fajtáinak, továbbá a dísz- és erdészeti növények
fajtáinak a növényfajták állami elismerésével összefüggõ
bejelentésére, a törvényben elõírt vizsgálatok elvégzésére,
az ezen növényfajták állami elismerésére, illetve annak
meghosszabbítására és visszavonására, a fajtafenntartás
eredményességének ellenõrzésére,”
(kell alkalmazni.)

(3) A Szántóföldi rendelet 1. §-a a következõ (2) bekez-
déssel egészül ki és az 1. § eredeti szövege az (1) bekezdés
jelölést kapja:

„(2) Az elismert tájfajták esetében e rendelet elõírásait
a külön jogszabályban foglalt eltérésekkel kell alkal-
mazni.”

(4) A (2) és a (3) bekezdés a rendelet hatálybalépését
követõ 5. napon hatályát veszti.

23. §

Ez a rendelet a helyi és a regionális feltételekhez termé-
szetes módon alkalmazkodott, és génerózió által veszé-
lyeztetett mezõgazdasági honos fajok és fajták elfogadása,
és ezen honos fajok és fajták vetõmagjának, valamint vetõ-
burgonyájának forgalmazása esetében alkalmazható elté-
résekrõl szóló, 2008. június 20-i 2008/62/EK bizottsági
irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
105/2009. (VIII. 14.) FVM

rendelete
az élelmiszerek jelölésérõl szóló

19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM
együttes rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidék-
fejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meg-
határozott feladatkörömben eljárva a következõket rende-
lem el:

1. §

Az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) E rendeletet – a 8/A. §-ban foglalt rendelkezés ki-
vételével – az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl
szóló 2008. évi XLVI. törvény Melléklet 70. pontja szerin-
ti végsõ fogyasztóhoz kerülõ élelmiszerekre kell alkal-
mazni.”

2. §

Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(4) Összetevõnek minõsül mindazon anyag, az adalék-
anyagokat és enzimeket is beleértve, amelyet az élelmiszer
elõállításához használnak fel, akkor is ha az megváltozta-
tott formában van jelen a végtermékben. Ha egy összetevõ
eredetileg több anyagból készült, akkor ezeket az anyago-
kat is az élelmiszerhez felhasználtnak kell tekinteni.”

3. §

Az R. 7. § (5) bekezdés b)–c) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[Nem minõsül összetevõnek:]
„b) az az adalékanyag és enzim, amely az adott élelmi-

szer egy vagy több összetevõjében jelen volt, de a fogyasz-
tásra kész élelmiszerben technológiai funkcióval nem ren-
delkezik, továbbá a technológiai segédanyag,

c) az az anyag, amelyet az adalékanyagok, enzimek
vagy aromaanyagok oldószereként vagy hordozójaként
a feltétlenül szükséges mennyiségben használtak fel,”

4. §

Az R. 7. § (10) bekezdése a következõ d) ponttal egészül
ki:

[Az összetevõk megnevezését a 6. § szerint kell megadni,
azonban:]

„d) az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott enzi-
mektõl eltérõ enzimeket a 2. számú mellékletben felsorolt
élelmiszer-összetevõk csoportjai egyikének nevével kell
megjelölni, pontos megnevezésükkel együtt.”

5. §

Az R. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) Az élelmiszerenzimekrõl, valamint

a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az 1493/1999/EK tanácsi
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rendelet, a 2000/13/EK irányelv, a 2001/112/EK tanácsi
irányelv és a 258/97/EK rendelet módosításáról szóló,
2008. december 16-i 1332/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 11. cikkében elõírt információkat a Ma-
gyar Köztársaság területén a nem végsõ fogyasztóknak
történõ értékesítésre szánt élelmiszerenzimek és élelmi-
szerenzim-készítmények csomagolásán magyar nyelven,
közérthetõ módon kell feltüntetni.

(2) Az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. de-
cember 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 22. cikkében elõírt információkat a Magyar Köz-
társaság területén a nem végsõ fogyasztóknak történõ érté-
kesítésre szánt élelmiszer-adalékanyagok csomagolásán
magyar nyelven, közérthetõ módon kell feltüntetni.

(3) Az élelmiszerekben és azok felületén használható
aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkezõ
élelmiszer-összetevõkrõl, valamint az 1601/91/EGK taná-
csi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, va-
lamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008.
december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és taná-
csi rendelet 15. cikkében elõírt információkat a Magyar
Köztársaság területén a nem végsõ fogyasztóknak történõ
értékesítésre szánt aromák csomagolásán magyar nyelven,
közérthetõ módon kell feltüntetni.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben elõírtak nem zárják ki a je-
lölések más nyelveken történõ feltüntetését sem.”

6. §

Az R. 19. § (4) bekezdése a következõ l)–n) pontokkal
egészül ki:

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

„l) az Európai Parlament és a Tanács 1332/2008/EK
rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerenzimekrõl,
valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az
1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv,
a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet
módosításáról,

m) az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK
rendelete (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanya-
gokról,

n) az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK
rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok
felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdon-
ságokkal rendelkezõ élelmiszer-összetevõkrõl, valamint
az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és
a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv
módosításáról.”

7. §

Az R. 3. számú melléklete helyébe a Melléklet lép.

8. §

Az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet módosításáról
szóló 40/2008. (IV. 3.) FVM–SZMM együttes rendelet
3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) E rendelet 2. §-ával módosított, az R. 4. számú mel-
lékletének elõírásaiból eredõ új jelölési rendelkezéseknek
nem megfelelõ jelölésû termékek 2009. május 31-ig,
a borpiac közös szervezésérõl, az 1493/1999/EK, az
1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rende-
let módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az
1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet IV. mel-
lékletében meghatározott borok esetében 2010. december
31-ig elõállíthatóak, és az addig elõállított termékek ezt
követõen is forgalomba hozhatóak.”

9. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetést követõ 15. napon lép hatályba, és
2011. január 21-én hatályát veszti.

(2) Az 5. § 2010. január 20-án lép hatályba azzal, hogy
az R. e rendelettel megállapított 8/A. § (3) bekezdését
2011. január 20-tól kell alkalmazni.

(3) A 7. § 2011. január 20-án lép hatályba.

(4) Az R. 14. § (4) bekezdésében az „eltávolíthatatlan-
nak” szövegrész helyébe a „letörölhetetlennek” szöveg
lép.

(5) Hatályát veszti az R. 15. § (2) bekezdésében a „Ke-
reskedelmi elõrecsomagolt termékek esetében a kereske-
delmi elõrecsomagolás dátumát is fel kell tüntetni.” szö-
vegrész.

(6) Az R. e rendelettel megállapított 7. § (10) bekezdése
d) pontjában meghatározott jelölési elõírásnak nem megfe-
lelõ élelmiszerek 2010. január 20-ig elõállíthatók, és az
addig elõállított termékek 2010. január 20-a után is forga-
lomba hozhatók.

10. §

Ez a rendelet a következõ közösségi jogi aktusok végre-
hajtásához szükséges egyes rendelkezéseket állapítja meg:

a) az Európai Parlament és a Tanács 1332/2008/EK
rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerenzimek-
rõl, valamint a 83/417/EGK tanácsi irányelv, az
1493/1999/EK tanácsi rendelet, a 2000/13/EK irányelv,
a 2001/112/EK tanácsi irányelv és a 258/97/EK rendelet
módosításáról,
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b) az Európai Parlament és a Tanács 1333/2008/EK
rendelete (2008. december 16.) az élelmiszer-adalékanya-
gokról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 1334/2008/EK
rendelete (2008. december 16.) az élelmiszerekben és azok
felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdon-
ságokkal rendelkezõ élelmiszer-összetevõkrõl, valamint
az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és
a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv
módosításáról,

d) a Bizottság 415/2009/EK rendelete (2009. má-
jus 20.) a bizonyos élelmiszer-összetevõk tekintetében
a 2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
IIIa. mellékletének módosításáról szóló 2007/68/EK bi-
zottsági irányelv módosításáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 105/2009. (VIII. 14.) FVM rendelethez

„3. számú melléklet
a 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM

együttes rendelethez

Az aromák megnevezése az összetevõk listájában

1. „Aroma/aromák” kifejezés, illetve az aroma ponto-
sabb megnevezése vagy leírása akkor használható, ha az
aroma összetevõ az élelmiszerekben és azok felületén
használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal
rendelkezõ élelmiszer-összetevõkrõl, valamint az
1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a
110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK irányelv
módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1334/2008/EK rendelet) 3. cikk (2) bekezdés b)–h) pontjá-
ban meghatározott aromákat tartalmaz, a 2. pontban elõír-
tak figyelembevételével.

2. „Füstaroma/füstaromák” kifejezés, illetve annak az
élelmiszernek, élelmiszercsoportnak vagy alapanyagnak a
megnevezése, ahonnan a füstaroma származik (például:
„füstaroma bükkfából”) akkor használható, ha az aroma
összetevõ az 1334/2008/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdés
f) pontjában meghatározott aromákat tartalmaz, és füstös
ízt kölcsönöz az élelmiszernek.

3. A „természetes” kifejezés az aromák megnevezésében
vagy leírásában csak akkor használható, ha az aroma megfe-
lel az 1334/2008/EK rendelet 16. cikkében elõírtaknak.

4. Az élelmiszerek elõkészítésében vagy elõállításában
aromaként felhasznált kinint, illetve koffeint név szerint
fel kell tüntetni az összetevõk felsorolásánál közvetlenül
az „aroma” szó után.

4.1. Koncentrátumból vagy italporból elõállított,
illetve változtatás nélkül közvetlen fogyasztásra kerülõ
italon, amely 150 mg/l-nél több, bármely forrásból szár-
mazó koffeint tartalmaz, „Magas koffein tartalom” figyel-
meztetést kell elhelyezni a megnevezéssel azonos látóme-
zõben. A koffeintartalmat mg/100 ml-ben kifejezve, a fi-
gyelmeztetés után zárójelben fel kell tüntetni.

4.2. A kávé és a tea italokra, illetve a kávé- vagy teasû-
rítményt tartalmazó italokra, amelyek megnevezésében
„kávé” vagy „tea” szó szerepel, a 4.1. pontban foglaltak
nem vonatkoznak.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
106/2009. (VIII. 14.) FVM

rendelete
a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó

termékekre vonatkozó állat-egészségügyi
követelményekrõl és a víziállatokban elõforduló
egyes betegségek megelõzésérõl és az azok elleni

védekezésrõl szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet
módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdése 1., 19–21.,
23–24. és 26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának c) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó ter-
mékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekrõl
és a víziállatokban elõforduló egyes betegségek megelõ-
zésérõl és az azok elleni védekezésrõl szóló 127/2008.
(IX. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának
(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) E rendeletet
a) a 91/67/EGK tanácsi irányelvnek a tenyésztett vízi-

állatok egyes betegségei elleni intézkedések tekinteté-
ben történõ végrehajtásáról szóló, 2004. április 29-i
2004/453/EK bizottsági határozattal,

b) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett vízi-
állatok karanténjára vonatkozó követelmények tekinteté-
ben történõ végrehajtásáról szóló, 2008. december 12-i
2008/946/EK bizottsági határozattal (a továbbiakban:
2008/946/EK határozat),

c) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett vízi-
állatok és az azokból származó termékek forgalomba
hozatalára és közösségi behozatalára vonatkozó feltételek
és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében tör-
ténõ végrehajtásáról és a kórokozó-átvivõ fajok jegy-
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zékének meghatározásáról szóló, 2008. december 12-i
1251/2008/EK bizottsági rendelettel,

d) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a felügyeleti és
felszámolási programok, valamint a tagállamok, övezetek
és területi egységek betegségtõl mentes minõsítése tekin-
tetében történõ végrehajtásáról szóló 2008. október 31-i
2009/177/EK bizottsági határozattal
együttesen kell alkalmazni.”

2. §

(1) Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, a § a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a (2)–(4) bekezdés megjelölése (3)–(5) be-
kezdésre változik:

„(1) Valamennyi gazdaságban a tenyésztés típusának
megfelelõ, kockázatalapú állat-egészségügyi felügyeleti
rendszert kell alkalmazni képesített víziállat-egészségõr
vagy ennek hiányában az MgSzH területi szervének igény-
bevételével.

(2) Képesített víziállat-egészségõr kizárólag az lehet, aki
a) magánállatorvosi tevékenységet folytat, vagy
b) halászati szak-üzemmérnöki, halászati szakmérnöki

vagy okleveles halászati mérnöki képesítéssel rendel-
kezik, vagy

c) halászati témában dr. univ, PhD vagy kandidátusi
fokozatot szerzett, vagy

d) agrármérnök képesítéssel és tízéves halászati mun-
kakörben eltöltött igazolt szakmai gyakorlattal rendel-
kezik,
és az MgSzH Központ által szervezett képesítõ víziállat-
egészségügyi tanfolyam elvégezését követõen eredmé-
nyes vizsgát tett.”

(2) Az R. 10. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A víziállat-tenyésztõ vállalkozás köteles az MgSzH

területi szerve által a nemzeti monitoring program kereté-
ben meghatározott mennyiségû mintát venni és azt saját
költségére a koi herpesz-vírus betegség és a pontyfélék
tavaszi virémiája kimutatására a nemzeti referencia labo-
ratóriumban (a továbbiakban: NRL) megvizsgáltatni.”

3. §

Az R. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A tenyésztett víziállatokat csak akkor szabad
tenyésztési célból forgalomba hozni, ha – az V. fejezetben
megállapított rendelkezések betartása mellett – elõzetes
helyszíni szemle alapján a képesített víziállat-egészségõr:

a) írásban igazolja, hogy az állatok
aa) betegségre mutató elváltozást nem mutatnak,

ab) olyan gazdaságból származnak, ahol nem áll fenn
ismeretlen eredetû megnövekedett arányú elhullás,

ac) tudomása szerint állományában a koi herpesz-vírus
betegség és a pontyfélék tavaszi virémiája vírusát nem mu-
tatták ki és nem állapították meg az ezen kórokozók által
okozott betegséget,

b) fogékony fajok esetében a szállítólevélhez csatolja
a koi herpesz-vírus betegség és a pontyfélék tavaszi viré-
miája kimutatására irányuló, az NRL által a víziállat-
tenyésztõ vállalkozás költségére egy éven belül elvégzett
diagnosztikai vizsgálatok negatív eredményét tartalmazó
dokumentumnak az általa aláírt másolatát.”

4. §

Az R. 16. §-a (5) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[A tenyésztett víziállatok állománypótlási célból abban
az esetben engedhetõk szabadon vagy bérhorgászati terü-
letekre, ha]

„b) olyan gazdaságból származnak, amelynek – a
2. számú melléklet A. része szerinti – egészségügyi álla-
pota legalább egyenértékû azon vizek egészségügyi álla-
potával, amelyekbe ezeket kiengedik.”

5. §

Az R. 18. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a § eredeti szövegének megjelölése (1) bekez-
désre változik:

„(2) A karanténra és a karanténlétesítményekre vonat-
kozó követelményeket a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek
a tenyésztett víziállatok karanténjára vonatkozó követel-
mények tekintetében történõ végrehajtásáról szóló,
2008. december 12-i 2008/946/EK bizottsági határozat
11–17. cikkei tartalmazzák.”

6. §

Az R. 21. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a § eredeti szövegének megjelölése (1) bekez-
désre változik:

„(2) A karanténra és a karanténlétesítményekre vonat-
kozó követelményeket a 2008/946/EK határozat
11–17. cikkei tartalmazzák.”

7. §

Az R. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A vízi díszállatok forgalomba hozatala során – an-
nak érdekében, hogy a forgalomba hozatal ne veszélyez-
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tesse a víziállatok egészségügyi állapotát – e rendelet elõ-
írásait kell alkalmazni mind a 3. számú mellékletben sze-
replõ, mind a 3. számú mellékletben nem szereplõ beteg-
ségek és az azokra fogékony fajok tekintetében.”

8. §

Az R. az „V. Fejezet A víziállat-betegségek bejelentése
és a kapcsolódó járványvédelmi minimumintézkedések”
alcímet megelõzõen a következõ 24/A. §-sal egészül ki:

„24/A. § (1) A harmadik országból származó tenyész-
tett-víziállat szállítmányok esetében a harmadik országok-
ból az Európai Unió területére behozni kívánt állatok
állat-egészségügyi ellenõrzésének szabályairól szóló
55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet elõírásait az e rendelet-
ben és a 2008/946/EK határozatban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szállítmány állategészség-
ügyi határállomáson történõ ellenõrzése során az im-
portõrnek vagy megbízottjának be kell mutatnia
a 2008/946/EK határozat 8. cikke szerinti tanúsítványt
a határállomás hatósági állatorvosa részére.”

9. §

Az R. 33. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A tenyésztett víziállatokkal kapcsolatos (1) bekez-

dés szerinti tevékenységet az állatvédelmi elõírások betar-
tásával kell végezni.”

10. §

Az R. 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[A 3. számú melléklet szerinti betegség jelenlétének
megerõsítése esetén fertõtleníteni kell]

„a) a korlátozó intézkedéssel érintett gazdaságban a
tenyésztett víziállatok elhullása, lehalászása és elszállítása
után, a víz fertõtlenítését és lebocsátását követõen a me-
der- vagy medencefeneket annak kiszárításával és fertõt-
lenítésével,”

11. §

Az R. 46. §-a (5) bekezdésének helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A programoknak az (1)–(3) bekezdés szerinti jóvá-
hagyása idõpontjától a programok hatálya alá tartozó terü-
letekre a 15–24/A. §-ban, a 27–38. §-ban, valamint a 39. §
(1) bekezdésében a betegségtõl mentes területekkel kap-
csolatban elõírt követelményeket és intézkedéseket kell
alkalmazni.”

12. §

Az R. 59. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a § eredeti szövegének megjelölése (1) bekez-
désre változik:

„(2) Amennyiben a képesített víziállat-egészségõr
a 16. § (1) bekezdés elõírásait megszegi az MgSzH területi
szerve tevékenységének végzését határozott idõre, telje-
sen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, meg-
tilthatja, az újbóli tevékenységét feltételhez kötheti, amely
oktatáson való részvétel, annak igazolása és a vizsgaköve-
telmények teljesítése lehet.”

13. §

Az R. 60. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[E rendelet]
„c) 10. §-ának (1) bekezdését és (3) bekezdésének

a)–b) pontját,”
[a puhatestû-tenyésztési terület esetében is alkalmazni kell.]

14. §

Az R. 62. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a § eredeti szövegének megjelölése (1) bekez-
désre változik:

„(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Bizottság 1251/2008/EK rendelete (2008. decem-
ber 12.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett
víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba
hozatalára és közösségi behozatalára vonatkozó feltételek
és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében tör-
ténõ végrehajtásáról és a kórokozó-átvivõ fajok jegyzéké-
nek meghatározásáról,

b) a Bizottság 2004/453/EK határozata (2004. ápri-
lis 29.) a 91/67/EGK tanácsi irányelvnek a tenyésztett vízi-
állatok egyes betegségei elleni intézkedések tekintetében
történõ végrehajtásáról,

c) a Bizottság 2008/946/EK határozata (2008. decem-
ber 12.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett
víziállatok karanténjára vonatkozó követelmények tekin-
tetében történõ végrehajtásáról,

d) a Bizottság 2009/177/EK határozata (2008. októ-
ber 31.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a felügyeleti és
felszámolási programok, valamint a tagállamok, övezetek
és területi egységek betegségtõl mentes minõsítése tekin-
tetében történõ végrehajtásáról.”

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetésétõl számított 3. napon lép
hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.
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(2) Az R.
a) 16. §-ának (1) bekezdésében a „hatósági állatorvos”,

és 2. számú mellékletében, az egészségügyi felügyelet
alcím alatt az aktív felügyelet a) pontjában a „képesített
víziállat-egészségügyi szolgáltató”, valamint 2. számú
mellékletében, az egészségügyi felügyelet alcím alatt
a célzott felügyelet a) pontjában a „képesített egészség-
ügyi szolgáltató” szövegrész helyébe a „képesített vízi-
állat-egészségõr” szövegrész,

b) 45. §-ának (1) bekezdésében a „15–24. §-ban” szö-
vegrész helyébe a „15–24/A. §-ban” szövegrész
lép.

(3) Az R. 27. §-a (1) bekezdésének b) pontjában
a „(a továbbiakban: NRL)” szövegrész hatályát veszti.

(4) Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
41/1997. (V. 28.) FVM rendelet 59. §-ában az „áru- és
tenyészhalat, illetve szaporítóanyagát”, valamint az „ak-
váriumi halat” szövegrész hatályát veszti.

(5) Az állatgyógyászati készítményekben alkalmazható
színezékekrõl szóló 72/1999. (VIII. 31.) FVM rendelet
hatályát veszti.

16. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtá-
sához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Bizottság 1251/2008/EK rendelete (2008. decem-
ber 12.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett
víziállatok és az azokból származó termékek forgalomba
hozatalára és közösségi behozatalára vonatkozó feltételek
és bizonyítványkiállítási követelmények tekintetében tör-
ténõ végrehajtásáról és a kórokozó-átvivõ fajok jegyzéké-
nek meghatározásáról,

b) a Bizottság 2008/946/EK határozata (2008. decem-
ber 12.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a tenyésztett
víziállatok karanténjára vonatkozó követelmények tekin-
tetében történõ végrehajtásáról,

c) a Bizottság 2009/177/EK határozata (2008. októ-
ber 31.) a 2006/88/EK tanácsi irányelvnek a felügyeleti és
felszámolási programok, valamint a tagállamok, övezetek
és területi egységek betegségtõl mentes minõsítése tekin-
tetében történõ végrehajtásáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
107/2009. (VIII. 14.) FVM

rendelete
a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét
érintõ egyes agrár tárgyú 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 és (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjai-
ban, valamint a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatáro-
zott feladatkörömben eljárva – a következõket rende-
lem el:

1. §

(1) A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatá-
sáról szóló 28/2009. (III. 20.) FVM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 6. §-ának (4) bekezdés g) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[(4) A zöldség-gyümölcs termelõi csoport a hatósági bi-
zonyítvány kiállítása érdekében a 2. számú mellékletben
meghatározottak szerint nyilatkozik, hogy:]

„g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kap-
csolatok feltételeinek megfelel.”

(2) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellék-
lete szerint módosul.

2. §

Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában meg-
valósuló támogatások igénybevételének általános szabá-
lyairól szóló 25/2009. (III. 17.) FVM rendelet (a továb-
biakban: EHA Rendelet) 8. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(2) Nem nyújtható támogatás azon ügyfelek részére,
akik nem felelnek meg az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok
feltételeinek.”

3. §

(1) A mezõgazdasági üzemek korszerûsítéséhez, fej-
lesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes
hitel- és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes
feltételeirõl szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 5. §-a (1) bekezdés b) pontjá-
nak bg) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[5. § (1) A 4. § szerinti támogatások igénybevételére
a mezõgazdasági vállalkozás abban az esetben jogosult,
amennyiben:

b) a 3. számú mellékletnek megfelelõen nyilatkozik,
hogy:]

„bg) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVI-
II. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi
kapcsolatok feltételeinek megfelel.”

(2) A Rendelet 3. számú melléklete e rendelet 2. számú
melléklete szerint módosul.
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4. §

A vadgazdálkodáshoz kapcsolódó tevékenységek cse-
kély összegû (de minimis) támogatásáról szóló 27/2008.
(III. 12.) FVM rendelet 5. §-ának c) pontja a következõ
ce) alponttal egészül ki:

[5. § Támogatás igénybevételére jogosult az a természe-
tes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli
gazdálkodó szervezet, amely

c) nyilatkozik arról, hogy a pályázat benyújtásakor]
„ce) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVI-

II. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi
kapcsolatok feltételeinek megfelel.”

5. §

A sertés ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatá-
sok feltételeirõl szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
1. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint
módosul.

6. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társ-
finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevéte-
lének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet (a továbbiakban: EMVA Rendelet) 7. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Nem nyújtható támogatás azon ügyfelek részére,
akik nem felelnek meg az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályozott ren-
dezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépését követõ napon
hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:

a) az EHA Rendelet 8. §-ának (3) bekezdése,
b) az EMVA Rendelet 7. §-ának (3) bekezdése.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet
a 107/2009. (VIII. 14.) FVM rendelethez

A R. 2. számú mellékletének g) pontja helyébe a követ-
kezõ szövegrész lép:

„g) az általam képviselt zöldség-gyümölcs termelõi
csoport az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVI-
II. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi
kapcsolatok feltételeinek megfelel.”

2. számú melléklet
a 107/2009. (VIII. 14.) FVM rendelethez

A Rendelet 3. számú mellékletének g) pontja helyébe
a következõ szövegrész lép:

„g) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kap-
csolatok feltételeinek megfelelek.”

3. számú melléklet
a 107/2009. (VIII. 14.) FVM rendelethez

A sertés ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatá-
sok feltételeirõl szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
1. számú melléklet 3. pontjának (Nyilatkozatok) 3.5. al-
pontja helyébe a következõ szövegrész lép:

„3.5. Nyilatkozom, hogy az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályozott ren-
dezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek megfelelek.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
108/2009. (VIII. 14.) FVM

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

társfinanszírozásában megvalósuló
agrár-környezetgazdálkodási támogatások

igénybevételének részletes szabályairól szóló
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halá-
szati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás
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alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rende-
let 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben el-
járva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orien-
tációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszíro-
zásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támo-
gatások igénybevételének részletes szabályairól szóló
150/2004. (X. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
h) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában:]
„h) 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 1. § 3. pontjában meghatá-
rozott fogalom;”

2. §

Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(3) A támogatásra jogosult a kötelezettségvállalási idõ-
szak alatt legalább egy alkalommal köteles a minisztérium
által szervezett agrár-környezetgazdálkodási képzésen
részt venni.”

3. §

Az R. 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

[(1) A támogatási idõszak alatt]
„a) egy adott célprogramba bevitt teljes földterület mé-

rete csökkenthetõ azzal, hogy a területcsökkentést az
MVH által rendszeresített formanyomtatványon, minden
esetben be kell jelenteni az MVH-nak. A támogatási hatá-
rozatban feltüntetett területek csökkentésére irányuló ké-
relmet legkésõbb az adott gazdálkodási évre vonatkozó
egységes kérelem beadási határidejéig lehet benyújtani,
kivéve az utolsó gazdálkodási évet, amikor a teljes támo-
gatott terület csökkentésére irányuló kérelmet a gazdálko-
dási év végéig lehet benyújtani. A területcsökkentés a tá-
mogatási határozat módosítását vonja maga után,”

4. §

Az R. 17. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(4) Amennyiben a támogatásra jogosult nem vesz részt
agrár-környezetgazdálkodási képzésen, akkor nem jogo-
sult az utolsó gazdálkodási évre jutó támogatási összeg öt-

ven százalékára. Amennyiben a támogatási összeg az adott
gazdálkodási évre már kifizetésre került, annak ötven szá-
zalékát az ügyfél köteles visszafizetni.”

5. §

Az R. 17. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„(5) A (4) bekezdést nem kell alkalmazni, amennyiben
a támogatásra jogosult a kötelezõ képzésen azért nem tud
részt venni, mert nem kerül sor képzésre a támogatási kérel-
mét részben vagy egészben jóváhagyó határozat jogerõre
emelkedését követõen.”

6. §

Az R. 17. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-
zés lép:

„(10) Amennyiben az a támogatásra jogosult, aki a kü-
lön jogszabályok alapján a 2006/2007. vagy 2007/2008.
gazdálkodási években szõlõkivágásra irányuló támogatási
kérelmet nyújtott be és az agrár-környezetgazdálkodási tá-
mogatásba bevont szõlõterület egészének vagy egy részé-
nek kivágására vonatkozó támogatásra jogosult

a) eleget tett a 11. § (1) bekezdésének a) pontjában fog-
laltaknak, abban az esetben a szõlõterület kivágása terület-
csökkentésnek minõsül;

b) nem tett eleget a 11. § (1) bekezdésének a) pontjában
foglaltaknak, de a következõ gazdálkodási évtõl kezdve az
adott táblá(k)ra vonatkozóan már nem nyújtott be kifizeté-
si kérelmet,

ba) a célprogramba bevitt területének 0,01–50%-os te-
rületcsökkentése esetén a gazdálkodót a célprogramból
egy évre ki kell zárni (P2 szankció),

bb) a célprogramba bevitt területének 50,1–100%-os
területcsökkentése esetén a gazdálkodót a célprogramból
az adott célprogram támogatási idõszakának lejártáig ki
kell zárni (P3 szankció);

c) nem tett eleget a 11. § (1) bekezdésének a) pontjában
foglaltaknak, és a következõ gazdálkodási évtõl kezdve az
adott táblá(k)ra vonatkozóan kifizetési kérelmet nyújtott
be, az a gazdálkodó által szándékosan tett hamis nyilatko-
zatnak minõsül, és vele szemben a 817/2004 EK rendelet
72. cikke alapján kell eljárni.”

7. §

(1) Az R. 6. § (2) bekezdés a) pontjában a ,,parcellát”
szövegrész helyébe a ,,táblát” szövegrész lép.

(2) Az R. 6. § (2) bekezdés b) pontjában, 9. § (11) bekez-
désében, 11. § (7) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében,
17. § (10) bekezdés b) pont ba) alpontjában, 17. § (14) be-
kezdésében, 17. § (15) bekezdésében, 19. § (2) bekezdés
b) pontjában, 22. § (3) bekezdés d) pontjában, 22. § (3) be-
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kezdés e) pontjában, valamint a 8. mellékletben a ,,parcel-
lák” szövegrész helyébe a ,,táblák” szövegrész lép.

(3) Az R. 9. § (2) bekezdésében a ,,parcellára” szöveg-
rész helyébe a ,,táblára” szövegrész lép.

(4) Az R. 9. § (2) bekezdésében a ,,parcellához” szöveg-
rész helyébe a ,,táblához” szövegrész lép.

(5) Az R. 13. § (3) bekezdés a) pontjában, 22. § (6) be-
kezdésében, 25. § (2) bekezdés b) pontjában, 29. § (3) be-
kezdés b) pont bb) alpontjában, 31. § (3) bekezdés c) pont
cb) alpontjában, 37. § (6) bekezdésében, 44. § (1) bekez-
dés b) pontjában, 44. § (5) bekezdésében, 45. § (2) bekez-
dés b) pontjában, 45. § (5) bekezdésében, 46. § (2) bekez-
dés b) pontjában, 46. § (5) bekezdésében, 47. § (1) bekez-
désében 47. § (2) bekezdés b) pontjában, 47. § (3) bekez-
dés a) pontjában, valamint a 8. mellékletben a ,,parcella”
szövegrész helyébe a ,,tábla” szövegrész lép.

(6) Az R. 14. § (3) bekezdésében a ,,parcellánként” szö-
vegrész helyébe a ,,táblánként” szövegrész lép.

(7) Az R. 25. § (3) bekezdés i) pontjában, 27. § (3) be-
kezdés g) pontjában, 29. § (3) bekezdés b) pont bb) alpont-
jában, valamint a 8. mellékletben a ,,parcellaszegélyeket”
szövegrész helyébe a ,,táblaszegélyeket” szövegrész lép.

(8) Az R. 26. § (1) bekezdésében a ,,parcellaszegélyek”
szövegrész helyébe a ,,táblaszegélyek” szövegrész lép.

(9) Az R. 26. § (3) bekezdés i) pontjában a ,,parcellasze-
gélyeken” szövegrész helyébe a ,,táblaszegélyeken” szö-
vegrész lép.

8. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 17. § (6) bekezdése.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
109/2009. (VIII. 14.) FVM

rendelete
a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi
szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009.

(VI. 9.) FVM rendelet módosításáról

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. tör-
vény 32. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a mezõgaz-

dasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támoga-
tásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 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 zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi
szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009.
(VI. 9.) FVM rendelet 6. §-a helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„6. § (1) A termelõi szervezet – a tanácsi rendelet
125c. cikke alapján – más termelõi szervezettel történõ tár-
sulással új szervezetet hozhat létre.

(2) A termelõi szervezetek társulásának – a bizottsági
rendelet 36. cikkének (1) bekezdésében foglaltaknak meg-
felelõen – a termelõi szervezeteken kívül tagja lehet:

a) zöldség-gyümölcs termelõi csoport,
b) termelõi szervezetek, illetve zöldség-gyümölcs ter-

melõi csoportok leányvállalata, valamint
c) az a) és b) pont alá nem tartozó jogi személyiséggel

rendelkezõ gazdasági társaság, feltéve, ha a társulás nem
termelõi szervezet tagjai elfogadják, hogy – sem közvetle-
nül, sem a szervezet irányításában résztvevõ képviselõjük
útján – nem szavazhatnak a mûködési programokat érintõ
döntésekben.

(3) A (2) bekezdés c) pontja szerinti gazdasági társaság
csak abban az esetben lehet tagja a termelõi szervezetek
társulásának, ha a tagfelvételéhez valamennyi termelõi
szervezet tag elõzetesen hozzájárul.

(4) Nem termelõi szervezetek részvétele esetén biztosí-
tani kell minden termelõi szervezet tag képviseletét a szer-
vezet irányításában, valamint azt, hogy a termelõi szerve-
zetek társulása a termelõi szervezetek kezdeményezésére
jöjjön létre.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetésének napját követõ harmadik
napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon ha-
tályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
110/2009. (VIII. 19.) FVM

rendelete
a bor forgalombahozatali járulék megfizetésének,
kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló

70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról

A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének l) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügymi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott fel-
adatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

1. §

A bor forgalombahozatali járulék megfizetésének, ke-
zelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007.
(VII. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„1. § E rendelet alkalmazásában:
1. forgalomba hozó:
a) a közvetlenül a fogyasztó vagy a kereskedõ számára

értékesítésre kerülõ bor tekintetében az egyszerûsített adó-
raktár-engedélyes, illetve a tároló adóraktár-engedélyes,

b) a bort külföldrõl behozó kereskedõ;
2. közfogyasztásra forgalomba hozatal: a forgalomba

hozó által a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgal-
mazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 83. §-ának (4) be-
kezdése szerinti tárgyidõszakban a szõlõtermesztésrõl és
a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény
(a továbbiakban: Btv.) 25. § (1) bekezdés szerinti forga-
lomba hozatal;

3. harmadik ország: olyan állam, amely nem az Euró-
pai Unió tagállama, vagy nem az Európai Gazdasági Tér-
ségrõl szóló Megállapodás szerzõdõ állama.”

2. §

(1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A Jöt. 83. §-ának (4) bekezdése szerinti tárgyidõ-
szakban közfogyasztásra forgalomba hozott mennyiség
alapján, a Btv. 24/A. § (4) bekezdésében foglaltak figye-
lembevételével, a Btv. 24/A. § (3) bekezdésében hivatko-
zott határidõig kell megfizetni.”

(2) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép, valamint a § a következõ (5)–(6) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) A befizetési bizonylatnak a közlemények rovatban
tartalmaznia kell a járulékfizetésre kötelezett jövedéki en-
gedélyének számát, kereskedelmi egység esetén adóazo-
nosító számát.

(5) Meghatározott termõhelyû minõségi bor kifejezés-
sel forgalomba hozott bor forgalombahozatali járulékának
számítása esetén a Btv. 24/A. § (3) bekezdésének b) pont-
jában meghatározott összeget kell alkalmazni.

(6) Tájbor, valamint asztali bor kifejezéssel forgalomba
hozott bor forgalombahozatali járulékának számítása ese-
tén a Btv. 24/A. § (3) bekezdésének a) pontjában meghatá-
rozott összeget kell alkalmazni.”

3. §

Az R. 4. § (1)–(2) bekezdései helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„(1) A járulékfizetésre kötelezett a járulék megfizetésé-
rõl a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjá-
nak (a továbbiakban: MgSzH) honlapján közzétett forma-
nyomtatvány szerinti bevallási nyilatkozatot készít, amely
az alábbi adattartalommal rendelkezik:

a) a bevallási nyilatkozatot készítõ neve, címe;
b) adóazonosító száma;
c) jövedéki engedély száma;
d) adóraktári engedély szám/számok;
e) a borászati üzem mûködési engedélyének száma;
f) az elszámolás idõszaka;
g) közfogyasztásra forgalomba hozott földrajzi jelzést

nem viselõ és oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendel-
kezõ bor mennyisége literben kifejezve;

h) a g) pont szerinti mennyiség alapján fizetendõ forga-
lomba hozatali járulék összege forintban meghatározva;

i) közfogyasztásra forgalomba hozott oltalom alatt álló
eredet-megjelöléssel rendelkezõ bor mennyisége literben
kifejezve;

j) az i) pont szerinti mennyiség alapján fizetendõ forga-
lomba hozatali járulék összege forintban meghatározva;

k) az összes fizetendõ összeg forintban meghatározva;
l) a befizetés bizonylatának azonosítója vagy a bank-

számla száma, amelyrõl az átutalás teljesült;
m) a befizetés dátuma;
n) a visszaigényelt járulék összege;
o) a bevallási nyilatkozat készítésének dátuma;
p) a bevallási nyilatkozatot készítõ aláírása.
(2) A járulékfizetésre kötelezett a bevallási nyilatkoza-

tot és a Jöt. 83. §-ának (5) bekezdése szerinti elszámolás
másolatát a járulék befizetésére elõírt határidõt követõ
10 munkanapon belül megküldi az MgSzH-nak.”

4. §

Az R. 5. § (2)–(3) bekezdései helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek, valamint a § a következõ (4) bekezdés-
sel egészül ki:
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„(2) Az MgSzH a járulék befizetésének folyamatos el-
lenõrzése érdekében az általa kezelt adatokat egyezteti
a vámhatóság és a Magyar Államkincstár által szolgálta-
tott adatokkal. A vámhatóság a Jöt. 83. §-ának (5) bekez-
dése szerinti, feldolgozott elszámolások alapján a forga-
lomba hozóra vonatkozó adatokat – ideértve a jövedéki
engedély számot –, valamint a közfogyasztásra forgalom-
ba hozott bor mennyiségére vonatkozó adatokat a decem-
ber 1. és július 31. közötti idõszakról október 15-ig, az
augusztus 1. és november 30. közötti idõszakról pedig
a következõ év február 15-ig továbbítja az MgSzH-nak.

(3) Az agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiak-
ban: miniszter) a Btv. 24/A. § (3) bekezdésében meghatá-
rozott határidõt követõ 30 napon belül intézkedik a járulék
befizetésébõl képzõdött pénzkeret

a) 40%-ának az MgSzH részére, valamint
b) 60%-ának az Agrármarketing Centrum (a továb-

biakban: AMC) részére
történõ átutalásáról.

(4) Amennyiben az MgSzH-val lefolytatott, a (2) bekez-
dés szerinti adategyeztetés alapján az átutalandó összeg
módosításra szorul, úgy ezt a módosítást a következõ idõ-
szak elszámolásában kell megtenni.”

5. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § Az MgSzH a Btv. 24/A. §-ának (8) bekezdése sze-

rinti jelentését a miniszteri jóváhagyást követõ 10 napon
belül a honlapján közzéteszi.”

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba azzal, hogy a 2009. augusztus 1-jét követõen
forgalomba hozott borra vonatkozó bevallásokra kell al-
kalmazni.

(2) Az R. melléklete hatályát veszti.

(3) E rendelet a hatálybalépését követõ harmadik napon
hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
111/2009. (VIII. 19.) FVM

rendelete
az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában

való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. tör-
vény 56. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felha-

talmazás alapján a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának l) pontjában meghatározott fel-
adatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) Az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrá-
ban történõ alkalmazásáról szóló 2007. június 11-i
708/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:
708/2007/EK rendelet) 5. cikke szerinti illetékes hatóság
– a 3. §-ban foglalt eltéréssel – a Magyar Köztársaság te-
kintetében a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Köz-
pontja (a továbbiakban: MgSzH Központ).

(2) A 708/2007/EK rendelet 5. cikke szerinti tanácsadó
bizottságot az MgSzH Központ – az idegen vagy nem õs-
honos halfajok akvakultúrákban való alkalmazásának en-
gedélyezése szerinti feladatának végrehajtása érdekében –
hozza létre. A tanácsadó bizottság hat tagú, tagjai

a) a Halászati és Öntözési Kutatóintézet,
b) az MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet,
c) a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszék,
d) a Haltermelõk Országos Szövetsége és Terméktanácsa,
e) a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, vala-

mint
f) az MgSzH Központ

egy-egy képviselõje, a bizottság elnöke az MgSzH Köz-
pontjának képviselõje. A tanácsadó bizottság ügyrendjét
az elnök határozza meg.

2. §

A 708/2007/EK rendelet IV. számú mellékletében fel
nem sorolt idegen fajok nem rutin szállítása esetén a kör-
nyezeti kockázatértékelést kérelemre – a 708/2007/EK
rendelet 9. cikkének (1) bekezdése szerint – az MgSzH
Központ rendeli el, és a kérelmezõ költségére a Halászati
és Öntözési Kutatóintézet végzi el, majd ennek eredmé-
nyérõl tájékoztatja a tanácsadó bizottságot.

3. §

A szomszédos tagállamokat érintõ szállítások esetén
a tanácsadó bizottság véleménye alapján az MgSzH Köz-
pont a szállítás engedélyezésére vonatkozó határozat-
tervezetet készít, melyet megküld a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztériumnak külön indoklással és
a környezeti kockázatértékelésnek a 708/2007/EK rende-
let II. számú mellékletében meghatározott összefoglalójá-
val együtt. Az engedély megadásának szándékáról az érin-
tett tagállamok és az Európai Bizottság – a 708/2007/EK
rendelet 11. cikke szerinti – értesítését a Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Minisztérium végzi. Az Európai Bi-
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zottság határozata alapján az MgSzH Központ határozattal
dönt a szállítás engedélyezésérõl.

4. §

A szállításokra vonatkozó nemzeti nyilvántartás vezeté-
sérõl – az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrá-
ban történõ alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi
rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló 2008. június 13-i 535/2008/EK bi-
zottsági rendelet 4. cikke szerint – a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium a Haltenyésztési és Öntözé-
si Kutató Intézet útján gondoskodik. A nyilvántartás
a szállítási kérelmekbõl, engedélyekbõl és értékelésekbõl
áll. A Halászati és Öntözési Kutatóintézet internetes hon-
lapján a nyilvántartást közzéteszi. A Halászati és Öntözési
Kutató Intézet felelõs a nyilvántartás üzemeltetéséért és
karbantartásáért, az adatok védelméért, az információs
rendszer számítógépparkjának és programjainak folyama-
tos fejlesztéséért. A tárgyév után az Adattárat archiválni
kell.

5. §

Amennyiben – a 708/2007/EK rendelet 18. cikke sze-
rinti – megfigyelési programot kell lefolytatni, az MgSzH
Központ dönt annak helyszínérõl. A tanácsadó bizottság
véleménye alapján a megfigyelési program értékelését
a nemzeti nyilvántartásba vétel céljából az MgSzH Köz-
pont juttatja el a Halászati és Öntözési Kutatóintézetnek.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

7. §

E rendelet
a) az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrá-

ban történõ alkalmazásáról szóló 2007. június 11-i
708/2007/EK tanácsi rendelet,

b) az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában
történõ alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rende-
let végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megálla-
pításáról szóló 2008. június 13-i 535/2008/EK bizottsági
rendelet
végrehajtásához szükséges egyes rendelkezéseket állapítja
meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
115/2009. (VIII. 29.) FVM rendelete

a történelmi bázis jogosultságról szóló
106/2007. (IX. 24.) 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 b) pontjában kapott felhatal-
mazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva, a következõket rendelem el:

1. §

A történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX.
24.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának
(1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A történelmi bázis jogosultság jogosultjának sze-
mélyében bekövetkezett változás esetén a nyilvántartás-
ban történõ – a vonatkozó szerzõdésen alapuló – átírás
iránti kérelmet átruházás, illetve ideiglenes átengedés ese-
tén a feleknek közösen, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által az MVH honlap-
ján közleményben közzétett formanyomtatványon kell be-
nyújtania az átvevõ lakhelye/székhelye szerint illetékes
MVH Megyei Kirendeltségre.

(2) A történelmi bázis jogosultság jogosultjának szemé-
lyében öröklés, illetve jogutódlás miatt bekövetkezett vál-
tozás átvezetése iránti kérelmet az örökös, illetve a jogutód
az MVH által az MVH honlapján közleményben közzétett
formanyomtatványon is benyújthatja.”

2. §

A Rendelet 3. §-ának (3)–(5) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(3) Az R. 12. § b) pontja szerinti esetben a történelmi
bázis jogosultság átruházása, illetve ideiglenes átengedése
esetén benyújtott átírási kérelem alapján az MVH csak ab-
ban az esetben vezeti át a nyilvántartásban a kérelemben
szereplõ mennyiségû történelmi bázist, ha a történelmi bá-
zis jogosultság átruházásával, illetve ideiglenes átengedé-
sével egyidejûleg a történelmi bázis jogosultságban meg-
határozott mértékben a tehéntej termékpálya szabályozá-
sában alkalmazott kvótarendszerrõl szóló FVM rendelet
alapján megállapított tejkvóta is átruházásra, illetve ideig-
lenes átengedésre kerül.

(4) Az R. 12. § gb) és hb) pontjai szerinti esetben a törté-
nelmi bázis jogosultság átruházása, illetve ideiglenes áten-
gedése esetén benyújtott kérelem alapján az MVH csak ab-
ban az esetben vezeti át a nyilvántartásban a kérelemben
szereplõ mennyiségû történelmi bázist, ha a történelmi bá-
zis jogosultság átruházásával, illetve ideiglenes átengedé-
sével egyidejûleg a történelmi bázis jogosultságban meg-
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határozott mértékben a dohánytermeléshez kötött nemzeti
támogatási jogosultságról szóló 51/2006. (VII. 5.) FVM
rendelet alapján megállapított dohánytermeléshez kötött
nemzeti támogatási jogosultság is átruházásra kerül.

(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti kérelem jóváhagyására
a Tv. 76. § (2)–(3) bekezdéseiben foglaltakat kell alkal-
mazni. A történelmi bázis jogosultság átírása iránti kére-
lem alapján az MVH csak abban az esetben vezeti át a nyil-
vántartásban a kérelemben szereplõ mennyiségû történel-
mi bázist, amennyiben a szerzõdés egyértelmûen rendel-
kezik a történelmi bázis jogosultság átruházásáról, illetve
ideiglenes átengedésérõl.”

3. §

A Rendelet 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) Az átírási kérelemhez mellékelni kell a kérelmet
alátámasztó közokiratot vagy a teljes bizonyító erejû ma-
gánokiratok eredeti példányát, illetve hitelesített másola-
tát. Amennyiben az átadó ügyfél elõfinanszírozásban ré-
szesült, és errõl a tényrõl az elõfinanszírozást végzõ bank
az MVH-t az MVH által kiadott közleménynek megfele-
lõen írásban tájékoztatta, úgy az átírási kérelemhez csatol-
nia kell az ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített
bankszámlát vezetõ pénzügyi intézménnyel közös
nyilatkozatát arról, hogy az elõfinanszírozás rendezésének
kérdésében megállapodtak.”

4. §

A Rendelet 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az átírási kérelem a tárgy támogatási évre vonatko-

zóan, adott év november 30-ig – tejtermelés támogatása
történelmi bázis jogosultság tekintetében szeptember
30-ig – nyújtható be.

(2) Az örökös vagy jogutód a jogutódlást igazoló döntés
jogerõre emelkedését követõ 30 napon belül kérheti a tör-
ténelmi bázis jogosultság átírását. A kérelemhez mellékel-
ni kell a jogutódlást alátámasztó dokumentum másolatát.

(3) Az örökös a történelmi bázis jogosultságából fakadó
jogait csak az MVH jóváhagyó határozatának jogerõre
emelkedését követõen gyakorolhatja.

(4) Az átírási kérelmet kizárólag teljes mértékben, az
MVH által az MVH honlapján közleményben közzétett
formanyomtatványon lehet visszavonni.”

5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2009. október 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Rendelet 3. §-ának (2) bekezdése és a 7. §-ának
(3) bekezdése.

(4) E rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti az 1. §, a 3–4. §-a, valamint az 5. § (3) bekezdése.

(5) E rendelet 2009. október 2-án hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelete

az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló
32/2009. (III. 31.) FVM rendelet

módosításáról

A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhí-
tési hozzájárulásról szóló 2008. évi CI. törvény 15. §
(11) bekezdés a) és c) pontjában 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:

1. §

(1) Az agrárkár-enyhítési eljárásról szóló 32/2009. (III.
31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának h) pontja
helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]
„h) elemikár-mentes év: az az év, amelyben a termelõ

az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazan-
dó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú mi-
niszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.)
FVM rendelet szerint a vis maior esemény bekövetkezté-
vel kapcsolatos bejelentést nem tett,”

(2) Az R. 1. §-a a következõ j) ponttal egészül ki:
„j) jégesõkár: szilárd halmazállapotú, jégkristályokból

és azok képzõdményeibõl álló csapadék (jégesõ) által
a termesztett növényi kultúrákban okozott zöldkár, virág-
zási kár, érési- vagy szemkár.”

(3) Az R. 1. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyúttal az R. 1. § jelenlegi szövege (1) bekezdés szerinti
számozást kap:

„(2) Az e rendelet alapján kötelezõen alkalmazandó for-
manyomtatványokat (nyilatkozat, bejelentõlapok) a Me-
zõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja a honlap-
ján közzéteszi.”

2. §

(1) Az R. 5. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ
alcím lép:

9. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2891



„A jégesõ-, belvíz-, téli és tavaszi fagykár bejelentése”
(2) Az R. 5. §-ának (1)–(4) bekezdése helyébe a követ-

kezõ rendelkezések lépnek:
„(1) A termelõ a használatában lévõ termõföldön

a tárgyévben bekövetkezett jégesõ-, belvíz-, téli és tavaszi
fagykárt, annak becsült nagyságát (a jégesõ-, belvíz-, téli
és tavaszi fagykárral érintett termõföld területe, a termés-
kiesés becsült mértéke) a Krt. 9. § (1) bekezdés b) pontjá-
ban foglaltaknak megfelelõen, a káresemény bekövetkezé-
sétõl számított tíz napon belül e rendelet 2. számú mellék-
lete szerinti adattartalmú, az MgSzH által közzétett beje-
lentõlapon köteles bejelenteni az MgSzH termelõ lakóhe-
lye, illetve székhelye szerint illetékes területi szervéhez
(a továbbiakban: szakigazgatási hivatal).

(2) Ha a termelõ a termõföldre rendelkezik biztosítási
szerzõdéssel, úgy a tárgyévre az elemi károkra megkötött
biztosítási szerzõdésrõl készített kimutatást a 3. számú
melléklet szerinti adattartalmú, az MgSzH által közzétett
bejelentõlapon a szakigazgatási hivatalnak – az (1) bekez-
dés szerinti bejelentéssel, de legkésõbb a kárenyhítõ jutta-
tás iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg – be kell je-
lentenie. A bejelentés a kárenyhítõ juttatás iránti kérelem
benyújtására nyitva álló határidõ leteltét követõen nem
pótolható.

(3) A szakigazgatási hivatal az (1) bekezdés szerint be-
jelentett elemi kár tényét és annak mértékét, az érintett nö-
vénykultúrák károsodását jegyzõkönyvvel igazolja, és az
általa ellenõrzött adatokat nyilvántartásba veszi.

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztá-
sa esetén a termelõ kárenyhítõ juttatásra vonatkozó kérel-
mét az adott káresemény vonatkozásában el kell utasítani.”

3. §

Az R. 6. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezések lépnek:

„(1) A miniszter az aszályt meghatározott területre vo-
natkozóan közleményben vis maiornak nyilváníthatja,
amelyet az agrárpolitikáért felelõs miniszter által vezetett
minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos
lapjában, a minisztérium honlapján, valamint egy országos
napilapban tesz közzé.

(2) Az aszály által okozott kár esetében a termelõ a kár-
enyhítõ juttatás iránti kérelmét az 5. § (1) bekezdése sze-
rinti bejelentés nélkül benyújthatja a 8. § (1) bekezdésében
foglaltak szerint.”

4. §

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

„(1) A termelõ a kárenyhítõ juttatás iránti kérelmében az
igényelt kárenyhítõ juttatás összegét az MgSzH által e ren-
delet 4., 5. és 6. számú mellékletei alapján közzétett táblá-

zatok felhasználásával számítja ki, és a kérelmet két erede-
ti példányban személyesen, vagy postai úton legkésõbb
a tárgyév október 20-áig beérkezõleg a szakigazgatási
hivatalhoz nyújthatja be.”

(2) Az R. 8. §-ának (3)–(5) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezések lépnek:

„(3) A szakigazgatási hivatal a kárenyhítõ juttatás iránti
kérelem adatait, számított összegét ellenõrzi, a 6. számú
melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon az adatok
valódiságát záradékolással igazolja, adatbázisában a zára-
dékkal ellátott, kárenyhítõ juttatásra vonatkozó kérelmek
adatait az 1. § a)–d) és j) pontja szerinti káronként csopor-
tosítva rögzíti, és az (1) bekezdés szerinti kárenyhítõ jutta-
tás iránti kérelem egy eredeti, záradékkal ellátott példá-
nyát a tárgyév november 10-éig beérkezõleg az MVH ré-
szére továbbítja.

(4) A szakigazgatási hivatal a (3) bekezdés szerinti adat-
állományt a tárgyév november 18-áig elküldi az MgSzH
részére. Az MgSzH a szakigazgatási hivatalok adatállomá-
nyainak összegzését követõen az összesített adatállományt
a tárgyév november 20-áig elküldi az MVH részére, vala-
mint ezen adatállományból megyeszintû bontásban, az 1. §
a)–d) és j) pontja szerinti káronként csoportosítva a tárgy-
év november 22-éig összefoglaló jelentést készít, és azt
elektronikus úton elküldi a miniszter részére.

(5) Ha a termelõ nem az (1) bekezdés szerinti példány-
számban és határidõben nyújtja be kárenyhítési juttatás
iránti kérelmét, úgy azt el kell utasítani.”

5. §

Az R. 9. § (3) bekezdésének g) pontja helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

[A kifizetési tervnek tartalmaznia kell:]
„g) a termelõk részére kifizetni javasolt kárenyhítõ jut-

tatás összegét az 1. § a)–d) és j) pontjaiban felsorolt kárfaj-
ták szerinti bontásban, a kifizetéssel érintett termelõk szá-
mát és azok mûködési forma szerinti megoszlását.”

6. §

Az R. 10. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(1) A kárenyhítõ juttatásra vonatkozó kérelem benyúj-
tásával egyidejûleg a termelõ a részére megállapított kár-
enyhítõ juttatás elõlegének fizetését is kérelmezheti,
amelynek mértékét a miniszter a kifizetési terv jóváhagyá-
sakor határozhatja meg.”

7. §

(1) Az R. 11. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe az aláb-
bi rendelkezések lépnek:
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„(1) A miniszter egyetértése esetén a 9. §-ban foglaltak
szerint összeállított és elõterjesztett kifizetési tervet jóvá-
hagyja, és a kifizetési terv jóváhagyásáról tájékoztatja az
MVH-t.

(2) Az MVH a kifizetési terv jóváhagyásáról szóló dön-
tés kézhezvételét követõen, a tárgyévet követõ év március
15-ig határozatban értesíti a termelõt a kárenyhítési igénye
kielégítésének mértékérõl és teljesíti a kifizetéseket. A ki-
fizetésre kerülõ összeg meghatározásánál az MVH a fo-
lyósított elõleget is figyelembe veszi.”

(2) Az R. 11. §-ának (5) bekezdése helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

„(5) Az MVH a kárenyhítési kérelemben bekövetkezett
változást átvezeti és a (2) bekezdés szerinti kifizetésekkel
egyidejûleg rendezi.”

8. §

Az R. 1–6. számú melléklete helyébe e rendelet
1–6. számú melléklete lép.

9. §

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

(2) Az R. 11. §-ának (6) bekezdése hatályát veszti.
(3) Ez a rendelet a hatálybalépése napját követõ napon

hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rende-
lethez

[1. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelet-
hez]

Nyilatkozat a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerhez
történõ csatlakozás szándékáról

1. A termelõ azonosító adatai:
1.1. név,
1.2. cím,
1.3. MVH regisztrációs szám,
1.4. gazdálkodási forma (õstermelõ),
1.5. õstermelõi igazolvány száma.
2. A termelõ nyilatkozata arról, hogy a nemzeti agrár-

kár-enyhítési rendszer kockázatközösségébe be kíván
lépni, és kötelezettséget vállal arra, hogy a nemzeti agrár-
kár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulás-
ról szóló 2008. évi CI. törvény (a továbbiakban: Krt.) 6. §
(1) bekezdése szerinti kárenyhítési hozzájárulás teljes
összegét a Krt. 6. § (2) bekezdése szerinti határidõre meg-
fizeti.

3. A termelõ nyilatkozata arról, hogy tudomásul veszi,
hogy a kárenyhítõ juttatásra csak abban az esetben válik
jogosulttá, ha a Krt. és annak végrehajtására kiadott mi-
niszteri rendeletben meghatározott feltételeket maradékta-
lanul betartja.

4. A termelõ nyilatkozata arról, hogy a jelen nyilatkoza-
tát határozatlan idõre tette meg, és tudomásul veszi, hogy a
felmondásra a Krt. 5. § (4) bekezdése az irányadó.

5. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap)
6. A termelõ aláírása.
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2. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
[2. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez]

Az elemi károk bejelentése

1. A termelõ azonosító adatai:
1.1. név,
1.2. cím,
1.3. MVH regisztrációs szám,
1.4. A gazdálkodási forma megadása (õstermelõ, vagy egyéni mezõgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)
2. Az alábbi táblázat:

Az elemi kárral érintett terület A becsült terméskiesés A fajlagos
becsült

terméskiesés
(t/ha)

helyrajzi
száma

jégesõ miatt
(ha)

belvíz miatt
(ha)

fagykár miatt
(ha)

összesen
(ha)

jégesõ miatt
(t)

belvíz miatt
(t)

fagykár miatt
(t)

összesen
(t)

1. Szántóföldi növények

– õszi búza

– õszi durum búza

– õszi árpa

– rozs

– triticale

– kétszeres
(õszi árpa+õszi búza)

– tavaszi árpa

– zab

– kukorica

– káposztarepce

– szója

– lencse

– lucerna

– borsó

– magborsó

– lóbab

– csemege kukorica

– napraforgó

– cukorrépa

– dohány

– egyéb növények
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Az elemi kárral érintett terület A becsült terméskiesés A fajlagos
becsült

terméskiesés
(t/ha)

helyrajzi
száma

jégesõ miatt
(ha)

belvíz miatt
(ha)

fagykár miatt
(ha)

összesen
(ha)

jégesõ miatt
(t)

belvíz miatt
(t)

fagykár miatt
(t)

összesen
(t)

Szántóföldi növények
összesen:

2. Szántóföldi zöldségfélék

– zöldborsó

– zöldbab

– uborka

– sárgadinnye

– görögdinnye

– spárgatök

– cukkini és egyéb
kabakosok

– paprika

– fûszerpaprika

– paradicsom

– káposzta

– kelkáposzta

– karfiol

– brokkoli

– sárgarépa

– sütõtök

– spárga

– étkezési mák

– szárazbab

– burgonya

– vöröshagyma

– egyéb

Szántóföldi zöldségfélék
összesen

3. Gyümölcsfélék

– ipari alma

– étkezési alma

– õszibarack

– kajszi

– nektarin

– körte
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Az elemi kárral érintett terület A becsült terméskiesés A fajlagos
becsült

terméskiesés
(t/ha)

helyrajzi
száma

jégesõ miatt
(ha)

belvíz miatt
(ha)

fagykár miatt
(ha)

összesen
(ha)

jégesõ miatt
(t)

belvíz miatt
(t)

fagykár miatt
(t)

összesen
(t)

– szilva

– meggy

– cseresznye

– málna

– ribizli (piros, fehér)

– ribizli (fekete)

– köszméte

– szamóca

– dió

– egyéb

Gyümölcsfélék összesen:

4. Szõlõ

– borszõlõ

– csemege szõlõ

Szõlõ összesen

Tárgyévi vetésterület
mindösszesen

Elemi kárt szenvedett terület
összesen

3. A termelõ bejelentése arról, hogy a használatában lévõ területen elemi kár következett be.
4. Az elemi kár megnevezése (jégesõkár, téli fagykár, tavaszi fagykár, belvízkár), bekövetkezésének idõpontja vagy idõtartama.
5. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
6. A termelõ aláírása.
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3. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
[3. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez]

Bejelentés a megkötött biztosítási szerzõdésekrõl

1. A termelõ azonosító adatai:
1.1. név,
1.2. cím,
1.3. MVH regisztrációs szám,
1.4. A gazdálkodási forma megadása (õstermelõ, vagy egyéni mezõgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)
2. Az alábbi táblázat azon elemi károkról, amelyekre a termelõ biztosítási szerzõdést kötött:

Termék megnevezése Jégesõkárra (hektár) Belvízkárra (hektár) Fagykárra (hektár)

1. Szántóföldi növények

–

–

–

2. Szántóföldi zöldségfélék

–

–

3. Gyümölcsfélék

–

–

4. Szõlõ

–

–

5. Összesen:

3. Azon biztosító megnevezése, amellyel a termelõ biztosítási szerzõdést kötött, és a biztosítási szerzõdés idõbeli hatá-
lyának meghatározása (év).

4. A kárenyhítõ juttatás iránti igénnyel érintett elemi károkra megállapított biztosítási összeg meghatározása forintban.
5. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
6. A termelõ aláírása.

4. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
[4. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez]

A tárgyévi átlagtermés-eredmények megállapítása

1. A termelõ azonosító adatai:
1.1. név,
1.2. cím,
1.3. MVH regisztrációs szám,
1.4. A gazdálkodási forma megadása (õstermelõ, vagy egyéni mezõgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)
2. Az alábbi táblázat:

Termék megnevezése

Betakarított termõterület
(hektár)

Betakarított termésmennyiség
(t)

Termésátlag
(t/hektár)

A B B/A

1. Szántóföldi növények

– õszi búza

– õszi durum búza

– õszi árpa

9. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2897



Termék megnevezése

Betakarított termõterület
(hektár)

Betakarított termésmennyiség
(t)

Termésátlag
(t/hektár)

A B B/A

– rozs

– triticale

– kétszeres (õszi árpa+õszi búza)

– tavaszi árpa

– zab

– kukorica

– káposztarepce

– szója

– lencse

– lucerna

– borsó

– magborsó

– lóbab

– csemege kukorica

– napraforgó

– cukorrépa

– dohány

– egyéb növények

Szántóföldi növények összesen:

2. Szántóföldi zöldségfélék

– zöldborsó

– zöldbab

– uborka

– sárgadinnye

– görögdinnye

– spárgatök

– cukkini és egyéb kabakosok

– paprika

– fûszerpaprika

– paradicsom

– káposzta

– kelkáposzta

– karfiol

– brokkoli

– sárgarépa
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Termék megnevezése

Betakarított termõterület
(hektár)

Betakarított termésmennyiség
(t)

Termésátlag
(t/hektár)

A B B/A

– sütõtök

– spárga

– étkezési mák

– szárazbab

– burgonya

– vöröshagyma

– egyéb

Szántóföldi zöldségfélék összesen:

3. Gyümölcsfélék

– ipari alma

– étkezési alma

– õszibarack

– kajszi

– nektarin

– körte

– szilva

– meggy

– cseresznye

– málna

– ribizli (piros, fehér)

– ribizli (fekete)

– köszméte

– szamóca

– dió

– egyéb

Gyümölcsfélék összesen:

4. Szõlõ

– borszõlõ

– csemege szõlõ

Szõlõ összesen:

Tárgyévi vetésterület mindösszesen:

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
4. A termelõ aláírása.
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5. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
[5. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez]

A referenciahozam kiszámítása

1. A termelõ azonosító adatai:
1.1. név,
1.2. cím,
1.3. MVH regisztrációs szám,
1.4. A gazdálkodási forma megadása (õstermelõ, vagy egyéni mezõgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)
2. Az alábbi táblázat:

Termék megnevezése

Az elõzõ három elemikármentes évben betakarí-
tott terület

(hektár)

Összes betaka-
rított terület

Betakarított termésmennyiség
(t)

Összes betaka-
rított mennyi-

ség

Elõzõ három
elemikármen-
tes év termés-

átlaga
(t/hektár)

.../év .../év .../év hektár .../év .../év .../év t
B/A

A B

1. Szántóföldi növények

– õszi búza

– õszi durum búza

– õszi árpa

– rozs

– triticale

– kétszeres (õszi árpa+õszi búza)

– tavaszi árpa

– zab

– kukorica

– káposztarepce

– szója

– lencse

– lucerna

– borsó

– magborsó

– lóbab

– csemege kukorica

– napraforgó

– cukorrépa

– dohány

– egyéb növények
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Termék megnevezése

Az elõzõ három elemikármentes évben betakarí-
tott terület

(hektár)

Összes betaka-
rított terület

Betakarított termésmennyiség
(t)

Összes betaka-
rított mennyi-

ség

Elõzõ három
elemikármen-
tes év termés-

átlaga
(t/hektár)

.../év .../év .../év hektár .../év .../év .../év t
B/A

A B

Szántóföldi növények összesen:

2. Szántóföldi zöldségfélék

– zöldborsó

– zöldbab

– uborka

– sárgadinnye

– görögdinnye

– spárgatök

– cukkini és egyéb kabakosok

– paprika

– fûszerpaprika

– paradicsom

– káposzta

– kelkáposzta

– karfiol

– brokkoli

– sárgarépa

– sütõtök

– spárga

– étkezési mák

– szárazbab

– burgonya

– vöröshagyma

– egyéb

Szántóföldi zöldségfélék összesen:

3. Gyümölcsfélék

– ipari alma

– étkezési alma

– õszibarack

– kajszi

– nektarin

– körte
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Termék megnevezése

Az elõzõ három elemikármentes évben betakarí-
tott terület

(hektár)

Összes betaka-
rított terület

Betakarított termésmennyiség
(t)

Összes betaka-
rított mennyi-

ség

Elõzõ három
elemikármen-
tes év termés-

átlaga
(t/hektár)

.../év .../év .../év hektár .../év .../év .../év t
B/A

A B

– szilva

– meggy

– cseresznye

– málna

– ribizli (piros, fehér)

– ribizli (fekete)

– köszméte

– szamóca

– dió

– egyéb

Gyümölcsfélék összesen:

4. Szõlõ

– borszõlõ

– csemege szõlõ

Szõlõ összesen:

Tárgyévi vetésterület mindösszesen:

Elemi kárt szenvedett terület összesen:

3. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
4. A termelõ aláírása.
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6. számú melléklet a 116/2009. (VIII. 29.) FVM rendelethez
[6. számú melléklet a 32/2009. (III. 31.) FVM rendelethez]

A kárenyhítõ juttatás összegének kiszámítása

1. A termelõ azonosító adatai:
1.1. név,
1.2. cím,
1.3. MVH regisztrációs szám,
1.4. A gazdálkodási forma megadása (õstermelõ, vagy egyéni mezõgazdasági vállalkozó, vagy gazdálkodó szervezet)
2. Az alábbi táblázat:

Termék megnevezése

Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény

területe

Termésátlag Átlagár Tárgyévi
hozamérték

Referencia-
hozamérték Hozamérték-csökkenés

Számított
kárenyhítõ

juttatás
összege

Levonásra kerülõ tételek
Az elemi kár
megnevezé-

se

Igényelhetõ
kárenyhítési

juttatás
összege

(ha)*
Tárgyévi
adatok
(t/ha)

Elõzõ há-
rom

elemikár-
mentes évi

adatok
(t/ha)

Tárgyévi
adatok
(EFt/t)

Elõzõ há-
rom elemi-

kár-
mentes évi

adatok
(EFt/t)

(B×C×E)
(EFt)

(B×D×F)
(EFt)

(H–G)
(EFt)

( )H G

H

�
� 100

(%)

K=I
(EFt)

A biztosító
által kifize-
tett kártérí-
tés összege

(EFt)

A hozam-
kiesés miatt
keletkezett

költség-
megtakarí-
tás össze-

ge**
(EFt)

J=jégesõkár
F=téli- és

tavaszi fagy-
kár

B=belvízkár
A=aszálykár

O=0,8×
[K–(L+M)]*

**
O=0,9×

[K–(L+M)]*
***

(EFt)

A B C D E F G H I J K L M N O

1. Szántóföldi
növények
– õszi búza
– õszi durum búza
– õszi árpa
– rozs
– triticale
– kétszeres (õszi árpa

+ õszi búza)
– tavaszi árpa
– zab
– kukorica
– káposztarepce
– szója
– lencse
– lucerna
– borsó
– magborsó
– lóbab
– csemege kukorica
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Termék megnevezése

Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény

területe

Termésátlag Átlagár Tárgyévi
hozamérték

Referencia-
hozamérték Hozamérték-csökkenés

Számított
kárenyhítõ

juttatás
összege

Levonásra kerülõ tételek
Az elemi kár
megnevezé-

se

Igényelhetõ
kárenyhítési

juttatás
összege

(ha)*
Tárgyévi
adatok
(t/ha)

Elõzõ há-
rom

elemikár-
mentes évi

adatok
(t/ha)

Tárgyévi
adatok
(EFt/t)

Elõzõ há-
rom elemi-

kár-
mentes évi

adatok
(EFt/t)

(B×C×E)
(EFt)

(B×D×F)
(EFt)

(H–G)
(EFt)

( )H G

H

�
� 100

(%)

K=I
(EFt)

A biztosító
által kifize-
tett kártérí-
tés összege

(EFt)

A hozam-
kiesés miatt
keletkezett

költség-
megtakarí-
tás össze-

ge**
(EFt)

J=jégesõkár
F=téli- és

tavaszi fagy-
kár

B=belvízkár
A=aszálykár

O=0,8×
[K–(L+M)]*

**
O=0,9×

[K–(L+M)]*
***

(EFt)

A B C D E F G H I J K L M N O

– napraforgó
– cukorrépa
– dohány
– egyéb növények
Szántóföldi növények
összesen:
2. Szántóföldi
zöldségfélék
– zöldborsó
– zöldbab
– uborka
– sárgadinnye
– görögdinnye
– spárgatök
– cukkini és egyéb
kabakosok
– paprika
– fûszerpaprika
– paradicsom
– káposzta
– kelkáposzta
– karfiol
– brokkoli
– sárgarépa
– sütõtök
– spárga
– étkezési mák
– szárazbab
– burgonya
– vöröshagyma
– egyéb
Szántóföldi
zöldségfélék összesen
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Termék megnevezése

Tárgyévi
vetésterület
és ültetvény

területe

Termésátlag Átlagár Tárgyévi
hozamérték

Referencia-
hozamérték Hozamérték-csökkenés

Számított
kárenyhítõ

juttatás
összege

Levonásra kerülõ tételek
Az elemi kár
megnevezé-

se

Igényelhetõ
kárenyhítési

juttatás
összege

(ha)*
Tárgyévi
adatok
(t/ha)

Elõzõ há-
rom

elemikár-
mentes évi

adatok
(t/ha)

Tárgyévi
adatok
(EFt/t)

Elõzõ há-
rom elemi-

kár-
mentes évi

adatok
(EFt/t)

(B×C×E)
(EFt)

(B×D×F)
(EFt)

(H–G)
(EFt)

( )H G

H

�
� 100

(%)

K=I
(EFt)

A biztosító
által kifize-
tett kártérí-
tés összege

(EFt)

A hozam-
kiesés miatt
keletkezett

költség-
megtakarí-
tás össze-

ge**
(EFt)

J=jégesõkár
F=téli- és

tavaszi fagy-
kár

B=belvízkár
A=aszálykár

O=0,8×
[K–(L+M)]*

**
O=0,9×

[K–(L+M)]*
***

(EFt)

A B C D E F G H I J K L M N O

3. Gyümölcsfélék
– ipari alma
– étkezési alma
– õszibarack
– kajszi
– nektarin
– körte
– szilva
– meggy
– cseresznye
– málna
– ribizli (piros, fehér)
– ribizli (fekete)
– köszméte
– szamóca
– dió
– egyéb
Gyümölcsfélék
összesen:
4. Szõlõ
– borszõlõ
– csemege szõlõ
Szõlõ összesen
Tárgyévi vetésterület
mindösszesen

* A területi adatokat (ha) két tizedesjegy pontossággal, a súlyadatokat (kg) és a termésátlagokat (kg/ha) egész értékre kerekítve kell kitölteni.
** Szántóföldi növények 1 kg hozamkiesése esetén 2,19 Ft
a szántóföldi zöldségek 1 kg hozamkiesése esetén 2,02 Ft
gyümölcsfélék 1 kg hozamkiesése esetén 1,31 Ft
szõlõ 1 kg hozamkiesése esetén 4,97 Ft

*** Az EU Bizottság 1857/2006/EK rendelete 11. cikk elõírása értelmében a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 80%-át.
**** Az EU Bizottság 1857/2006/EK rendelete 11. cikk elõírása értelmében az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezõtlen adottságú

területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet hatálya alá tartozó települések közigazgatási területén lévõ termõterületek esetében a bruttó támogatási intenzitás
nem haladhatja meg a bekövetkezett jövedelemcsökkenés 90%-át.
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3. Igényelt kárenyhítõ juttatás összege mindösszesen, forintban meghatározva (a táblázat „O” oszlopának összesítése)
4. A termelõ nyilatkozata arról, hogy kárenyhítõ juttatás terhére elõleget igényel-e.
5. A termelõ nyilatkozata arról, hogy az érintett elemi kárra a biztosítóval kötött szerzõdés alapján a biztosító által megállapított összeget a törvény által elõírt kö-

telezettség szerint tüntette fel, és tudomásul veszi, hogy a kötelezettség elmulasztásával a kárenyhítõ juttatásra való jogosultságot a teljes kárenyhítõ juttatás össze-
gére vonatkozóan elveszíti, és kötelezettséget vállal arra, hogy ilyen esetben a felvett összeget a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal felszólító határozata
szerint visszafizeti.

6. Keltezés helye, ideje (év, hó, nap).
7. A termelõ aláírása.
8. A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervének aláírással és bélyegzõlenyomattal ellátott álláspontja, javaslata arról, hogy a kérelmezõ a kárese-

mény(eke)t a jogszabályban elõírt határidõben bejelentette, a szakigazgatási hivatal a jogszabály által elõírt mellékletek szerint benyújtott kárenyhítõ juttatás össze-
gére vonatkozóan végzett számításokat ellenõrizte, amelynek alapján a juttatási igény jogosultságának megállapítását javasolja, módosítással javasolja, vagy nem
javasolja
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
117/2009. (VIII. 29.) FVM rendelete

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság
országos tartalékból való igénylésének feltételeirõl
szóló 30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet, valamint az

állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról szóló
82/2005. (IX. 15.) 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. §

(1) Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság or-
szágos tartalékból való igénylésének feltételeirõl szóló
30/2006. (IV. 12.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.1.)
2. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép, egyidejûleg az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A termelõ a (7) bekezdésben foglaltakra is figye-
lemmel:

a) az anyatehénre vonatkozó támogatás esetében, az or-
szágos tartalékból igényelt támogatási jogosultság meg-
szerzését követõ három naptári évig,

b) a juh- és kecskefélékre vonatkozó támogatás eseté-
ben az országos tartalékból igényelt támogatási jogosult-
ság megszerzését követõ három évig

a rendelkezésére álló támogatási jogosultságot nem ru-
házhatja át, illetve nem adhatja bérbe, azt maga köteles ki-
használni, kivéve, ha az átruházás az adott jogosultság tí-
pusnak megfelelõ teljes (anyajuh vagy anyatehén) állatál-
lománnyal történik, illetve ha a vonatkozó állattartó tevé-
kenységét az átadó – tenyészete felszámolásával egyidejû-
leg – megszünteti. Amennyiben a jogosultság átruházása
jóváhagyásra kerül, az átadó a következõ támogatási
évben nem juthat támogatási jogosultsághoz az országos
tartalékból.

(7) A (6) bekezdés a) pontjában meghatározottakat
2009. szeptember 1. és 2009. október 31. közötti idõszak-
ban nem kell alkalmazni.”

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

„(3) Az igényelt – illetve visszaosztás alkalmazása ese-
tén azzal arányos mértékû – támogatási jogosultság a ter-
melõ javára abban az esetben és olyan mértékben kerül jó-
váírásra, ahogyan teljesíti az Európai Mezõgazdasági Ori-
entációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszí-
rozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó
anyajuh- és anyatehéntartás támogatásra vonatkozó felté-
teleket. Az MVH a támogatási kérelem elbírálásáról szóló

döntésben értesíti a termelõt egyéni támogatási felsõhatá-
rának változásáról.”

2. §

(1) Az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról
szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet (a továbbiakban:
R.2.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A mezõgazdasági termelõt (a továbbiakban: terme-
lõ) illetõ egyéni támogatási felsõhatárt a Mezõgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Hivatala (a további-
akban: MVH) az Európai Mezõgazdasági Orientációs és
Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egysé-
ges területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi ki-
egészítõ nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet
11. §-a alapján hozott döntésében állapítja meg.”

(2) Az R.2. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Öröklés esetén a támogatási jogosultság jogosultja
változásának az MVH által vezetett nyilvántartásban törté-
nõ átvezetése iránti kérelmet – a jogerõs hagyatékátadó
végzéssel vagy annak másolatával együtt – a hagyatékát-
adó végzés jogerõre emelkedésétõl számított huszonkét
munkanapon belül be kell nyújtani az MVH-nak.”

(3) Az R.2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A támogatási jogosultság átruházása, illetve bérbe-
adása esetén a feleknek a támogatási jogosultság jogosult-
ja változásának nyilvántartásba történõ – a vonatkozó
szerzõdésen alapuló – átvezetése iránti kérelmet közösen
kell benyújtaniuk az MVH-hoz legkésõbb az 1. § (1) be-
kezdésében meghatározott, a vonatkozó támogatási jog-
címhez kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatást szabá-
lyozó jogszabály szerinti támogatási kérelemre vonatkozó
jogerõs határozat kézhezvételét követõen a támogatási ké-
relemre vonatkozó benyújtási idõszak utolsó napjával be-
zárólag. A teljes állatállomány birtokon tartási idõszak
alatt történõ átruházásakor az átadó termelõ által bérelt tá-
mogatási jogosultságnak az átvevõ termelõ részére történõ
bérbeadása esetén a támogatási jogosultság jogosultja vál-
tozásának nyilvántartásba történõ – a vonatkozó szerzõdé-
sen alapuló – átvezetése iránti kérelmet az átruházástól
számított tíz munkanapon belül kell benyújtani az
MVH-hoz. A 2009. évben az anyatehéntartás támogatással
összefüggõ támogatási jogosultság jogosultjának szemé-
lyében bekövetkezett változás nyilvántartásba történõ át-
vezetése iránti kérelmek benyújtási határideje 2009.
október 31.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.
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(2) Ez a rendelet, valamint
a) az R. 2. §-ának (7) bekezdése,
b) az R.2. 6. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata

2009. november 1. napján hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
118/2009. (VIII. 31.) FVM rendelete

a mezõõrök és a hegyõrök szolgálati viszonyáról szóló
29/1998. (IV. 30.) FM rendelet

módosításáról

A fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi és
a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
30. §-ának (6) bekezdésében foglalt 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, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § n) pontjában foglalt feladatkörében eljáró igazságügyi
és rendészeti miniszterrel egyetértésben a következõket
rendelem el:

1. §

A mezõõrök és a hegyõrök szolgálati viszonyáról szóló
29/1998. (IV. 30.) FM rendelet (a továbbiakban: FM ren-
delet) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi
szerve (a továbbiakban: MgSzH területi szerve) a mezõ-
õrök számára vizsgát és tanfolyamot szervez. A három fõs
vizsgabizottság tagjai az MgSzH területi szervének és
a rendõrségnek a képviselõje, az elnöke az MgSzH területi
szervének vezetõje. Az MgSzH területi szerve a sikeres
vizsgát követõen vizsgabizonyítványt állít ki. A vizsgabi-
zonyítvány tartalmi és formai kellékeit, valamint a mezõ-
õrök vizsgakövetelményeit a rendelet 1–2. számú
mellékletei tartalmazzák.”

2. §

Az FM rendelet 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„2. § Az eredményes vizsgát tett mezõõr az alkalmazá-
sára vonatkozó jogviszony létrehozását követõen az
MgSzH területi szervének vezetõje elõtt esküt tesz, amely-
rõl az MgSzH területi szerve a rendelet 3. számú mellékle-
te szerinti esküokmányt állít ki. Az eskü szövege a követ-
kezõ:

„Én .................. esküszöm, hogy mûködési területe-
men a termõföldeket, a termõföldön lévõ terményeket és
termékeket, felszereléseket, eszközöket, haszonállatokat,
mezõgazdasági építményeket és földmérési jeleket a vo-
natkozó jogszabályok rendelkezései szerint lelkiismerete-
sen õrzöm. A hatályos jogszabályok szerint mindazon sze-
mélyekkel szemben késedelem nélkül eljárok, akik a me-
zõgazdaság vagy a tulajdonosok érdekeit sértik, értékeit
veszélyeztetik. A jogszabályban biztosított jogommal
vissza nem élek.””

3. §

Az FM rendelet 3. §-ának helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„3. § (1) A mezõõrnek évenként az MgSzH területi szer-
ve által szervezett továbbképzésen részt kell vennie. A
részvételt az MgSzH területi szerve a vizsgabizonyítvány-
ba bejegyzi.

(2) A bejelentett mezei õrszolgálatról, valamint az esküt
tett mezõõrrõl készült nyilvántartás, hatósági szolgálati
igazolvány, valamint a szolgálati napló leírását a rendelet
4–7. számú mellékletei tartalmazzák.”

4. §

Az FM rendelet 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„5. § A hatósági szolgálati igazolványt, szolgálati nap-
lót és a mezõõri jelvényt az MgSzH területi szerve biztosít-
ja. A mezõõr foglalkoztatásának megszûnésétõl számított
3 napon belül a fenntartó a hatósági szolgálati igazolványt
és a mezõõri jelvényt átadja az MgSzH területi szervé-
nek.”

5. §

Az FM rendelet 6. §-ának helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A mezõõrnek feladata ellátása során a hatósági
szolgálati igazolványát magánál kell tartania és azzal,
vagy a sorszámozott mezõõri jelvényével az intézkedés
megkezdése elõtt – ha az az intézkedés eredményességét
veszélyezteti, az intézkedés befejezésekor – köteles magát
igazolni.

(2) A hatósági szolgálati igazolvány, a szolgálati napló,
a mezõõri jelvény elvesztését a mezõõr a fenntartónak ha-
ladéktalanul, a fenntartó az MgSzH területi szervének há-
rom napon belül bejelenti. A könnygázszóró palack,
illetve a sörétes vadászlõfegyver elvesztését a körülmé-
nyekrõl szóló írásos jelentés egyidejû megküldésével
a mezõõr a fenntartónak és a rendõrségnek haladéktalanul,
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de legkésõbb annak észlelését követõ 2 munkanapon belül
jelenti.”

6. §

Az FM rendelet 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A mezõõr gondoskodik az õrzött területen észlelt
károkozás esetén a terület tulajdonosának, használójának
értesítésérõl. Jogszabálysértés gyanúja esetén a mezõõr ér-
tesíti a fegyveres biztonsági õrségrõl, a természetvédelmi
és a mezei õrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
23. §-ának (4) bekezdése szerinti hatóságot, a természet
védelmét szolgáló jogszabályok megsértésének észlelése
esetén pedig természetvédelmi õrszolgálatot.”

7. §

Az FM rendelet 8. §-ának helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(1) A mezõõr sörétes vadászlõfegyverét lakott terüle-
ten kívül

a) kártevõ riasztására,
b) vaktölténnyel vadriasztásra,
c) a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajok-

ról, a fokozottan védett barlangok körérõl, valamint az Eu-
rópai Közösségben természetvédelmi szempontból jelen-
tõs növény- és állatfajok közzétételérõl szóló jogszabály-
ban foglaltakkal összhangban, a seregély (Sturnus vulga-
ris) állományának gyérítésére
használhatja.

(2) A mezõõrnek jelentést kell írnia a fenntartónak a sö-
rétes vadászlõfegyver (1) bekezdésben leírtak szerinti
használatáról, felhasznált lõszer mennyiségérõl.

(3) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységekhez a terüle-
tileg illetékes vadászatra jogosult egyetértése szükséges,
melyeknek az idõpontját és helyszínét a területileg illeté-
kes vadászatra jogosult képviselõjével, vagy a hivatásos
vadásszal a mezõõr elõzetesen egyeztetni és a vadászati
naplóba (beírókönyvbe) beírni köteles.”

8. §

Az FM rendelet 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A sörétes vadászlõfegyver 8. § (1) bekezdésében
elõírtakon kívüli használatát vagy véletlen elsülését – az
errõl készült jelentés egyidejû megküldésével – jelenteni
kell a rendõrkapitányságnak. A helyszín biztosításáról ak-
kor kell gondoskodni, ha a fegyver alkalmazása következ-
tében kár keletkezett vagy sérülés történt.”

9. §

(1) E rendelet 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A 2009. augusztus 31-én hatályos FM rendelet sze-

rint kiadott mezõõri és hegyõri szolgálati igazolványok
2010. szeptember 1-jén hatályukat vesztik.

(3) E rendelet 2010. szeptember 2-án hatályát veszti.

10. §

(1) Az FM rendelet
a) 1. és 3. mellékleteiben a ,,hivatalvezetõ” szövegrész

helyébe az „MgSzH területi szervének vezetõje” szöveg,
b) 1. számú mellékletében a ,,Megyei Földmûvelésügyi

Hivatalnál” szövegrész helyébe az „MgSzH területi szer-
vénél” szöveg, a ,,19......” szövegrész helyébe a ,,20.......”
szöveg,

c) 3. számú mellékletében a ,,22. §-a szerinti” szöveg-
rész helyébe a ,,szerinti” szöveg, a ,,szolgálati igazol-
ványt” szövegrész helyébe a ,,hatósági szolgálati igazol-
ványt” szöveg,

d) 5. és 7. számú mellékletében a ,,szolgálati igazol-
vány” szövegrész helyébe a ,,hatósági szolgálati igazol-
vány” szöveg
lép.

(2) Az FM rendelet 6. számú melléklete helyébe e ren-
delet melléklete lép.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 118/2009. (VIII. 31.) FVM rendelethez
„6. számú melléklet a 29/1998. (IV. 30.) FM rendelethez

Mezõõri hatósági szolgálati igazolvány

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

..................................... MgSzH területi szerve
Igazolvány száma: .............................................................................................................................................................
Fegyvertartási engedély száma: ........................................................................................................................................

...................................................................................
MgSzH területi szervének vezetõje

P. H.

1. Pótlap: Érvényes mûködési terület változásai

Hegyõri hatósági szolgálati igazolvány

........................................................................................................................................................................................
............................................................... Hegyközség
Igazolvány száma: .............................................................................................................................................................
Fegyvertartási engedély száma: ........................................................................................................................................

..................................................
hegybíró

P. H.

1. Pótlap: Érvényes mûködési terület változásai
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Név: .............................................................................................................................
Mûködési terület: ........................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Munkáltató szerv megnevezése és címe: ....................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Név:
Mûködési terület: ........................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Munkáltató szerv megnevezése és címe: ....................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Fénykép
3 � 4 cm

Fénykép
3 � 4 cm



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
119/2009. (IX. 10.) FVM rendelete

a vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló
75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet

módosításáról

Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény
49. §-a (1) bekezdése a) pontjának 17. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatá-
rozott feladatkörben eljárva – a következõket rendelem el:

1. §

A vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló 75/2003.
(VII. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) A vágott testek és féltestek, illetve az ezekbõl
származó húsrészek minõsítésére e rendelet elõírásait kell
alkalmazni. A (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel ki-
zárólag az e rendelet alapján minõsített vágott testek és fél-
testek, illetve az ezekbõl származó húsrészek hozhatók
forgalomba.

(2) A vágóhíd kérelmére az MgSzH Központ felmen-
tést adhat az (1) bekezdés szerinti minõsítési kötelezettség,
illetve a 4. § (1) bekezdése szerinti minõsítõ hely üzemel-
tetési kötelezettség alól abban az esetben, ha hetente leg-
feljebb 25 db szarvasmarhát vagy 50 db sertést vagy 80 db
juhot levágó

a) vágóhíd az állatokat a vágóhíd helyétõl legfeljebb
50 km-es körzetben lévõ állattartó teleprõl vásárolja fel, és

aa) a levágott állatokat csak a vágóhíd helye szerinti
helység közigazgatási határain belül, illetve az azzal
szomszédos helységben nem továbbfeldolgozási céllal ér-
tékesíti, kivéve a Budapesten található kereskedelmi léte-
sítménybe való beszállítást, vagy

ab) a saját boltjában értékesíti, kivéve a Budapesten ta-
lálható kereskedelmi létesítménybe való beszállítást;

b) önkormányzat, illetve kórház által üzemeltetett vá-
góhíd a levágott állatokat kizárólag saját célra használja
fel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti minõsítési kötelezettség,
illetve a 4. § (1) bekezdése szerinti minõsítõ hely üzemel-
tetési kötelezettség nem vonatkozik az olyan vágóhidakra,
amelyek csak saját tenyésztelepeiken született és hizlalt
sertéseket vágnak és az azokból nyert összes hasított testet
fel is darabolják.

(4) A (2) bekezdés szerinti felmentést kapott vágóhíd
üzemeltetõjének a felvásárolt és a levágott állatokról ne-
gyedévenként jelentést kell adnia az MgSzH Szabály-
zatban megadott adattartalommal az MgSzH Központ
részére. Az MgSzH a honlapján közzéteszi a minõsítés-
re kötelezett és a minõsítésre nem kötelezett vágóhidak
listáját.”

2. §

Az R. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) Aki szarvasmarha, sertés, juh vagy kecske elõállí-
tással, illetve kereskedelemmel hivatásszerûen foglalko-
zik, minõsítési tevékenységet nem végezhet. A minõsítõ
nem minõsíthet azon a melléklet szerint számított, átlago-
san heti 50 állategység vágásszám feletti vágást végzõ vá-
góhídon, amelynek üzemeltetõje vagy tulajdonosa. A mi-
nõsítõ továbbá nem lehet a minõsítési tevékenységet ellen-
õrzõ hatóság tisztségviselõje, alkalmazottja vagy megbí-
zottja.”

3. §

(1) Az R. 10/A. §-ának (2) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki:

[A minõsítõ mûködési engedélye iránti kérelmet az
MgSzH Központjához, az általa rendszeresített és a hon-
lapján is közzétett nyomtatványon kell benyújtani, mely-
ben meg kell jelölni]

„d) a helyettesítést végzõ minõsítõvel vagy minõsítõ
szervezettel kötött megállapodást.”

(2) Az R. 10/A. §-ának (3) bekezdése a következõ d) és
e) pontokkal egészül ki:

[A kérelmezõnek csatolni kell (2) bekezdés szerinti ké-
relméhez:]

„d) a helyettesítést végzõ minõsítõ mûködési engedé-
lyének számát;

e) a vágóhíd nyilatkozatát arról, hogy a minõsítõt más
munkafeladattal nem bízza meg.”

4. §

Az R. 14. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) A minõsítõ az elvégzett minõsítésrõl köteles napi
jelentést készíteni a minõsítõ szervezet és a vágóhíd részé-
re, illetve a tevékenységét nem minõsítõ szervezet kereté-
ben végzõ minõsítõ csak a vágóhíd részére a vágóhíd üze-
meltetõje által azonosított és jelölt vágóállatokról, a minõ-
sítés eredményérõl, adatairól. A minõsítõ köteles a jelentés
mindkét példányát hitelesíteni, annak egy példányát a vá-
góhíd üzemeltetõjével átvetetni, a vágás napján a vágóhíd
üzemeltetõjének átadni, valamint elektronikus úton a kü-
lön jogszabályok szerint mûködtetett adatbázisba juttatni.

(2) Az (1) bekezdés szerint dokumentált adatokat a mi-
nõsítõ, a minõsítõ szervezet, illetve a tevékenységét nem
minõsítõ szervezet keretében végzõ minõsítõ köteles a vá-
gást követõ hat hónapig megõrizni, számítástechnikai esz-
közökkel tárolni, hatósági ellenõrzéshez rendelkezésre bo-
csátani.
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(3) A vágóhíd üzemeltetõje köteles a minõsítés tárgyi
feltételek biztosítása mellett:

a) haladéktalanul, de legkésõbb nyolc napon belül tájé-
koztatni az érintett termelõt vagy kereskedõt a minõsítés
eredményérõl és a kereskedelmi (minõségi) osztályok, ka-
tegóriák szerinti pénzügyi elszámolásról;

b) a vágóhídi állat-egészségügyi ellenõrzés, illetve
húsvizsgálat vágóállat minõségével összefüggõ adatait
– a minõsítés és a kereskedelmi osztályba sorolás adataival
együtt – a termelõnek vagy a kereskedõnek átadni.”

5. §

Az R. 20. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október
22.) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létreho-
zásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonat-
kozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piac-
szervezésrõl szóló rendelet”), 42. cikk (1) bekezdés;

b) a Bizottság 1249/2008/EK rendelete (2008. decem-
ber 10.) a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi mi-
nõsítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának
bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapítá-
sáról. ”

6. §

Az R. kiegészül e rendelet mellékletével.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetést követõ 3. napon lép hatályba,
és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

8. §

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

a) a Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október
22.) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létreho-
zásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonat-
kozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piac-
szervezésrõl szóló rendelet”), 42. cikk (1) bekezdés;

b) a Bizottság 1249/2008/EK rendelete (2008. decem-
ber 10.) a szarvasmarhák, sertések és juhok közösségi mi-
nõsítési rendszereinek alkalmazására és e termékek árának
bejelentésére vonatkozó részletes szabályok megállapítá-
sáról.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

2912 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 9. szám

Melléklet a 119/2009. (IX. 10.) FVM rendelethez
„Melléklet a 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelethez

Állategység számítási táblázat

Állatfajok megnevezése Mennyiség (db) Állategység (ÁE)

Szarvasmarha/bivaly
borjú 6 hónapos korig 1 0,4
6–24 hónapos korú növendék 1 0,6
24 hónaposnál idõsebb állat 1 1

Juh (vegyes korcsoport) 1 0,15
Kecske (vegyes korcsoport) 1 0,15
Sertésfélék

tenyészkoca malacok nélkül 1 0,5
malac 25 kg-ig 1 0,03
hízósertés 25–110 kg 1 0,2
kan 1 0,5



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
121/2009. (IX. 11.) FVM rendelete

a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján
a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakban nyújtott
méhészeti támogatások igénybevételének részletes

szabályairól

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya a Magyar Méhészeti Nemzeti Prog-
ram alapján a központi költségvetés, valamint az Európai
Mezõgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános sza-
bályairól szóló 152/2007. (XII. 22.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-ának (1) bekezdésében meghatá-
rozott célok megvalósításával összefüggõ egyes támogatá-
sok igénybevételével kapcsolatos eljárásra terjed ki.

A támogatás jogcímei

2. §

(1) Támogatás vehetõ igénybe az alábbi jogcímekre:
a) az R. 1. § (1) bekezdés a) pontja alapján:
aa) a méhészeti képzés országos koordinálásához, vala-

mint méhegészségügyi ismeretek gyûjtéséhez és terjeszté-
séhez,

ab) regionális rendezvények, kongresszusok szervezé-
séhez, az azokon való részvételhez, nemzetközi rendezvé-
nyen való részvételhez és elméleti ismeretterjesztéshez,

ac) szaktanácsadó-hálózat mûködtetéséhez,
ad) bemutató méhészetek látogatásához,
ae) méz kinyeréséhez szükséges eszközök beszerzésé-

hez,
af) termelõi mézesüveg gyártásához szükséges forma-

garnitúra beszerzéséhez;
b) az R. 1. § (1) bekezdés b) pontja alapján:
ba) varroa atka elleni gyógyszeres védekezéshez,
bb) varroa atka elleni alternatív védekezéshez és a kap-

csolódó ellenõrzõ rendszer mûködtetéséhez;
c) az R. 1. § (1) bekezdés c) pontja alapján:
ca) kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rend-

szerének kialakításához, a rendszer fenntartásához,

cb) vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzé-
séhez;

d) az R. 1. § (1) bekezdés d) pontja alapján a méz fizi-
kai-kémiai tulajdonságainak elemzéséhez;

e) az R. 1. § (1) bekezdés e) pontja alapján a méhcsalá-
dok számának szinten tartásához;

f) az R. 1. § (1) bekezdés f) pontja alapján:
fa) az újkori nosema-kór járványtana, valamint a véde-

kezés lehetõségei tanulmányozásához,
fb) fenológiai és meteorológiai méhészeti megfigyelõ-

hálózat kialakításához és mûködtetéséhez,
fc) méhegészségügyi és környezetterhelési monitoring-

vizsgálathoz.
(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az

R.-ben foglaltak az irányadóak.

A támogatás igénybevételének egységes feltételei

3. §

(1) A támogatási kérelmeket jogcímenként külön kell
benyújtani.

(2) A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
(a továbbiakban: MVH) legkésõbb 2009. október 1-jéig
közleményben jelenteti meg a támogatási kérelem nyom-
tatványait, valamint az elszámolás rendjét. A kérelmeket
az MVH közleményében közzétett nyomtatványon kell
benyújtani.

(3) A támogatási kérelmeket folyamatosan, postai úton,
vagy személyesen 2009. október 16-ától lehet benyújtani.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje – az adott
jogcímre vonatkozó eltérõ rendelkezés hiányában –
2010. szeptember 5-e, a 2. § (1) bekezdés aa), ac), valamint
ca) pontja szerinti támogatások esetében 2010. szeptember
15-e, a hiánypótlások végsõ benyújtási határideje 2010.
október 1-je.

(4) Az MVH a támogatási kérelmeket – az adott jogcím-
re vonatkozó e rendeletben elõírt, eltérõ rendelkezés hiá-
nyában – azok beérkezési sorrendje szerint, legkésõbb
2010. október 15-ig bírálja el.

(5) Ha a kérelem hiányos, az MVH a kérelmezõt egy al-
kalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlás nem
megfelelõ vagy a megadott határidõn túli teljesítése esetén
az MVH a kérelemrõl a rendelkezésére álló adatok alapján
dönt, vagy az eljárást megszünteti. A hiányos kérelem az
elbírálási sorrendben a hiánypótlás beérkezésének idõ-
pontja alapján vehetõ figyelembe.

(6) Ha a (4) bekezdés szerint, a beérkezési sorrend alap-
ján történik a bírálat, az adott jogcímre meghatározott tá-
mogatási keret kimerülését követõen beérkezett támogatá-
si kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

(7) Ha az elfogadható támogatási igény meghaladja az
adott jogcímre vonatkozó keretösszeget, úgy az egyes ké-
relmek alapján megítélhetõ támogatási összegeket arányo-
san csökkenteni kell.
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(8) A támogatási jogosultságot alátámasztó számlákon
és egyéb bizonylatokon szereplõ összegekre abban az eset-
ben nyújtható támogatás, amennyiben a számlák és bi-
zonylatok teljesítési dátuma a 2009. szeptember 1-je és
2010. augusztus 31-e közötti idõszakra esik. Támogatás
csak a pénzügyileg teljesített számla alapján fizethetõ ki.
Forinttól eltérõ pénznemben kiállított számla esetében
a forintra történõ átszámítást a számla teljesítésének nap-
ján érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett fo-
rint/deviza átváltási árfolyam alapján kell elvégezni.

(9) A támogatás alapja – a (10) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével – a kiegyenlített, általános forgalmi
adó (a továbbiakban: áfa) nélküli költségek összege.

(10) Ha a kérelmezõ:
a) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi

CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) értelmében
áfa-visszatérítésre nem jogosult, akkor a támogatás számí-
tásának alapja a támogatás alapját képezõ számla áfát tar-
talmazó bruttó összköltsége;

b) az ÁFA tv. értelmében az adott intézkedéssel kapcso-
latban részleges áfa-visszatérítésre jogosult, akkor a támo-
gatási hányadra esõ, az ÁFA tv. arányosításra vonatkozó
elõírásai szerint le nem vonható áfa összegével megnõ a tá-
mogatási alapként elszámolható költségek összege;

c) nem alanya az ÁFA tv.-nek, de alanya az egyszerûsí-
tett vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvénynek,
akkor a támogatás számításának alapja az adott támogatási
intézkedéshez kapcsolódó elszámolható számlák áfát tar-
talmazó bruttó összköltsége.

(11) Az agrárpolitikáért felelõs miniszter az egyes jog-
címek támogatására elkülönített keretösszegek között
a teljes éves keretösszeg 10%-át meg nem haladó mértékû
átcsoportosítást engedélyezhet.

A méhészeti képzés országos koordinálásának,
méhegészségügyi ismeretek gyûjtésének és terjesztésének

támogatása

4. §

(1) A 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti tá-
mogatás a Magyar Méhészeti Nemzeti Program (a továb-
biakban: Méhészeti Program) képzési feladatainak folya-
matos szakmai koordinálásához szükséges személyi és tár-
gyi feltételek biztosítására, valamint a méhegészségügyi
ismeretek gyûjtésére és terjesztésére vehetõ igénybe. Tá-
mogatás a koordinátori tevékenységet végzõ személy al-
kalmazásával, képzésével összefüggõ költségekre, iroda-
bérletre, irodaszerekre, internetes honlap fenntartására és
frissítésére, külföldi szakmai lapok, tanulmányok, statisz-
tikák, méhegészségügyi szakirodalom beszerzésére, for-
díttatására, szakmai információk közzétételére vehetõ
igénybe. A támogatás keretösszege a 2009/2010. évi vég-
rehajtási idõszakra legfeljebb 100 000 euró.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az Országos
Magyar Méhészeti Egyesület (a továbbiakban: OMME)
igényelheti.

(3) Az országos koordináció támogatása havi tételes el-
számolással igényelhetõ. A kapcsolódó költségek az aláb-
bi mértékben támogathatóak:

a) a koordinátori tevékenységet végzõ személy alkalma-
zásával összefüggõ közvetlen költségek (munkabér és
közterhei) esetében legfeljebb 630 000 forint/hó,

b) a koordinátori tevékenységet végzõ személy munká-
ba járási költség hozzájárulás címen külön jogszabály sze-
rinti jogosultság és elszámolás alapján legfeljebb 30 000
forint/hó,

c) a feladat végrehajtásához kapcsolódó utazási költsé-
gek (amortizáció, üzemanyagköltség) esetében legfeljebb
50 000 forint/hó,

d) az irodaszerek költségei esetében legfeljebb 200 000
forint/év,

e) az irodabérlethez és a fenntartáshoz kapcsolódó költ-
ségek esetében legfeljebb 80 000 forint/hó,

f) az internetes honlap fenntartása és frissítése esetében
legfeljebb 60 000 forint/hó,

g) a telefon- és internetköltségek esetében legfeljebb
35 000 forint/hó,

h) a vírusirtó szoftver esetében legfeljebb 15 000 Ft/év,
elektronikus jogszabály-nyilvántartási rendszer beszerzé-
séhez legfeljebb 100 000 Ft/év,

i) az informatikai eszközök beszerzése és javítása eseté-
ben legfeljebb 500 000 forint/év,

j) méhegészségügyi szakirodalom fordítása esetében
legfeljebb 2,2 forint/karakter, szóközök nélkül számolva
a célnyelvi szöveg karakterszáma alapján, megbízás ese-
tén ennek a közterhekkel növelt összege,

k) a támogatási idõszak alatt legfeljebb két alkalommal
a koordinátor képzése, a képzésen való részvételi díj, szál-
lás és étkezési költsége legfeljebb 50 000 forint/képzés.

(4) A kérelemhez csatolni kell:
a) az elsõ támogatási kérelem benyújtásakor, illetve

a koordinátor személyének változása alkalmával a munka-
szerzõdés másolati példányát,

b) az országos koordináció mûködtetéséhez, a koordi-
nátor képzéséhez, az internetes honlap fenntartásához,
a külföldi szakmai lapok, tanulmányok, statisztikák be-
szerzéséhez, a méhegészségügyi szakirodalom beszerzé-
séhez, fordíttatásához, szakmai információk közzétételé-
hez kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatok (számlák,
kifizetést igazoló bizonylatok, bérelszámoló lap, igazolás
a képzésen való részvételrõl) másolati példányait,

c) a koordinátor tevékenységrõl szóló havi jelentést.
(5) Nem igényelhetõ támogatás olyan szakmai lapok, ta-

nulmányok, statisztikák és méhegészségügyi szakiroda-
lom beszerzésére, fordíttatására, amit

a) a koordinátor, illetve a szaktanácsadók készítettek,
b) az OMME nem tett közzé legalább a szaktanácsadók

és a tagszervezetek részére, illetve az OMME által elfoga-
dott bemutató méhészetek körében.
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Regionális rendezvények, kongresszusok szervezése és az
azokon való részvétel, nemzetközi rendezvényen való

részvétel, elméleti ismeretterjesztés támogatása

5. §

(1) A 2. § (1) bekezdés a) pontjának ab) alpontja szerinti
támogatás a szakmai ismeretek és új információk átadásán
túl méhészeti eszközök bemutatására is szolgáló, legalább
naponta három méhészeti szakmai elõadást magában fog-
laló regionális rendezvények megszervezéséhez, nemzet-
közi rendezvényeken való részvételhez és kiállítás rende-
zéséhez, továbbá legalább húsz fõ részvételével megtartott
elméleti ismeretterjesztéshez (a továbbiakban együtt:
program) vehetõ igénybe. A támogatás keretösszege
a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb
180 000 euró.

(2) Támogatást igényelhet az adott programot szervezõ,
a költségeket viselõ OMME vagy OMME tagszervezet,
illetve a nemzetközi rendezvényen való részvétel, kiállí-
tásszervezés, valamint a szaktanácsadók továbbképzése
esetén az OMME.

(3) Minden programra vonatkozóan külön támogatási
kérelmet kell benyújtani. Támogatási kérelem a végrehaj-
tási idõszak alatt több alkalommal is, de adott program
esetében csak egyszer nyújtható be. Amennyiben a prog-
ram idõtartama a végrehajtási idõszakon túlnyúlik, a támo-
gatási kérelem adott végrehajtási idõszakra vonatkozó ré-
szét kell a benyújtási határidõben benyújtani. A kérelem
benyújtási határideje a program zárónapjától számított
negyvenöt munkanap.

(4) A támogatás igénylõje köteles a program idõpontját,
idõtartamát, valamint annak helyszínét az MVH-nak elõ-
zetesen bejelenteni. A bejelentést az MVH által közzétett
nyomtatványon személyesen vagy faxon kell benyújtani
legkésõbb a program, illetve az oktatás kezdõ idõpontját
megelõzõ ötödik munkanapig beérkezõen.

(5) Az (1) bekezdés szerinti regionális rendezvény ese-
tében kizárólag a következõ költségek támogathatóak:

a) elõadói díjak legfeljebb 35 000 forint/alkalom – meg-
bízási szerzõdés esetén ennek közterhekkel növelt össze-
ge – külföldi elõadó esetén legfeljebb bruttó 100 000 fo-
rint/alkalom, tolmács díja legfeljebb 35 000 forint/alkalom
– megbízási szerzõdés esetén ennek közterhekkel növelt
összege –,

b) elõadók elszállásolási költsége legfeljebb 8000 fo-
rint/nap/fõ, étkezési költségeik, valamint az OMME tag-
szervezet elnöke vagy megbízottjának étkezési költsége
legfeljebb 3000 forint/nap/fõ,

c) elõadók utazási költsége bizonylattal, illetve az Adó-
és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH)
által közzétett, a tevékenységhez használt gépjármûvek
fogyasztási normáiról szóló tájékoztató, valamint az alkal-
mazható üzemanyagárakról szóló közlemény alapján tör-
ténõ kilométer-elszámolással (útnyilvántartással),

d) regionális rendezvény esetén az újsághirdetési költ-
ségek legfeljebb bruttó 200 000 forint/rendezvény érték-
ben, amennyiben a hirdetés a rendezvény szakmai jellegét
emeli ki,

e) meghívók készítésének és sokszorosításának, vala-
mint postázásának költségei legfeljebb 50 000 forint/ ren-
dezvény,

f) épülethelyiség bérlésének költségei,
g) installáció (pavilonbérlés díja, pavilonszállítás, pavi-

lontelepítés, pavilonbontás),
h) hangosítás, kivetítés költségei (szolgáltatás vagy bér-

leti díj),
i) rendezvény egészségügyi biztosításának költségei

legfeljebb 60 000 forint/rendezvény (mentõk).
(6) A regionális rendezvényre vonatkozó támogatási ké-

relemhez csatolni kell:
a) a kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatok (szám-

la, illetve annak pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat, út-
nyilvántartás) másolati példányát,

b) a szerzõdés(ek) másolati példányát, épülethelyi-
ség-bérlet esetén szerzõdés csak a 20 000 forint/alkalom
feletti bérleti díjhoz szükséges,

c) postaköltség vagy meghívók elkészítése költségeinek
elszámolásakor a kiküldött meghívót, amelynek tartalmaz-
nia kell legalább az elõadók nevét és az elõadások témáját,

d) a hirdetés(ek) másolatát,
e) az elõadások tematikáját,
f) a szervezõ nyilatkozatát arról, hogy a méhészek nem

fizettek részvételi vagy belépõdíjat,
g) az OMME nyilatkozatát a rendezvény Méhészeti

Programba illeszkedésérõl,
h) az OMME tagsági igazolását, amennyiben a kérelmet

tagszervezet nyújtja be.
(7) Az (1) bekezdés szerinti elméleti ismeretterjesztés

támogatása esetében kizárólag a következõ költségek tá-
mogathatóak:

a) elõadói díjak legfeljebb 35 000 forint/alkalom, meg-
bízási szerzõdés esetén ennek közterhekkel növelt össze-
ge,

b) elõadók elszállásolási költsége legfeljebb 8000 fo-
rint/nap/fõ, étkezési költségeik, valamint az OMME tag-
szervezet elnöke vagy megbízottjának étkezési költsége
legfeljebb 3000 forint/nap/fõ,

c) elõadók utazási költsége bizonylattal, illetve az
APEH által közzétett, a tevékenységhez használt gépjár-
mûvek fogyasztási normáiról szóló tájékoztató, valamint
az alkalmazható üzemanyagárakról szóló közlemény alap-
ján történõ kilométer-elszámolással (útnyilvántartással),

d) meghívók fénymásolásának és postázásának költsé-
gei,

e) épülethelyiség bérlésének költségei,
f) hangosítás, kivetítés költségei (szolgáltatás vagy bér-

leti díj),
g) a támogatási idõszak alatt legfeljebb két alkalommal

a szaktanácsadók képzése a résztvevõ szaktanácsadók
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szállás és étkezési költsége legfeljebb 11 000 fo-
rint/nap/fõ.

(8) Az elméleti ismeretterjesztésre vonatkozó támogatá-
si kérelemhez csatolni kell:

a) a kapcsolódó költségeket igazoló bizonylatok (szám-
la, illetve annak pénzügyi teljesítését igazoló bizonylat, út-
nyilvántartás) másolati példányát,

b) a szerzõdés(ek) másolati példányát, épülethelyi-
ség-bérlet esetén szerzõdés csak a 20 000 forint/alkalom
feletti bérleti díjhoz szükséges,

c) postaköltség vagy meghívók elkészítése költségeinek
elszámolásakor a kiküldött meghívót, egyéb esetben ele-
gendõ a szervezõ által készített program, és a programnak,
illetve a meghívónak is tartalmaznia kell legalább az elõ-
adók nevét és az elõadások témáját,

d) a résztvevõk nevét, címét és aláírását tartalmazó je-
lenléti ívet,

e) a szervezõ nyilatkozatát arról, hogy a méhészek nem
fizettek részvételi vagy belépõdíjat,

f) az OMME nyilatkozatát a rendezvény Méhészeti
Programba illeszkedésérõl,

g) az OMME tagsági igazolását, amennyiben a kérelmet
tagszervezet nyújtja be.

(9) Nemzetközi rendezvényen való részvétel és kiállítás
rendezésének támogatása esetében kizárólag a következõ
költségek támogathatóak:

a) legfeljebb harminc fõ részére utazás költsége eseté-
ben legfeljebb 300 000 forint/fõ, gépkocsival történõ uta-
zás esetén az APEH által közzétett, a tevékenységhez
használt gépjármûvek fogyasztási normáiról szóló tájé-
koztató, valamint az alkalmazható üzemanyagárakról
szóló közlemény alapján történõ kilométer-elszámolással
(útnyilvántartással),

b) legfeljebb harminc fõ szállásköltségére legfeljebb 30
000 forint/fõ/nap összeg erejéig,

c) a kiállítás rendezésében részt vevõ legfeljebb három
fõ esetében napidíjra legfeljebb 100 euró/fõ/nap és közter-
hei összegig,

d) az adott rendezvényen, kiállításon meghatározott
részvételi díjak, pavilonbérlés és a kiállítási tér kialakítá-
sának költségei.

(10) Nemzetközi rendezvény esetén a kérelemhez csa-
tolni kell:

a) részletes leírást a rendezvényrõl, a részvétel költsége-
irõl és a részvétel eredményeirõl, a (3) bekezdés szerinti
többszöri igénylés esetén az utolsó kérelemhez kell csatol-
ni,

b) a költségeket, illetve azok pénzügyi teljesítését iga-
zoló bizonylatok másolati példányát,

c) a szerzõdés(ek) másolati példányát, amennyiben
a kapcsolódó szolgáltatásokat a résztvevõ vagy szervezõ
szerzõdés alapján veszi igénybe,

d) a rendezvény meghívóját, idegen nyelven kiállított
meghívó magyar nyelvû fordítását,

e) a résztvevõ(k) OMME-tagságáról szóló igazo-
lás(oka)t,

f) csoportos utazás esetén a jelenléti ívet.
(11) A (9) 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.

Szaktanácsadó-hálózat mûködtetésének támogatása

6. §

(1) A 2. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti tá-
mogatás a megyénként, illetve a fõvárosban egy-egy fõ
méhészeti szaktanácsadóból és egy fõ vezetõ szaktanács-
adóból álló országos hálózat mûködtetéséhez vehetõ
igénybe. A támogatás csak abban az esetben igényelhetõ,
ha a szaktanácsadó a tanácsadást az OMME elnöke által
igazoltan hetente legalább huszonöt órában végzi, amely
idõtartamból hetente legfeljebb egy, nyolc órát meg nem
haladó fogadónap esik hétvégére. A támogatás keretössze-
ge a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb
470 000 euró.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az OMME igé-
nyelheti.

(3) Támogatás igényelhetõ:
a) az OMME által szaktanácsadónként éves szinten

meghatározott vállalkozási díjra legfeljebb 396 000 fo-
rint/hó, ami tartalmazza az OMME által elfogadott utazási
terv alapján kiszámolt átalányjellegû utazási költséget, va-
lamint a vállalkozási szerzõdésben foglalt feladatok telje-
sítéséhez kapcsolódó összes költséget,

b) a vezetõ szaktanácsadó alkalmazásával összefüggõ
közvetlen költségekre, így munkabérre és közterheire leg-
feljebb 630 000 forint/hó, útnyilvántartással alátámasztott
költségtérítésre legfeljebb 60 000 forint/hó, a munkába já-
rási költség hozzájárulása címen külön jogszabály szerinti
jogosultság és elszámolás alapján legfeljebb 30 000 fo-
rint/hó,

c) a szaktanácsadók telefondíjára legfeljebb 20 000 fo-
rint/fõ/hó,

d) vírusirtó szoftverre legfeljebb 15 000 forint/fõ/év,
e) irodaszerekre és informatikai adattároló eszközökre

(írható CD-lemez) 1 600 000 forint/év,
f) nyomdai fénymásolási, sokszorosítási költségekre

legfeljebb 1 500 000 forint/év,
g) számítástechnikai és irodagépek javítása és karban-

tartására, szükség szerinti pótlására legfeljebb
1 500 000 forint/év,

h) a vezetõ szaktanácsadó telefon- és internetköltségei-
re legfeljebb 35 000 forint/hó,

i) laptopok beszerzéséhez összesen legfeljebb 5 000 000
forint.

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) az elsõ támogatási kérelem benyújtásakor:

2916 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 9. szám



aa) a szaktanácsadók vállalkozói, illetve munkaszerzõ-
déseinek másolati példányát,

ab) a szaktanácsadók vállalkozói igazolványának máso-
lati példányát,

ac) a (3) bekezdés a) pontja szerinti, az OMME által
meghatározott vállalkozási díj részletezését és igazolását,

b) a szerzõdés(ek) érvényességi idõszakában kiállított,
a szaktanácsadó-hálózat mûködtetéséhez kapcsolódó költ-
ségeket igazoló bizonylatok (számlák, kifizetést igazoló
bizonylatok, útnyilvántartások) másolati példányát,

c) a szaktanácsadók által a havi tevékenységükrõl készí-
tett összefoglaló jelentéseket,

d) a fogadóórákról szóló nyilvántartások másolatait,
e) az irodaszerek, illetve nyomtatványok átvételének

igazolását.
(5) A támogatás havi tételes elszámolással és az OMME

nevére kiállított számlák csatolásával igényelhetõ.

Bemutató méhészetek látogatásának támogatása

7. §

(1) A 2. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti tá-
mogatás az OMME által elfogadott ún. „bemutató méhé-
szetek” látogatásához, ismertetéséhez vehetõ igénybe. Tá-
mogatás csak olyan bemutató látogatásához nyújtható,
amelyen a méhész látogatók száma legalább húsz fõ, és
a szervezõ a programot az MVH által közzétett forma-
nyomtatványon, személyesen vagy faxon legalább a prog-
ram kezdõ idõpontját megelõzõ ötödik munkanapig az
MVH részére bejelentette. A támogatás keretösszege
a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb 50 000
euró.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az OMME,
illetve tagszervezetei igényelhetik.

(3) Támogatási kérelem több alkalommal is benyújtha-
tó.

(4) A kérelem benyújtási határideje a program zárónap-
jától számított 45 munkanap.

(5) A támogatás igénylõje köteles a program idõpontját,
idõtartamát, valamint annak helyszínét az MVH-nak elõ-
zetesen bejelenteni. A bejelentést az MVH által közzétett
nyomtatványon személyesen vagy telefaxon kell benyújta-
ni legkésõbb a program, illetve oktatás kezdõ idõpontját
megelõzõ ötödik munkanapig beérkezõen. A bejelentési
kötelezettség az e rendelet hatálybalépését követõen meg-
tartott rendezvényekre vonatkozik.

(6) Az elszámolható költségek:
a) legfeljebb 100 000 forint/alkalom egy-egy méhész te-

lephelyén tartott gyakorlati bemutató költségére, amely
tartalmazza a kérelmezõ által fizetendõ közterheket is,

b) legfeljebb 5000 forint/fõ a résztvevõk utazási költsé-
geire (menetjegy vételára, utazási költség számlával iga-
zolt költsége),

c) legfeljebb egy éjszakára legfeljebb 3000 forint/fõ
szállásköltség, ha az utazás összesen a 600 km-t megha-
ladja.

(7) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) a bemutató tematikáját, helyszínét és a bemutatót ve-

zetõk nevét tartalmazó dokumentumot,
b) a támogatási kérelem alapjául szolgáló költségeket

(bemutatás díja, résztvevõk utazási költségei) igazoló bi-
zonylatok (számla, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bi-
zonylat) másolati példányát,

c) a tagszervezeti kérelem esetén az OMME támogató
nyilatkozatát,

d) a résztvevõk nevét, címét és aláírását tartalmazó je-
lenléti ívet.

(8) A bemutató méhészet látogatása nem támogatható
az (5) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén.

Méz kinyeréséhez szükséges eszközök beszerzésének
támogatása

8. §

(1) A 2. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja szerinti tá-
mogatás a hatékonyabb és élelmiszer-biztonsági szem-
pontból is megfelelõ pergetést, valamint az ahhoz kapcso-
lódó munkafolyamatok elvégzését elõsegítõ eszközök be-
szerzéséhez vehetõ igénybe. A támogatás keretösszege
a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb 120
000 euró.

(2) A támogatást az OMME tagsági viszonnyal rendel-
kezõ, méhészeti tevékenységet végzõ õstermelõ, egyéni
vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazda-
sági társaság, illetve az általuk létrehozott szövetkezet, to-
vábbá elismert vagy elõzetesen elismert termelõi csoport
igényelheti, akinek (amelynek) a Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) 2009. június
1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése szerinti
méhcsaládállomány a tulajdonában van.

(3) A támogatás a 84 36 80 99 vámtarifaszámú pergetõ,
fedelezõgép és mézszivattyú beszerzéséhez vehetõ igény-
be.

(4) Kérelmezõnként egy, termelõi csoportonként legfel-
jebb három darab (3) bekezdés szerinti berendezés támo-
gatható, ha a kérelmezõ a benyújtást megelõzõ öt évben tá-
mogatást ugyanolyan eszközre nem vett igénybe.

(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 2009. 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-
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vos aláírásának, székhelye megnevezésének és bélyegzõ-
lenyomatának),

b) a kérelmezõ érvényes OMME tagságáról szóló igazo-
lást,

c) a pergetõ, fedelezõgép és mézszivattyú vásárlásáról
szóló, a támogatási kérelem alapjául szolgáló költségeket
igazoló bizonylatok (számla, illetve pénzügyi teljesítését
igazoló bizonylat) másolati példányát,

d) a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ
más közösségi intézkedés, különös tekintettel az Új Ma-
gyarország Vidékfejlesztési Program intézkedéseinek ke-
retében az adott eszközre támogatást nem igényelt.

Termelõi mézesüveg gyártásához szükséges
formagarnitúra beszerzésének támogatása

9. §

(1) A 2. § (1) bekezdés a) pont af) alpontja szerinti támo-
gatás termelõi mézesüvegek gyártásához szükséges szer-
szám elkészítésének költségeire vehetõ igénybe. A támo-
gatás keretösszege a 2009/2010. évi végrehajtási idõszak-
ra legfeljebb 20 000 euró.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az OMME igé-
nyelheti.

(3) Támogatási kérelem egy alkalommal nyújtható be.
(4) A támogatás igénybevételéhez csatolni kell:
a) a formagarnitúra elkészítésére, valamint a termelõi

mézesüvegek gyártására vonatkozó szerzõdés másolati
példányát,

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

Varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatása

10. §

(1) A 2. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti tá-
mogatás a megfelelõen felkészített méhcsaládok engedé-
lyezett szerrel és optimális idõpontban történõ, a varroa
atka elleni szakszerû kezelésének költségeihez, valamint
az állatgyógyászati készítmények, illetve az állatgyógyá-
szatban használatos gyógyhatású készítmények hatékony-
ságának növelése érdekében a méhészetben felhasznált,
számlával igazolt répacukor-költségekre vehetõ igénybe.
A támogatási keretösszeg a 2009/2010. évi végrehajtási
idõszakra legfeljebb 2 150 000 euró.

(2) A támogatást az OMME tagsági viszonnyal rendel-
kezõ, méhészeti tevékenységet végzõ õstermelõ, egyéni
vállalkozó, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazda-
sági társaság, illetve az általuk létrehozott szövetkezet, to-
vábbá elismert vagy elõzetesen elismert termelõi csoport
igényelheti, akinek (amelynek) az MgSzH 2009. június

1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése szerinti
méhcsaládállomány a tulajdonában van. A támogatási ké-
relem jogvesztõ benyújtási határideje 2010. április 6-a. Az
MVH e határidõ után elvégzi a kérelmek összesítését, és
ha a jogos támogatási igény meghaladja a rendelkezésre
álló keretösszeget, úgy az egyes jogos kérelmekre járó tá-
mogatást arányosan csökkenti.

(3) Méhcsaládok varroa atka elleni állat-egészségügyi
kezeléséhez méhcsaládonként számla alapján legfeljebb 5
euró támogatás igényelhetõ, amelybõl a méhészetben
a varroa atka elleni kezeléshez felhasznált répacukorkölt-
ségekre, vitaminpótlók, immunerõsítõ szerek, takarmány-
kiegészítõk költségeire a varroa atka elleni védekezés kap-
csán benyújtott támogatási kérelemmel együtt méhcsalá-
donként számla alapján legfeljebb 2,5 euró mértékig igé-
nyelhetõ támogatás. A répacukor-, vitaminpótló-, immun-
erõsítõ szer-, takarmánykiegészítõ támogatás összege nem
haladhatja meg a varroa atka elleni gyógyszeres kezelés-
hez jóváhagyott támogatás mértékét.

(4) A méhcsaládok varroa atka elleni állat-egészségügyi
kezeléséhez az alábbi készítmények vehetõk igénybe:

a) külön jogszabály szerint törzskönyvezett, vényköte-
les állatgyógyászati készítmények,

b) külön jogszabály szerint nyilvántartásba vett, szaba-
don forgalmazható, az állatgyógyászatban használatos
gyógyhatású készítmények.

(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) az OMME által kiállított, a kérelmezõ tagsági viszo-

nyát igazoló iratot,
b) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági

vagy jogosult állatorvos igazolását a felmérés idõpontjá-
ban (2009. június 1-je és szeptember 30-a között) megálla-
pított méhcsaládszámról (az igazoláson szerepelnie kell az
illetékes hatósági vagy jogosult állatorvos aláírásának,
székhelye megnevezésének és bélyegzõlenyomatának),

c) a varroa atka elleni védekezéshez használt, a (4) be-
kezdés szerinti készítmények 2009. szeptember 1-jét kö-
vetõ vásárlásáról szóló számlák másolatát,

d) a 1701 99 10 vámtarifaszámú cukor, valamint vita-
minpótlók, immunerõsítõ szerek vagy takarmánykiegészí-
tõk megvásárlásáról szóló, 2009. szeptember 1-jét köve-
tõen kiállított bizonylatok (számla, illetve annak pénzügyi
teljesítést igazoló bizonylat) másolati példányát.

(6) Az OMME a rendelet hatálybalépését követõ öt
munkanapon belül az MVH rendelkezésére bocsátja
a (3) bekezdés szerint támogatható vitaminpótlók, immun-
erõsítõ szerek és takarmánykiegészítõ készítmények listá-
ját.

(7) A varroa atka elleni védekezés és a cukor, illetve vi-
taminpótlók, immunerõsítõ szerek, valamint takarmányki-
egészítõk vásárlásának támogatása együttesen, a végrehaj-
tási idõszakban egy alkalommal, a (3) bekezdés szerinti
mértékig igényelhetõ.

(8) Amennyiben az MVH a támogatási kérelmet jóvá-
hagyja, a kérelmezõnek a (4) bekezdés szerinti támogatott
készítmény csomagolóanyagát legalább 2010. október
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15-éig meg kell õriznie. Ha a kérelmezõ nem õrzi meg
a csomagolóanyagot, akkor az R. 12. §-ában foglaltaknak
megfelelõen a támogatás jogosulatlanul igénybe vett tá-
mogatásnak minõsül.

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

11. §

(1) A 2. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontja szerinti
támogatás a higiénikus aljdeszka alkalmazásához, illetve
a varroa atka fertõzöttség hazai felügyeleti rendszerének
mûködtetéséhez vehetõ igénybe. A támogatás keretössze-
ge a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb 40
000 euró.

(2) A támogatást az OMME, illetve az OMME tagsági
viszonnyal rendelkezõ, méhészeti tevékenységet végzõ
õstermelõ, egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi személyi-
ség nélküli gazdasági társaság, illetve az általuk létreho-
zott szövetkezet, továbbá elismert vagy elõzetesen elis-
mert termelõi csoport igényelheti, akinek (amelynek) az
MgSzH 2009. június 1-je és szeptember 30-a között vég-
zett felmérése szerinti méhcsaládállomány a tulajdonában
van.

(3) A támogatás az MgSzH 2009. június 1-je és szep-
tember 30-a között végzett felmérése során megállapított
méhcsaládszám legfeljebb 20%-ának megfelelõ mennyi-
ségû rostaszövettel, kihúzható tálcával ellátott higiénikus
aljdeszka beszerzéséhez vehetõ igénybe, ha a kérelmezõ
a benyújtást megelõzõ öt évben támogatást higiénikus alj-
deszka beszerzésére nem vett igénybe.

(4) Egy higiénikus aljdeszka támogatása számla alapján
a beszerzési ár legfeljebb 80%-a, de a támogatás mértéke
legfeljebb 3000 forint/darab, az adatfeldolgozás, adatérté-
kelés támogatása legfeljebb 800 000 forint lehet.

(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 2009. 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, székhelye megnevezésének és bélyegzõ-
lenyomatának),

ab) a kérelmezõ OMME tagságáról szóló igazolást,
ac) a támogatási kérelem alapjául szolgáló költségeket

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

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 példányát.

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

Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítási rendszere
kialakításának és fenntartásának támogatása

12. §

(1) A 2. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti tá-
mogatás a méhegészségügyi nyomon követhetõség, minõ-
ségbiztosítási rendszerek bevezetése és a méhészetek,
illetve az értékesebb méhészeti felszerelések vagyonvé-
delmét szolgáló azonosító és nyilvántartó rendszer kialakí-
tásához, valamint fenntartásához vehetõ igénybe. A támo-
gatás keretösszege a 2009/2010. évi végrehajtási idõszak-
ra legfeljebb 90 000 euró.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az OMME igé-
nyelheti.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedés vég-
rehajtásához elszámolható költségek:

a) a kaptárak megjelölésének költségei,
b) a szoftverfejlesztés és karbantartás költségei,
c) az azonosítási, jelölési és nyilvántartási rendszer ki-

alakításához szükséges tárgyi eszközök vásárlásának, ja-
vításának költségei,

d) a tevékenységet végzõ személy (a továbbiakban:
operátor) alkalmazásával összefüggõ közvetlen költségek
(munkabér és közterhei) legfeljebb 235 000 forint/hó,

e) az operátor munkába járásának költsége legfeljebb
10 000 forint/hó,

f) az operátor mobil- és vezetékes telefon költsége leg-
feljebb 20 000 forint/hó,

g) irodaszerköltség legfeljebb 200 000 forint/év.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre vo-

natkozóan benyújtott támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) elsõ támogatási kérelem benyújtásakor, illetve az

operátor személyének változása alkalmával az operátori
tevékenységet végzõ személy szerzõdését, az adott gazda-
sági év utolsó támogatási kérelem benyújtásakor az operá-
tor munkájáról éves jelentést;

b) elsõ támogatási kérelem benyújtásakor az adott jog-
cím szerinti végrehajtására vonatkozó vállalkozói vagy
megbízási szerzõdést, amennyiben a végrehajtás szolgál-
tatás igénybevételével történik, illetve a teljesítési igazolás
másolatát.

(5) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a (3) be-
kezdésben meghatározott költségekrõl kiállított számlák
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és a pénzügyi teljesítésüket igazoló bizonylatok másolati
példányát.

Vándoroltatáshoz szükséges új eszközök beszerzésének
támogatása

13. §

(1) A 2. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti tá-
mogatás az eredményes méhészkedés érdekében a vándo-
roltatást elõsegítõ speciális eszközcsoportok beszerzésé-
hez vehetõ igénybe. A támogatás keretösszege
a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb
200 000 euró, amely aggregátor és benzines szívó-fúvó-
gép, benzinmotoros fûkasza/bozótvágó, csörlõ, kézi hidra-
ulikus emelõ (béka), elektronikus táv-kaptármérleg, mé-
hes vagyonvédelmi rendszer beszerzésének támogatásá-
hoz használható fel, és 140 000 euró, amely utánfutó, daru,
emelõhátfal, méhek tartására alkalmas új építésû konténer,
teherautó, villástargonca, önjáró rakodógép beszerzésének
támogatásához használható fel.

(2) A (3) bekezdés szerinti pótkocsira vagy legalább dif-
ferenciálzárral ellátott kisméretû, legfeljebb 3,5 tonna
összsúlyú teherautóra, teherautóra szerelhetõ darukra,
emelõhátfalakra és méhek tartására szolgáló új építésû
konténerre vonatkozó támogatást az MgSzH 2009. június
1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése szerint
legalább 30 méhcsaláddal rendelkezõ méhész igényelheti.
A differenciálzárral ellátott és legfeljebb 7,5 tonna összsú-
lyú teherautóra, terepjáró villástargoncára, önjáró rakodó-
gépre vonatkozó támogatást a MgSzH 2009. június 1-je és
szeptember 30-a között végzett felmérése szerint legalább
80 méhcsaláddal rendelkezõ méhész igényelheti.

(3) A támogatás kaptárak szállítására kialakított, a köz-
úti jármûvek mûszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV.
12.) KöHÉM rendelet szerinti új pótkocsi vagy legalább
differenciálzárral ellátott kisméretû legfeljebb 3,5 tonna
összsúlyú teherautó, differenciálzárral ellátott legfeljebb
7,5 tonna összsúlyú teherautó, teherautóra szerelhetõ daru
(VTSZ 8426 91 10), és emelõhátfal (VTSZ 8428 90 95),
terepjáró villástargonca (VTSZ 8427 20 11), önjáró rako-
dógép (VTSZ 8429 51 99), benzines szívó-fúvógép
(VTSZ 8414 59), benzinmotoros fûkasza/bozótvágó
(VTSZ 8467 89 00) és legfeljebb 3 kW elektromos teljesít-
ményû aggregátor/robbanómotorral meghajtott áramfej-
lesztõ (8501 11 20 vagy 8502 20 20), csörlõ [kézi hidrauli-
kus emelõ (béka)], méhek tartására szolgáló új építésû
konténer, elektronikus táv-kaptármérleg és méhes vagyon-
védelmi rendszer beszerzéséhez vehetõ igénybe.

(4) Kérelmezõnként egy darab (3) bekezdés szerinti be-
rendezés, de termelõi csoportonként három pótkocsi, há-
rom teherautó támogatható, amennyiben a kérelmezõ a be-
nyújtást megelõzõ öt évben támogatást ugyanolyan esz-
közre nem vett igénybe.

(5) A támogatás mértéke kérelmenként az elszámolható
költség (a beszerzési ár, valamint pótkocsi, utánfutó, daru,
emelõhátfal és teherautó esetében a mûszaki vizsga díja,
átíratás költségei, üzembe helyezési díj, rendszámtábla ha-
tósági díja, érvényesítõ címke költsége) legfeljebb ötven
százaléka, de utánfutó, daru, emelõhátfal, méhek tartására
alkalmas új építésû konténer esetében legfeljebb 1200
euró, teherautónként, villástargoncánként, önjáró rakodó-
gépenként legfeljebb 2000 euró, illetve aggregátor és ben-
zines szívó-fúvógép, benzinmotoros fûkasza/bozótvágó,
csörlõ, kézi hidraulikus emelõ (béka), elektronikus
táv-kaptármérleg, méhes vagyonvédelmi rendszer eseté-
ben legfeljebb 200 euró.

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

vagy jogosult állatorvos igazolását a 2009. 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, székhelye megnevezésének és bélyegzõ-
lenyomatának),

b) a kérelmezõ OMME tagságáról szóló igazolást,
c) a támogatási kérelem alapjául szolgáló költségeket

igazoló bizonylatok (számla, amely tartalmazza az alváz-
számot teherautó és pótkocsi esetében, illetve a pénzügyi
teljesítését igazoló bizonylat), valamint a forgalmi enge-
dély, méhek tartására alkalmas új építésû konténer eseté-
ben a mûszaki dokumentáció másolati példányait. Az
üzembe helyezés költségei tekintetében a számla, illetve
a kifizetést igazoló bizonylat egyikének benyújtása
is elegendõ,

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

A méz fizikai-kémiai tulajdonságai elemzésének
támogatása

14. §

(1) A 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás
a közforgalomban lévõ mézek vizsgálatához, illetve azok
eredményének közzétételéhez vehetõ igénybe. A támoga-
tás keretösszege a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra
legfeljebb 40 000 euró. A támogatás mértéke a méz minta-
vételének, vizsgálatának és a vizsgálati eredmény közzété-
telének költsége.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az OMME igé-
nyelheti.

(3) Támogatási kérelem több alkalommal is benyújtha-
tó.

(4) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) részletes ismertetést a méz mintavételérõl, a vizsgá-

latról és az eredmények közzétételérõl,
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b) a támogatási kérelemhez kapcsolódó költségeket iga-
zoló bizonylatok (számla, pénzügyi teljesítését igazoló bi-
zonylat) másolati példányait, a vállalkozói vagy megbízási
szerzõdést, amennyiben a végrehajtás szolgáltatás igény-
bevételével történik,

c) a hivatalos vizsgálati eredmény másolatát.

A méhcsaládok száma szinten tartásának támogatása

15. §

(1) A 2. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatás
a méhállomány mind állat-egészségügyi, mind genetikai
szempontból megfelelõ tenyészanyaggal történõ pótlásá-
hoz vehetõ igénybe. A támogatás keretösszege
a 2009/2010. évi végrehajtási idõszakra legfeljebb
220 000 euró.

(2) A támogatást az a méhészeti tevékenységet végzõ,
OMME tag õstermelõ, egyéni vállalkozó, jogi személy,
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság igényelheti,
aki (amely) a Magyar Méhtenyésztõk Országos Egyesüle-
te tagjaitól, minõsített törzscsaládtól származó párzott, pe-
tézõ méhanyát, párzatlan méhanyát, anyabölcsõt vásárol.
A támogatási kérelem jogvesztõ benyújtási határideje
2010. augusztus 3-a. Az MVH e határidõ után elvégzi a ké-
relmek összesítését, és amennyiben a jogos támogatási
igény meghaladja a rendelkezésre álló keretösszeget, úgy
az egyes jogos kérelmekre járó támogatást arányosan
csökkenti.

(3) A támogatás egy alkalommal, a MgSzH 2009. június
1-je és szeptember 30-a között végzett felmérése szerinti
méhcsalád-állomány legfeljebb ötven százalékának meg-
felelõ számú párzott méhanyára, és (vagy) ötven százalék
párzatlan anyára vagy anyabölcsõre vehetõ igénybe.

(4) A támogatás mértéke:
a) párzott, petézõ méhanyánként 5 euró,
b) párzatlan anyánként, anyabölcsõnként 2 euró.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésre be-

nyújtott támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) a méhcsalád tartási helye szerint illetékes hatósági

vagy jogosult állatorvos igazolását a felmérés idõpontjá-
ban (2009. június 1-je és szeptember 30-a között) megálla-
pított méhcsaládok számáról (az igazoláson szerepelnie
kell az illetékes állatorvos aláírásának, székhelye megne-
vezésének címének és bélyegzõlenyomatának),

b) az OMME tagságról szóló igazolást,
c) a támogatási kérelem alapjául szolgáló költségeket

igazoló bizonylatok (számla, illetve pénzügyi teljesítését
igazoló bizonylat) másolati példányát (méhanya, illetve
anyabölcsõ beszerzésérõl szóló számlán szerepeltetni kell
a (2) bekezdés szerinti törzscsalád nyilvántartási számát),

d) az Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet
igazolását arról, hogy a számlán szereplõ párzott anya,
bölcsõ vagy párzatlan anya nyilvántartott törzscsaládoktól
származik.

Az újkori nosema-kór járványtana, valamint a védekezés
lehetõségei tanulmányozásának támogatása

16. §

(1) A 2. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontja szerinti támo-
gatás az újkori nosema-kór járványtanának, valamint a kór
elleni védekezés lehetõségeinek tanulmányozásához ve-
hetõ igénybe. A támogatható tevékenység magában foglal-
ja a fertõzési gócok felderítését, azok környezetanalitikai
vizsgálatát, a különbözõ gyógyhatású készítmények és
gyógyszerek hatóanyagai hatékonyságának összehasonlí-
tó vizsgálatát, valamint a begyûjtött adatok feldolgozását
és az eredmények kiértékelését. Az OMME az eredménye-
ket a kutatási összefoglaló kézhezvételétõl számított hat-
van napon belül a honlapján és a szakmai lapban közzéte-
szi. A támogatás keretösszege a 2009/2010. évi végrehaj-
tási idõszakra legfeljebb 10 000 euró.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az OMME igé-
nyelheti.

(3) A támogatási kérelem egy alkalommal nyújtható be.
(4) Támogatás igényelhetõ:
a) a fertõzési gócok felderítése érdekében történõ utazás

költségeire, így a menetjegy vételárára, vagy az APEH által
közzétett, a tevékenységhez használt gépjármûvek fogyasz-
tási normáiról szóló tájékoztató, valamint az alkalmazható
üzemanyagokról szóló közlemény alapján ténylegesen szá-
mított és elszámolt üzemanyagköltségre, összesen legfel-
jebb a jogcím keretösszegének ötven százaléka mértékéig,

b) a gyógyhatású készítmények és gyógyszerek beszer-
zési költségére,

c) a laboratóriumi költségekre,
d) az adatfeldolgozás költségeire.
(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) az adott jogcím végrehajtására vonatkozó vállalkozói

vagy megbízási szerzõdés másolatát, amennyiben a végre-
hajtás szolgáltatás igénybevételével történik (a szerzõdés-
ben külön fel kell tüntetni a részt vevõ kutatók nevét, be-
osztását és feladatkörét),

b) a kutatási témához kapcsolódó költségeket igazoló
bizonylatok (számlák, útnyilvántartás, kifizetést igazoló
bizonylatok) másolati példányát,

c) a vizsgálat részletes ismertetését, valamint a kutatási
eredmény összefoglalóját,

d) a közzétételrõl szóló tájékoztatást.

Fenológiai és meteorológiai méhészeti
megfigyelõhálózat kialakításának és mûködtetésének

támogatása

17. §

(1) A 2. § (1) bekezdés f) pont fb) alpontja szerinti támoga-
tás a meteorológiai mérõállomásokkal felszerelt, mézelõ nö-
vények fenológiai megfigyelését végzõ méhészönkéntesek-
bõl álló országos hálózat kialakításához és mûködtetéséhez
vehetõ igénybe. A támogatás keretösszege a 2009/2010. évi
végrehajtási idõszakra legfeljebb 60 000 euró.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az OMME igé-
nyelheti.

(3) Támogatási kérelem több alkalommal is benyújtható.
(4) Támogatás igényelhetõ:
a) a mérõállomások, kiegészítõ szenzorok és kliensek,

valamint kaptármérlegek beszerzésének és helyszíni tele-
pítésének, karbantartásának és javíttatásának költségére,

b) a központi adatbázis és adatfeldolgozó szoftver fej-
lesztésére, karbantartására és üzemeltetésére,

c) a megfigyelõk képzésének költségére.
(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) az adott jogcím végrehajtására vonatkozó vállalkozói

vagy megbízási szerzõdést, ha a végrehajtás szolgáltatás
igénybevételével történik, illetve a teljesítési igazolás má-
solatát, valamint a megfigyelõkkel kötött együttmûködési
megállapodás másolatát,

b) a megfigyelõhálózat mûködtetéséhez kapcsolódó költsé-
geket igazoló bizonylatok (az OMME nevére kiállított szám-
lák és a kifizetést igazoló bizonylatok) másolati példányát.

Méhegészségügyi és környezetterhelési
monitoringvizsgálat

18. §

(1) A 2. § (1) bekezdés f) pont fc) alpontja szerinti támo-
gatás a méhcsaládok méhegészségügyi (varroa atka, nose-
ma, vírusok, spiroplazmózis) és környezetterhelési (szerma-
radvány) monitoringvizsgálata elvégzéséhez vehetõ igény-
be. Az OMME az eredményeket legkésõbb 2010. augusztus
31-ig a honlapján és a 2010. év során a szakmai lapban köz-
zéteszi. A támogatás keretösszege a 2009/2010. évi végre-
hajtási idõszakra legfeljebb 40 000 euró.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást az OMME igé-
nyelheti.

(3) Támogatási kérelem több alkalommal is benyújtható.
(4) 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 költségeire
az (1) bekezdésében felsoroltak szerint, továbbá az ered-
mények közzétételéhez.

(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) a laboratóriumi vizsgálatok megrendelõlapjainak má-

solatát,
b) a laboratóriumi vizsgálatok eredményeinek másolatát,
c) a laboratóriumi vizsgálatok költségeit igazoló bi-

zonylatok (az OMME nevére kiállított számlák és a kifize-
tést igazoló bizonylatok) másolati példányát,

d) az elvégzett vizsgálatokról szóló szöveges beszámolót,
e) utolsó igénylés alkalmával az eredmények közzététe-

lérõl szóló tájékoztatást.

A támogatás folyósítása

19. §

Az e rendelet elõírásainak megfelelõ támogatási kérelemre
vonatkozó helyt adó, illetve részben helyt adó határozatában

az MVH a támogatás összegét forintban állapítja meg. A tá-
mogatás a határozat közlésétõl számított tizenöt munkanapon
belül kerül átutalásra a kérelmezõnek az MVH ügyfél-nyil-
vántartási rendszerében nyilvántartott bankszámlájára.

Záró rendelkezések

20. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik na-
pon lép hatályba.

(2) A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján
2008/2009. évi végrehajtási idõszakban nyújtható méhé-
szeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól
szóló 175/2008. (XII. 31.) FVM rendelet 2009. október 16.
napján hatályát veszti.

(3) E rendelet 20. § (2) bekezdése 2009. október 17.
napján hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

21. §

Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek, vala-
mint határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg:

a) a Tanács 1234/2007/EK rendelete (2007. október
22.) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létreho-
zásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonat-
kozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piac-
szervezésrõl szóló rendelet”),

b) a Bizottság 917/2004/EK rendelete (2004. április 29.)
a Tanács 797/2004/EK rendelet szerint a méhészet területére
hozott intézkedések részletes végrehajtási szabályairól,

c) a Bizottság 811/2007/EK rendelete (2007. július 11.)
a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának
általános feltételeit javító intézkedésekrõl szóló
797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól
szóló 917/2004/EK rendelet módosításáról,

d) a Bizottság 939/2007/EK rendelete (2007. augusztus
7.) a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásá-
nak általános feltételeit javító intézkedésekrõl szóló
797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtási szabályairól
szóló 917/2004/EK rendelet módosításáról,

e) a méhészeti termékek elõállítási és értékesítési felté-
teleinek javítására irányuló tevékenységekrõl szóló, 2004.
április 26-i 797/2004/EK tanácsi rendeletének megfele-
lõen Magyarország által benyújtott, méhészeti termékek
termelésének és forgalmazásának javítására irányuló prog-
ramjóváhagyásáról szóló Európai Közösségek Bizottsága
C(2007)3844 számú határozata.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Miniszteri utasítások

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
12/2009. (IX. 16.) FVM

utasítása
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervei
Szervezeti és Mûködési Szabályzatainak elkészítésérõl

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervei (a továbbiakban: megyei mezõgazdasági szakigazgatási hi-
vatalok) szervezetének, mûködésének és ügyrendjének általános szabályozása érdekében a megyei mezõgazdasági szak-
igazgatási hivatalok új Szervezeti és Mûködési Szabályzatainak elkészítése érdekében az alábbi utasítást adom ki.

1. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalok szervezetének és mûködésének általános szabályozása érdeké-
ben a Szervezeti és Mûködési Szabályzatok elkészítéséhez az utasítás 1. számú mellékleteként ajánlást adok ki.

2. Az 1. számú mellékletben foglalt ajánlási forma felhasználásánál és a szervezeti és mûködési szabályzat elkészítésé-
nél figyelembe kell venni az egyes megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalok megyénként eltérõ szervezeti
felépítését és sajátosságait.

3.1. Az Erdészeti Igazgatóságon belül:

3.1.1. a Baranya Megyei Szakigazgatási Hivatalban, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szakigazgatási Hivatalban, a
Somogy Megyei Szakigazgatási Hivatalban, a Vas Megyei Szakigazgatási Hivatalban, a Veszprém Megyei Szakigazga-
tási Hivatalban és a Zala Megyei Szakigazgatási Hivatalban két Erdõfelügyeleti és Hatósági Osztály, két Erdõtervezési
és Monitoring Osztály, egy Pályázatkezelési és Támogatási Osztály és egy Nyilvántartási és Térképészeti Osztály,

3.1.2. a Bács-Kiskun Megyei Szakigazgatási Hivatalban, a Fõvárosi és Pest Megyei Szakigazgatási Hivatalban, a Haj-
dú-Bihar Megyei Szakigazgatási Hivatalban, a Heves Megyei Szakigazgatási Hivatalban három Erdõfelügyeleti és Ha-
tósági Osztály, három Erdõtervezési és Monitoring Osztály, egy Pályázatkezelési és Támogatási Osztály és egy
Nyilvántartási és Térképészeti Osztály

3.1.3. a Fõvárosi és Pest Megyei Szakigazgatási Hivatalban három Erdõfelügyeleti és Hatósági Osztály, három Erdõ-
tervezési és Monitoring Osztály, egy Pályázatkezelési és Támogatási Osztály, egy Nyilvántartási és Térképészeti Osz-
tály és egy Agglomerációs és Területrendezési Hatósági Osztály

mûködik.

3.2. A Földmûvelésügyi Igazgatóságon belül Vetõmag- és Szaporítóanyagfelügyeleti Osztály mûködik a Baranya
Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalban, a Békés Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalban, a Fejér
Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalban, a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hi-
vatalban, a Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalban, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalban, a Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalban.

3.3. A Földmûvelésügyi Igazgatóságon belül Növényfajta-kísérleti Osztály mûködik a Baranya Megyei Mezõgazda-
sági Szakigazgatási Hivatalban, a Békés Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalban, a Fejér Megyei Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatalban, a Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalban, a Vas Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalban.

3.4. A Földmûvelésügyi Igazgatóságon belül Fajtakitermesztési Osztály a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatalban mûködik.

3.5. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalok Növényfajta Kísérleti Osztályai által mûködtetett növényfajta
kísérleti állomások és telepek felsorolását a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal fõigazgatója köteles gondoskodni a megyei mezõgazdasági szak-
igazgatási hivatal szervezeti és mûködési szabályzatának 2009. szeptember 1-jéig történõ elkészítésérõl és annak jóvá-
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hagyás céljából a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Elnökén keresztül a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszterhez történõ felterjesztésérõl.

5. Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi
szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatainak elkészítésérõl szóló 3/2007. (FVÉ 2.) FVM utasítás, valamint a Mezõ-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervei Szervezeti és Mûködési Szabályzatának elõkészítésérõl szóló 3/2007.
(FVÉ 2.) FVM utasítás módosításáról szóló 12/2008. (FVÉ 17.) FVM utasítás hatályát veszti.

Budapest, 2009. szeptember 4.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési

miniszter

1. számú melléklet a 12/2009. (IX. 16.) FVM utasításhoz

Ajánlás

a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek

Szervezeti és Mûködési Szabályzatának kiadásához

I. FEJEZET

ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

Alkalmazási kör

1.1. Jelen Szervezeti és Mûködési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(a továbbiakban: MgSzH) területi szervének (a továbbiakban: megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal) személyi
állományával, vezetõivel, szervezeti egységeinek felépítésével, a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal
feladatkörével és mûködésével kapcsolatos kérdéseket szabályozza.

1.2. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalok vezetõit, köztisztviselõit, ügykezelõit és a munkaviszonyban
álló munkavállalóit megilletõ járandóságok, juttatások és kedvezmények körét, igénybevételük feltételeit, továbbá a
nemzetközi kapcsolattartásra vonatkozó belsõ szabályokat a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Elnöke (a
továbbiakban: Elnök) által kiadott külön utasítások határozzák meg.

1.3. Az MgSzH egységes közszolgálati szabályzatát a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben
(a továbbiakban: Ktv.) foglaltak figyelembevételével az Elnök adja ki.

A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal adatai

2.1. A költségvetési szerv neve: ................................ Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

2.2. A költségvetési szerv rövidített neve: .............................................................. Megyei MgSzH.

2.3. A költségvetési szerv székhelye és levezési címe: ......................................................................

2.4. A ................................................. Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal önállóan mûködõ és gazdálko-
dó közhatalmi költségvetési szerv.

2.5. A ................................................. Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal alapításának idõpontja: 2007.
január 1.

A ................................................. Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal alapító okiratának száma, kelte:
.................................
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2.6. A .......................................................................... Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal törzsszáma:
.............................................................................................................

2.7. A .................................................. Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal államháztartási azonosító szá-
ma: ............................

2.8. A ................................................. Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal szakágazati besorolási száma:
.841104

2.9. A ........................................................................ Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal számlaszáma:
..........................................................

2.10. A ............................................ .......... Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létszámkerete: ......... fõ.

2.11. A ............................................................................. Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal telephelyei:
.......................................

2.12. A ........................................... Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal kerületi hivatalai:

2.13. A ........................................... Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Körzeti irodái:

2.14. A ................................................. Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal növényegészségügyi határál-
lomásainak elnevezése, címe: ...........................................................................

2.15. A ................................................. Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal állategészségügyi határállo-
másainak elnevezése, címe: ...........................................................................

II. FEJEZET

A MEGYEI MEZÕGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL SZERVEZETE

3.1. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal élén fõigazgató áll.

3.2 A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatóságokból és önálló osztályokból áll. Az igazgatóságokon
belül osztályok mûködnek. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal szervezeti ábráját a Szabályzat Függeléke
tartalmazza.

3.3. Az igazgatósági feladatok ellátásának belsõ rendjét az igazgató az igazgatóság ügyrendjében – az elkülönülõ
munkafeladatok szerint – határozza meg. Az osztályok szerinti tagozódást a 3.5 pont tartalmazza, az egyes ügyek osztá-
lyok közötti megoszlását az adott igazgatósági ügyrend foglalja magába.

3.4. Az önálló osztályok a fõigazgató közvetlen irányítása alatt mûködnek. Az önálló osztály élén fõosztályvezetõ-he-
lyettesi besorolású vezetõ áll. Az önálló osztály vezetõjét – a fõigazgató javaslata alapján – az Elnök nevezi ki és menti
fel, felette egyebekben a fõigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az önálló osztály dolgozói felett a kinevezés és
felmentés jogát a fõigazgató gyakorolja, egyéb munkáltatói jogokat az önálló osztály vezetõje gyakorolja. Az önálló
osztályokra az igazgatóságra vonatkozó rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell.

3.5. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalban

3.5.1. a Fõigazgató közvetlen irányítása alatt:

3.5.1.1. Humánpolitikai és Jogi Önálló Osztály,

3.5.1.2. Gazdasági és Informatikai Önálló Osztály,
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3.5.2. az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgató közvetlen irányítása alatt:

3.5.2.1. Állategészségügyi Osztály,

3.5.2.2. Élelmiszerbiztonsági és Minõség-ellenõrzési Osztály,

3.5.2.3. Élelmiszerlánc-felügyeleti Osztály,

3.5.2.4. Laboratóriumok,

3.5.2.5. Kerületi Hivatalok,

3.5.2.6. Állategészségügyi Határállomások,

3.5.3. a Növény- és Talajvédelmi Igazgató közvetlen irányítása alatt:

3.5.3.1. Növényvédelmi Osztály,

3.5.3.2. Talajvédelmi Osztály,

3.5.3.3. Laboratóriumok,

3.5.3.4. Növényegészségügyi Határállomások,

3.5.4. az Erdészeti Igazgató közvetlen irányítása alatt:

3.5.4.1. Erdõfelügyeleti és Hatósági Osztály,

3.5.4.2. Erdõtervezési és Monitoring Osztály,

3.5.4.3. Pályázatkezelési és Támogatási Osztály,

3.5.4.4. Nyilvántartási és Térképészeti Osztály,

3.5.4.5. Agglomerációs és Területrendezési Hatósági Osztály,

3.5.5. a Földmûvelésügyi Igazgató közvetlen irányítása alatt:

3.5.5.1. Földmûvelésügyi Hatósági Osztály,

3.5.5.2. Vadászati és Halászati Osztály,

3.5.5.3. Termelési és Ügyfélszolgálati Osztály,

3.5.5.4. Vetõmag- és Szaporítóanyagfelügyeleti Osztály,

3.5.5.5. Körzeti Irodák,

3.5.5.6. Növényfajta Kísérleti Osztály,

3.5.5.7. Fajtakitermesztési Osztály

mûködik.

2926 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 9. szám



3.6. A fõigazgató a Humánpolitikai és Jogi Önálló Osztály útján látja el a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hiva-
tal mûködése során felmerülõ jogi jellegû, valamint humánerõforrás-gazdálkodási feladatokat, amelynek keretében köz-
remûködik a munkáltatói intézkedések elõkészítésében és végrehajtásában.

3.7. A fõigazgató a Gazdasági és Informatikai Önálló Osztályon keresztül látja el a megyei mezõgazdasági szakigaz-
gatási hivatal pénzügyi gazdálkodási feladatait, valamint biztosítja az informatikai mûködés zavartalanságát és
folyamatosságát.

4.1. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal laboratóriumokat mûködtet. Az egyes laboratóriumok szakmai
feladatait a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal egyes részlegeire vonatkozó részletes rendelkezések
szabályozzák.

4.2. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal kerületi állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ hivatalokat,
növény- és állat-egészségügyi határállomásokat mûködtet.

4.3. Az MgSzH adott szakterületért felelõs elnökhelyettesének javaslatára, egyes ismétlõdõ helyszíni feladatok ellátá-
sára, az Elnök elrendeli szervezeti egységnek nem minõsülõ, – a növény-egészségügyi határállomás kivételével – kerü-
leti hivatalhoz tartozó kirendeltség létrehozását, illetve megszüntetését.

5.1. A hatósági állatorvos, állategészségügyi, élelmiszer-biztonsági, minõségellenõrzési, borászati, illetve takarmány
ellenõrzési feladatokat ellátó felügyelõ és a jogosult állatorvos mûködési területét és feladatait az élelmiszerlánc-bizton-
sági és állategészségügyi igazgató állapítja meg.

5.2. A hatósági állatorvosok, állategészségügyi, élelmiszer-biztonsági, minõségellenõrzési, illetve takarmány ellenõr-
zési feladatokat ellátó felügyelõk, és jogosult állatorvosok feladatainak ellátását a megyei mezõgazdasági szakigazgatási
hivatal osztályvezetõk és hatósági fõállatorvosok útján irányítja és ellenõrzi.

5.3. Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgató közvetlen irányítása alá tartozó hatósági fõállatorvo-
sok osztályvezetõ besorolású köztisztviselõk. Az osztályvezetõk és a hatósági fõállatorvosok feladatainak ellátást az
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgató az igazgatóhelyettes útján irányítja és ellenõrzi.

5.4. A köztisztviselõ köteles az Élelmiszerlánc-felügyeleti Szakállamtitkár megkeresésének eleget téve, részére köz-
vetlenül információt adni, az Élelmiszerlánc-biztonsági Elnökhelyettes egyidejû tájékoztatása mellett.

5.5. A növényvédelmi felügyelõ, a talajvédelmi felügyelõ és a zöldség-gyümölcs minõségellenõr mûködési területét
és feladatait a növény- és talajvédelmi igazgató állapítja meg, aki egyben a megyei növény- és talajvédelmi fõfelügyelõ.

5.6. A növényvédelmi felügyelõk, a talajvédelmi felügyelõk és a zöldség-gyümölcs minõségellenõrök feladatainak el-
látását a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal a megyei növény- és talajvédelmi fõfelügyelõ útján irányítja és
ellenõrzi.

6.1. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal felügyeletét az Elnök a szakterületi tevékenységek esetében a
szakterületért felelõs elnökhelyettes útján látja el. Az adott szakterületért felelõs elnökhelyettes a szakmai felügyelet
gyakorlását az MgSzH Központ szakterület szerint érintett igazgatóra átruházhatja.

6.2. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatóságai szakmai tevékenységét az elnökhelyettes irányítja,
felügyeli és ellenõrzi.

6.3. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalok szakmai koordinációját és felügyeletét szakmai területét érin-
tõen az MgSzH Központ igazgatója látja el, melynek keretében:

6.3.1. irányítja, összefogja és ellenõrzi a minisztérium és az MgSzH Központ által kiadott, elõírt, valamint a közremû-
ködõi, vagy delegált feladatok végrehajtását,
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6.3.2. közremûködik a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi,
pénzügyi feltételek biztosításában, a felsõ vezetõi szinten meghatározott feladat ellátásához szükséges információk to-
vábbításában, bizonyos feladatok esetében az illetékes ügyintézõk képzésében és továbbképzésében,

6.3.3. 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,

6.3.4. a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal bevonásával javaslatot tesz a fejlesztési, végrehajtási, ellenõr-
zési intézkedések módszereinek meghatározására.

6.4. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal gazdálkodását az MgSzH Központ irányítja, továbbá megteremti
a beszámoltatás, a pénzügyi monitoring rendszer informatikai hátterét.

6.5. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal függetlenített belsõ ellenõrzését az MgSzH Központ látja el.

7.1. Ha jogszabály vagy a közvetlen felettes vezetõ másként nem rendelkezik, a megyei mezõgazdasági szakigazgatá-
si hivatal igazgatója, igazgatóhelyettese feladat- és hatásköre gyakorlását a közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetõre
átruházhatja, továbbá az ügyek intézésére, a jogszabályok keretei között érdemi és eljárási utasítást adhat.

7.2. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal szervezeti egységei között felmerült vitás kérdésekben a legkö-
zelebbi közös felettes vezetõ dönt.

7.3. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatóságai – a jelen Szabályzatban meghatározott feladatkö-
rük szerint – szakmai és törvényességi felügyeletet gyakorolnak az alárendelt szervezeti egységek felett.

8. Az Elnök, a szakterületért felelõs elnökhelyettes, illetve a szakterületért felelõs igazgató azonnali intézkedést
igénylõ esetekben a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal köztisztviselõje részére közvetlenül adhat utasítást,
továbbá a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal köztisztviselõjétõl jelentést kérhet.

III. FEJEZET

A MEGYEI MEZÕGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL
VEZETÕI ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA

A fõigazgató

9.1. A fõigazgató az elnök irányítása alatt, a jogszabályoknak és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek megfelelõ-
en vezeti a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalt. A fõigazgató a jogszabályban elõírt feladat és hatáskörében
önállóan jár el és tevékenységéért az Elnöknek felelõs. A fõigazgatót – az Elnök javaslatára – hat évre a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter (továbbiakban: miniszter) nevezi ki és menti fel. A fõigazgató felett a munkáltatói jogokat –
a kinevezés és a felmentés kivételével – az Elnök gyakorolja. A fõigazgató köztisztviselõi illetményének mértéke a Me-
zõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 43. §-a
szerint kerül megállapításra.

9.2. A fõigazgató szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni az Elnöknek a megyei me-
zõgazdasági szakigazgatási hivatal tevékenységének ellátásáról, illetve a hivatal mûködésérõl.

9.3. A fõigazgató:

9.3.1. az Elnöknél kezdeményezheti a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal szervezeti és mûködési szabály-
zatának módosítását,

9.3.2. vezeti és ellenõrzi a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal szervezetét, biztosítja a mûködés feltételeit,
elemzi a feladatok végrehajtásával kapcsolatos szakmai, gazdasági információkat,
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9.3.3. kialakítja a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal belsõ munkarendjét és külsõ kapcsolatrendszerét, va-
lamint a közigazgatási szervektõl érkezõ megkeresések teljesítésének rendjét,

9.3.4. felügyeli a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal szervezeti egységeinek vezetõit és elsõsorban a veze-
tõkön keresztül valamennyi köztisztviselõjét, ügykezelõjét és munkavállalóját,

9.3.5. elkészíti és az Elnökhöz jóváhagyásra benyújtja a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal éves költség-
vetésének tervét igazgatóságonkénti bontásban, valamint éves költségvetési beszámolóját,

9.3.6. jóváhagyásra benyújtja az Elnöknek a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal éves költségvetésének ter-
vére irányuló módosítást,

9.3.7. biztosítja az együttmûködést a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal tevékenységi körében az MgSzH
Központtal, a minisztériummal és annak szervezeti egységeivel, a Magyar Államkincstárral, a delegált és közremûködõi
feladatokban érintett szervekkel és más szakigazgatási intézményekkel, szervekkel,

9.3.8. az önálló osztály dolgozói tekintetében gyakorolja az át nem ruházható munkáltatói jogokat,

9.3.9. indoklással kezdeményezheti az Elnöknél az igazgató, az önálló osztályok vezetõi felmentését,

9.3.10. információt nyújt a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal tevékenységérõl.

9.4. A fõigazgató felelõs:

9.4.1. a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal gazdálkodásában a törvényesség, a szakmai hatékonyság és a
gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a költségvetés betartásáért és betartatásáért,

9.4.2. a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, azok valódiságáért és azok
teljességéért,

9.4.3. a jogszabály által elõírt belsõ szabályzatok kiadásáért,

9.4.4. a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal nemzeti és közösségi jogszabályokban, illetve megállapodás-
ban meghatározott feladatainak ellátása során a törvényesség és a hatékonyság biztosításáért,

9.4.5. a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal rendelkezésére álló eszközállomány használatáért,

9.4.6. a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal kezelésében lévõ ingatlanok üzemeltetéséért, ennek keretében
javaslatot tehet az ingatlan elnöki iránymutatásnak megfelelõ hasznosítására.

9.5. A fõigazgató:

9.5.1. gyakorolja a jogszabályok alapján a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalt megilletõ jogköröket,

9.5.2. gyakorolja a hivatali kiadmányozási jogkört, azzal, hogy a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal jogkö-
rébe tartozó másodfokú hatósági döntések elbírálása esetében a kiadmányozás jogát nem ruházhatja át,

9.5.3. intézkedik annak érdekében, hogy a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalban a jogszabályoknak és az
állami irányítás egyéb jogi eszközeinek megfelelõ gyakorlat kerüljön kialakításra, ezen követelményeket érvényesíti a
hivatal mûködésében,

9.5.4. képviseli a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalt, különösen a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium), az MgSzH Központ, valamint a külsõ szervek és a sajtó felé,
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9.5.6. a Ktv. és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) elõírásai, valamint az
MgSzH jóváhagyott költségvetése alapján kialakítja a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalban a köztisztvise-
lõk és a foglalkoztatottak teljesítményértékelési rendszerét,

9.5.7. ellátja a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal mûködésével kapcsolatos humánerõforrás-gazdálkodási
feladatokat,

9.5.8. irányítja a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal hatáskörébe tartozó jogi feladatok ellátását,

9.5.9. ellátja a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal mûködéséhez kapcsolódó informatikai fejlesztési
feladatokat,

9.5.10. ellátja a pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos feladatokat,

9.5.11. gondoskodik az általa vezetett szervezeti egységek esetleges nemzetközi kapcsolatok tartásával, illetve a tag-
állami mûködéssel összefüggõ feladatainak ellátásáról,

9.5.12. véleményt nyilvánít a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal részére az MgSzH Központ által vélemé-
nyezésre, illetve észrevételezésre továbbított jogszabály-tervezetekrõl,

9.5.13. igazgatói értekezletet hív össze,

9.5.14. ellát minden olyan további feladatot, amelyet jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze a feladat-
körébe utal.

9.6. A fõigazgatót általános jogkörrel az általa kijelölt igazgató helyettesíti (általános helyettes). A fõigazgató távollé-
tében az általános helyettes minden belsõ hivatali intézkedés meghozatalára jogosult, kivéve azokat, amelyeket a fõigaz-
gató kizárólagos hatáskörében tart fenn. Az általános helyettes a fõigazgató helyettesítése körében alkalmazott eljárásá-
ról a fõigazgató akadályoztatásának megszûnését követõen haladéktalanul köteles közvetlenül a fõigazgatónak
beszámolni.

10. A fõigazgatói tájékoztató értekezlet heti rendszerességgel az igazgatók részvételével ülésezik. Az értekezleten a
fõigazgató tájékoztatást ad a kormány, a miniszter, illetve az Elnök döntéseirõl és az abból következõ hivatali
feladatokról.

A fõigazgató által adományozható címek

11.1. A Ktv-ben foglalt feltételeknek megfelelõen a fõigazgató 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. A fõigazgató a Ktv.-ben meghatározott feltételekkel rendelkezõ, a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hiva-
talnál foglalkoztatott köztisztviselõknek szakmai tanácsadói, illetve szakmai fõtanácsadói címet adhat. A szakmai ta-
nácsadói, illetve szakmai fõtanácsadói címmel rendelkezõ köztisztviselõk létszáma a megyei mezõgazdasági szakigaz-
gatási hivatal esetében együttesen nem haladhatja meg a felsõfokú iskolai végzettségû köztisztviselõi létszámának
20%-át.

A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatói

12.1. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatója (a továbbiakban: igazgató) önállóan és felelõsen, a
jogszabályoknak, az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek és a szakmai követelményeknek megfelelõen irányítja és
vezeti a rábízott igazgatóságot. Az igazgatót az Elnök a szakterületért felelõs elnökhelyettes javaslata alapján, a fõigaz-
gató véleményének figyelembevétele mellett nevezi ki, valamint a szakterületért felelõs elnökhelyettes javaslata alapján,
illetve a fõigazgató kezdeményezésére menti fel. Az igazgató felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés, va-
lamint az át nem ruházható hatáskörbe tartozó munkáltatói intézkedések kivételével – a szakterületért felelõs elnökhe-
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lyettes gyakorolja, a megtett munkáltatói intézkedésrõl a fõigazgató egyidejû tájékoztatása mellett. Az igazgató
fõosztályvezetõi besorolású köztisztviselõ.

12.2. Az igazgató gondoskodik az ügykörébe tartozó rendelkezések, és a felettesei utasításainak végrehajtásáról, fele-
lõs az igazgatóság ügykörébe tartozó döntések elõkészítéséért és meghozataláért, az általa adott információk és adatok
helyességéért.

12.3. A fõigazgató rendelkezésének megfelelõen az igazgató gyakorolja az igazgatóság feladatköréhez kapcsolódó
kiadmányozási jogkört. Az igazgató kiadmányozási jogkörét az alárendeltségébe tartozó osztály vezetõjére vagy jogsza-
bályban meghatározott esetekben hatósági jogkörben eljáró ügyintézõre átruházhatja, az átruházás azonban nem érinti
az igazgatóság munkájáért való felelõsségét. Az igazgató továbbá ellátja mindazokat az ügyeket, amelyeket közvetlen
felettes vezetõje állandó vagy eseti jelleggel a feladat- és hatáskörébe utal.

12.4. Az igazgató tevékenységi területén:

12.4.1. elkészíti az igazgatóság ügyrendjét, szervezi és ellenõrzi a feladatok szakszerû és határidõre történõ
végrehajtását,

12.4.2. az igazgatóság ügyrendjének megfelelõen határoz azokban az ügyekben, amelyek elõkészítése a felügyelt osz-
tályok feladatkörébe tartozik,

12.4.3. a szervezeti és mûködési szabályzatban és az adott szervezeti egységre vonatkozó ügyrendben foglaltak sze-
rint gyakorolja kiadmányozási jogkörét, amelynek gyakorlását beosztottjaira átruházhatja, ez utóbbi azonban nem érinti
az igazgatóság munkájáért való felelõsségét,

12.4.4. számviteli, statisztikai és egyéb adatok felhasználásával és elemzésével segíti és elõkészíti a fõigazgatói dön-
tések meghozatalát, végrehajtja a döntéseket és tájékoztatást ad a fõigazgató részére azok végrehajtásáról,

12.4.5. ellenõrzi a felügyelt szervezeti egységek által kidolgozott fejlesztési elképzelések, programok, illetve koncep-
ciók megvalósítását,

12.4.6. gyakorolja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek vezetõi, illetve a közvetlen irányítása alá tartozó köz-
tisztviselõk vonatkozásában az utasítási és ellenõrzési jogokat,

12.4.7. jóváhagyja, illetve felülbírálja az irányítása alá tartozó dolgozók munkakörére, illetve munkaköri leírására tett
javaslatokat,

12.4.8. irányítja és ellenõrzi a jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben és a belsõ szabályzatokban
foglaltak érvényesülését az általa felügyelt szervezeti egységek munkájában,

12.4.9. beszámoltatja a felügyelt szervezeti egységek vezetõit, illetve köztisztviselõit és munkavállalóit a szervezeti
egységnél végzett munkákról, gondoskodik a hivatali fegyelem megtartásáról,

12.4.10. 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,

12.4.11. szükség szerint egyedi feladatok ellátásával bízza meg a felügyelt szervezeti egységek bármely köztisztvise-
lõjét, melyrõl a köztisztviselõ tájékoztatja közvetlen felettesét,

12.4.12. ellátja az irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatkörének kockázatelemzését, és mûködteti az ezzel
kapcsolatos kockázatkezelési rendszert,

12.4.13. gondoskodik a felügyelete alá tartozó szakterülettel kapcsolatos fejlesztési elképzelések, programok, illetve
koncepciók részletes kidolgozásáról, azok megvalósításáról,
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12.4.14. gyakorolja a feladat- és hatáskörébe tartozó rendelkezési jogkört a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hi-
vatal elemi költségvetésében biztosított elõirányzatokból,

12.4.15. javaslatot tesz a szakterületért felelõs elnökhelyettesnek az irányítása alá tartozó igazgatóság igazgatóhelyet-
tesének, kinevezésére és felmentésére, kinevezi és felmenti az igazgatóságához tartozó osztályok vezetõit, az irányítása
alá tartozó igazgatóság igazgatóhelyettese és az igazgatósághoz tartozó osztályok vezetõi felett gyakorolja az egyéb
munkáltatói jogokat,

12.4.16. az igazgatóság köztisztviselõi, ügykezelõi és egyéb munkavállalói vonatkozásában gyakorolja a munkáltatói
jogokat, azzal, hogy munkáltatói intézkedéseit (különösen a kinevezés, átsorolás, felmentés, túlmunka, készenlét, ügye-
let, kiküldetés, helyettesítés elrendelésére) a Humánpolitikai és Jogi Önálló Osztály közremûködésével végzi.

12.5. Az igazgató:

12.5.1. irányítja, vezeti és ellenõrzi az igazgatóságot, biztosítja a hivatali mûködés feltételeit, folyamatosan elemzi a
feladatok végrehajtásával kapcsolatos szakmai információkat,

12.5.2. kialakítja az igazgatóság belsõ munkarendjét és külsõ kapcsolatrendszerét,

12.5.3. irányítja az igazgatóság szervezeti egységeinek vezetõit és – elsõsorban a vezetõkön keresztül – az igazgató-
ság valamennyi köztisztviselõjét, ügykezelõjét és munkavállalóját,

12.5.4. biztosítja az együttmûködést az igazgatóság tevékenységi körében a FVM-mel és annak szervezeti egységei-
vel, az MgSzH Központjával, az MgSzH többi területi szervével, a delegált és közremûködõi feladatokban érintett szer-
vekkel és más szakigazgatási intézményekkel, illetve szervekkel,

12.5.5. javaslatot tesz az igazgatóság köztisztviselõi, ügykezelõi, illetve egyéb munkavállalói kitüntetésére,

12.5.5. elõkészíti az igazgatóság éves képzési tervét, amelyet jóváhagyás végett felterjeszt a fõigazgatónak,

12.5.6. információt nyújt az igazgatóság tevékenységérõl a miniszter, az Elnök, valamint a szakterületért felelõs el-
nökhelyettes, a központi szakmai igazgatóságok és a fõigazgató részére,

12.5.7. mûködteti az igazgatósághoz tartozó laboratóriumokat,

12.5.8. meghatározza a teljesítményértékelési célokat az igazgatóság köztisztviselõi részére,

12.5.9. az igazgatóság bármely köztisztviselõjét egyedi feladatok ellátásával megbízhatja, amelyrõl a köztisztviselõ
köteles közvetlen felettesét tájékoztatni,

12.5.10. ellát minden olyan további feladatot, amelyet jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze a fel-
adatkörébe utal.

12.6. Az igazgató felelõs:

12.6.1. az igazgatóság nemzeti és közösségi jogszabályokban, illetve megállapodásban meghatározott feladatainak el-
látása során a szakmaiság, a törvényesség, a hatékonyság, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés
biztosításért,

12.6.2. az igazgatóság gazdálkodásában a törvényesség és a szakmai hatékonyság követelményeinek érvényesíté-
séért,

12.6.3. a tervezési, beszámolási, információ-szolgáltatási kötelezettségek teljesítéséért, azok valódiságáért és azok
teljességéért,

12.6.4. az igazgatóság katasztrófa-, biztonsági-, tûz-, polgári- és munkavédelmi feladatainak ellátásáért,

2932 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 9. szám



12.6.5. az igazgatóság éves ellenõrzési jelentésének elkészíttetéséért.

12.7. Az igazgató biztosítja az igazgatóság együttmûködését a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal más
szervezeti egységeivel.

Az igazgatóhelyettes

13.1 Az igazgatóhelyettes az igazgatót annak távolléte vagy tartós akadályoztatása esetén helyettesíti, illetve jogköré-
ben jár el, ami nem érinti osztályvezetõi teendõinek ellátását.

13.2. Az igazgatóságon az igazgató általános helyettesítését ellátó igazgatóhelyettes egyben egy osztály feladatainak
irányításáért is felelõs. Az igazgatóhelyettes fõosztályvezetõ-helyettesi besorolású köztisztviselõ.

13.3. Az egyes igazgatóságokon – a 12.4. pontban foglalt kivétellel – egy igazgatóhelyettes kerülhet kinevezésre.

13.4. Az Erdészeti Igazgatóságon két igazgatóhelyettes kinevezésére kerülhet sor.

Az osztályvezetõ

14.1. Az igazgatósági szervezetben mûködõ osztályvezetõ az igazgató irányításával önállóan és felelõsen, feladatkör-
ének, az igazgatósági ügyrendnek és a munkaköri leírásoknak megfelelõen vezeti a rábízott osztályt.

14.2. Az osztályvezetõ:

14.2.1. 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,

14.2.2. felelõs az osztály feladatainak elvégzéséért,

14.2.3. szükség szerint javaslatot tesz az osztályra vonatkozó igazgatósági ügyrend módosítására és azokat az igazga-
tó elé terjeszti jóváhagyásra,

14.2.4. javaslatot tesz az igazgatónak az osztály munkatársainak személyére, a munkakörökre és a munkaköri leírá-
sokra vonatkozóan,

14.2.5. megállapítja az osztály köztisztviselõinek, ügykezelõinek és munkavállalóinak feladatait, ellenõrzi azok telje-
sítését, gondoskodik arányos foglalkoztatásukról, gyakorolja a munkáltatói jogokat a szabadság kiadása, illetve a
magáncélú eltávozás tekintetében,

14.2.6. javaslatot tesz az igazgatónak az osztály munkáját érintõ körben a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hiva-
talra vonatkozó jogi szabályozásra, fejlesztésre, valamint beruházásokra,

14.2.7. a közigazgatási hatósági eljárás tekintetében gondoskodik az eljárás lefolytatásának és a döntés elõkészítésé-
nek jogszerûségérõl,

14.2.8. Szabályzatban foglaltak szerint, illetve felhatalmazás alapján területi szinten képviseli a megyei mezõgazdasá-
gi szakigazgatási hivatalt,

14.2.9. figyelemmel kíséri és szervezi az osztály feladatainak végrehajtását, amelyhez biztosítja a szükséges
feltételeket,

14.2.10. felelõsségi körében ellátja a vezetõi és folyamatba épített ellenõrzési feladatokat,

14.2.11. biztosítja az osztály együttmûködését a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal más szervezeti
egységeivel,
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14.2.12. az osztály feladatkörében tájékoztatókat, körleveleket készít elõ,

14.2.13. beszámoltatja az osztály köztisztviselõit és munkavállalóit az általuk végzett munkájukról, gondoskodik a hi-
vatali fegyelem megtartásáról,

14.2.14. az osztály állományába tartozó köztisztviselõk tekintetében teljesítményértékelést végez,

14.2.15. javaslatot tesz a képzésen való részvételre és a kiküldetésekre,

14.2.16. szükség szerint szakmai értekezletet tart,

14.2.17. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel felettes vezetõi megbízták,

14.2.18. tevékenységérõl a felettes vezetõjét folyamatosan tájékoztatja,

14.2.19. feladatkörében tájékoztatót készít a piaci szereplõket érintõ információkról,

14.2.20. kiadmányozásra jogosult a felelõsségi körébe tartozó ügyekben, az igazgató engedélye alapján e jogkörét be-
osztottjaira átruházhatja, ez ugyanakkor nem érinti az osztály munkájáért való felelõsségét.

14.3. Az osztályvezetõ megbízás alapján helyettesíti az igazgatót.

A laboratóriumvezetõ és az állomásvezetõ

15.1. A laboratóriumvezetõ az igazgatósági ügyrendnek, valamint az adott laboratóriumra vonatkozó elõírásoknak és
a munkaköri leírásnak megfelelõen vezeti a laboratóriumot. A laboratóriumvezetõ osztályvezetõi besorolású
köztisztviselõ.

15.2. A laboratóriumvezetõ meghatározza és ütemezi a laboratóriumban elvégzendõ fizikai, radioanalitikai, kémiai,
biokémiai, mikrobiológiai, mikroszkópos vizsgálatokat, annak módját, az ügykezelõk és a fizikai alkalmazottak
részletes feladatait.

15.3. A Vetõmag- és Szaporítóanyagfelügyeleti Osztályt vezetõ osztályvezetõ egyidejûleg laboratórium-vezetõként –
az igazgatóság ügyrendjének és a munkaköri leírásnak megfelelõen – vezeti az osztályon belül mûködõ
vetõmagvizsgálati laboratóriumot.

15.4. 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.

15.5. 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.

15.6. A laboratóriumvezetõre és az állomásvezetõre egyebekben a Szabályzat osztályvezetõre vonatkozó rendelkezé-
seit kell alkalmazni.

Az ügyintézõ

16.1. Az ügyintézõ feladata a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek ér-
demi döntésre való elõkészítése, valamint a végrehajtás szervezése. Az ügyintézõ munkáját a munkaköri leírásában rög-
zítetteknek és a vezetõ utasításának megfelelõen önállóan végzi. A feladatok megoldására vonatkozó javaslatait a kérdés
alapos és többirányú vizsgálata után, az összefüggések feltárásával, a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi esz-
közei figyelembevételével, megfelelõ idõben, kezdeményezõen köteles megtenni. A lehetséges megoldásokat elõtárja,
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és azok közül a legmegfelelõbbre megindokolt javaslatot tesz. A hatáskörébe utalt ügyek menetét az ügyintézõ köteles
figyelemmel kísérni és a szükséges intézkedéseket megtenni.

16.2. Az ügyintézõ a kapott utasítások és határidõk figyelembevételével munkaterületén felelõs a megyei mezõgazda-
sági szakigazgatási hivatal állandó és idõszakos célkitûzéseinek érvényesítéséért.

16.3. 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

17.1. Az ügykezelõ a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a felettes vezetõi által kiadott feladatokat a ka-
pott utasítások és határidõk figyelembevételével, a jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében és betartásával vég-
zi. Az ügykezelõ felelõsen gondoskodik az ügyviteli feladatok ellátásáról, különösen a beérkezõ ügyiratok átvételérõl,
nyilvántartásba vételérõl, a kiadmánytervezeteknek az ügyintézõ útmutatása szerinti elkészítésérõl, sokszorosításáról és
továbbításáról.

17.2. Az ügykezelõ ellátja mindazokat a nem érdemi jellegû feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója
megbízza.

IV. FEJEZET

A MEGYEI MEZÕGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL MÛKÖDÉSE

Általános szabályok

18.1. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal szervezeti egységeinek folyamatos mûködését a jogszabályok,
az állami irányítás egyéb jogi eszközei, az ezekre épülõ ügyrendek és a felettes vezetõ utasításai határozzák meg.

18.2. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatóságainak ügyrendjét az igazgató adja ki és a fõigazgató
hagyja jóvá, az önálló osztályainak ügyrendjét a fõigazgató adja ki.

18.3. A vezetõ, az ügyintézõ, az ügykezelõ és a munkaviszonyban álló munkavállaló feladatait – a 17.1. pontban fog-
laltakon túlmenõen – a munkaköri leírása szabályozza.

18.4. A munkaköri leírás – a felelõsség megállapítására is alkalmas módon – többek között tartalmazza: a munkakör-
ben ellátandó feladat jellegét, a tevékenységi kört, a fontos és bizalmas munkakörre vonatkozó utalást, a vagyon-nyilat-
kozattételi kötelezettséget, a minõsített iratokkal kapcsolatos minõsítési, illetve betekintõi jogosultságot és a kiadmá-
nyozási jogot, a munkakört betöltõk alá- és fölérendeltségi viszonyait, a helyettesítés rendjét, a munkáltatói jogkör gya-
korlójának megjelölését, a munkakörre vonatkozó képesítési és egyéb, sajátos elõírásokat, mint a munkáltatói
kompetencia elvárásokat.

19.1. A feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egységek feladatkörét is érintõ ügyekben az érdekeltek kölcsönösen
együttmûködve kötelesek eljárni. A tárgybani egyeztetések kezdeményezéséért az a szervezeti egység felelõs, amelynek
a feladat elvégzése a Szabályzat szerint a feladatkörébe tartozik.

19.2. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal szervezeti egységeinél foglalkoztatottak a munkavégzésük so-
rán tudomásukra jutott, de más szervezeti egység feladatkörébe tartozó tényt, adatot, tapasztalatot kötelesek haladéktala-
nul az érdekelt szervezeti egységhez továbbítani, illetve szükség esetén, az információ alapján eljárást kezdeményezni.

19.3. Ha a feladat megoldásában több igazgatóság vagy osztály érintett, a feladat elvégzéséért az elsõ helyen kijelölt
igazgatóság, illetve osztály a felelõs, amely – a 18.1-4 pontban foglaltaknak megfelelõen – köteles gondoskodni arról,
hogy a megoldásban a többi érdekelt igazgatóság vagy osztály álláspontja összehangoltan érvényesüljön. Ehhez a közre-
mûködõ részlegek szakterületük szempontjait feltáró munkarészeket, észrevételeket javaslatokat adnak. A nem érvénye-
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sített javaslatokról a javaslattevõt tájékoztatni kell. Véleményeltérés esetén az érintett részlegeknek egymás között
egyeztetniük kell, ennek eredménytelensége esetén a legközelebbi közös felettes vezetõ dönt.

19.4. Az igazgató más szervezeti egység vezetõje feladatkörét érintõ intézkedést csak az érintett szervezeti egység ve-
zetõje írásbeli egyetértésével tehet, illetve – a hatósági ügyek kivételével – jogosult a fõigazgató elé terjeszteni azokat az
ügyeket, amelyekben az érintett vezetõk véleményének egyeztetése nem vezetett eredményre.

20.1. A Szabályzatban fel nem sorolt, de hasonló jellegû, illetve kapcsolódó feladatok hivatali szervezeti egységek kö-
zötti megosztásáról – vita esetén – az érintett szervezeti egységek legközelebbi közös felettese dönt.

20.2. Az igazgatóság feladatait saját dolgozói által köteles ellátni. Ez nem érinti az igazgatónak azt a jogát, hogy a köz-
igazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglaltak figyelembe-
vételével a feladat szakszerû megoldásához – a közvetlen felettes vezetõ jóváhagyásával – külsõ szakértõt vegyen igény-
be vagy egyes kérdések megoldásához külsõ intézménytõl szakvéleményt kérjen.

21.1. 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.

21.2. A fõigazgató által kiadmányozásra kerülõ ügyiratokat, az érintett igazgatóság, illetve igazgató-helyettes útján
kell megküldeni.

21.3. Különösen indokolt esetben a vezetõ – a szakmai indok együttes megjelölésével – közvetlenül írásban fordulhat
a fõigazgatóhoz vagy az igazgatóhoz a közvetlen felettese egyidejû, vagy ha ez nem lehetséges, utólagos tájékoztatása
mellett.

A kiadmányozási jog gyakorlása

22.1. 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.

22.2. A fõigazgató írja alá a miniszter, az Országgyûlés tisztségviselõi, az országgyûlési képviselõk, az országgyûlési
biztosok, a kormány tagjai, az Elnök, a pártok vezetõi, valamint az Országgyûlés részére készített átiratokat, feljegyzése-
ket, mindazokat az iratokat, amelyeknek aláírási jogát jogszabály hatáskörébe utalta vagy amelyek tekintetében az
aláírás jogát magának tartotta fenn.

22.3. A jogszabálytervezetek véleményezését a szakterületért felelõs igazgató írja alá.

22.4. Az igazgató saját hatáskörében eljárva írja alá:

22.4.1. a központi közigazgatási szervek, illetve az állami szervek azonos vagy hasonló beosztású, jogállású vagy be-
sorolású vezetõinek címzett,

22.4.2. az általa irányított szervezeti egységek által jóváhagyásra felterjesztett, valamint

22.4.3. az átruházott hatáskörben kiadmányozandó ügyiratokat.

22.5. Az igazgatók gyakorolják az aláírás jogát az igazgatóság ügykörébe tartozó mindazon ügyekben, amelyekben ez
a jog nincs az ezen pontban foglaltak alapján más hivatali vezetõ számára fenntartva.

22.6. Az osztályvezetõ aláírási jogát az igazgató által meghatározott ügykörökben gyakorolja.
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22.7. Az érdemi ügyintézõk aláírási joga a feladatkörükbe tartozó azon ügyekre terjed ki, amelyekre az igazgatóság
vagy az önálló osztály ügyrendje, illetõleg az igazgató felhatalmazást ad.

22.8. Az aláírásra elõkészített ügyiratokat szignálás után – ha a vezetõ másként nem rendelkezett – szolgálati úton kell
felterjeszteni az aláírásra jogosulthoz.

A munkavégzés alapelvei

23.1. A felettes vezetõ a közvetlen munkahelyi vezetõ távollétében utasítást adhat bármely beosztott részére, aki az
utasítást köteles végrehajtani. Errõl azonban a beosztott a lehetõ legrövidebb idõn belül, köteles jelentést tenni közvetlen
felettesének.

23.2. Vitás kérdések, illetve véleményeltérés esetén a közös közvetlen felettes vezetõ jogosult dönteni az ügy intézé-
sének módjáról.

23.3. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal munkatársai kötelesek folyamatosan figyelemmel kísérni elekt-
ronikus postaládájukat, valamint a hivatali belsõ számítógépes hálózaton közzétett utasításokat, illetve információkat.

23.4. Vezetõi utasítás a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal elektronikus levelezési rendszerén keresztül is
kiadható. Az így kiadott utasítások elintézése során – amennyiben az utasításból más nem következik – a beosztott a me-
gyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal elektronikus levelezési rendszerét köteles használni.

23.5. A Gazdasági és Informatikai Önálló Osztály köteles gondoskodni a belsõ utasítások, szabályzatok hivatali belsõ
informatikai hálózaton történõ közzétételérõl.

23.6. A Gazdasági és Informatikai Önálló Osztály az MgSzH egységes informatikai rendszerei kiépítése, üzemelteté-
se, fejlesztése kapcsán közremûködik az MgSzH Központ által meghatározott informatikai feladatok végrehajtásában,
melyek vonatkozásában a megyei informatikai szakemberek közvetlen utasítást kaphatnak az MgSzH Központ Informa-
tikai Igazgatóságától, mely meghatározhatja a végrehajtás prioritásait is.

23.7. 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 érdek-képviseleti szervezetekkel való együttmûködés

24. A vezetõk a hatályos jogszabályoknak és a hivatali szabályzatoknak megfelelõen kötelesek a dolgozók munkavég-
zésre irányuló jogviszonyát, munka- és életkörülményeit érintõ kérdésekben a munkáltatónál mûködõ érdek-képviseleti
szervekkel együttmûködni és mindazokban az ügyekben, amelyek egyetértésükkel bírálhatók el, a döntéshez az
egyetértést megszerezni.

A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal honlapjának gondozása

25. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal internetes honlapjának tartalomszolgáltatásáért a Gazdasági és
Informatikai Önálló Osztály felelõs.

A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal belsõ pénzügyi ellenõrzési rendszere

26.1. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal belsõ pénzügyi ellenõrzése a belsõ ellenõrzési tevékenység és a
folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzési tevékenység útján valósul meg.
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26.2. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal mûködésének és gazdálkodásának eredményessége érdekében
a fõigazgató mûködteti a folyamatba épített, elõzetes és utólagos vezetõi ellenõrzést.

26.3. A szervezeti egység vezetõje irányítási, szabályozási tevékenysége során érvényesíti a folyamatba épített, elõze-
tes és utólagos vezetõi ellenõrzést.

27.1. A jogszabályban, az állami irányítás egyéb jogi eszközében megállapított, valamint a vezetõ által meghatározott
feladat végrehajtása elsõdlegesen az ügykör szerint hatáskörrel rendelkezõ osztály kötelessége.

27.2. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal valamely szervezeti egysége által készített és más számára fel-
adatot elõirányzó tervezetet (például intézkedési terv, munkaprogram) elõzetesen az érintett szakmai osztállyal
egyeztetni kell.

A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal képviselete

28.1. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalt a fõigazgató képviseli, különösen a Minisztérium, az MgSzH
Központ, valamint külsõ szervek és a sajtó felé.

28.2. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalt az ügyintézés körében a feladatkör szerint érintett igazgatóság
képviseli. Ez a szervezeti egység felelõs a több szervezeti egységet érintõ egységes hivatali álláspont kialakításáért, a
megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal álláspontjának összehangolásáért.

28.3. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal igazgatósági munkakapcsolatot létesíthetnek külsõ szervekkel,
azzal, hogy eljárásukról a fõigazgatót tájékoztatni kötelesek.

28.4. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal vezetõi a nemzetközi kapcsolatokban a szakmai terület, a part-
ner képviseleti szintje, valamint a téma súlya, fontossága szerint látják el a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal
külsõ képviseletét.

28.5. A tájékoztatási, jóváhagyási, illetve ellenõrzési rendre vonatkozó szabályok a nemzetközi ügyek tekintetében is
alkalmazandók.

28.6. A kapcsolatfelvétel, a kétoldalú együttmûködések kialakítása, végrehajtása, a tárgyalások szervezése az
igazgatóságok feladata.

A nemzetközi kapcsolatok rendje

29. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal szervezeti egységei:

29.1. szakmai jellegû nemzetközi tevékenységüket önállóan, saját pénzügyi keretük terhére végzik, a jogszabályok és
a nemzetközi kapcsolattartás szabályainak betartásával, a szakmai elnökhelyettes és a Gazdasági Elnökhelyettes
elõzetes engedélyével,

29.2. nemzetközi tevékenységüket önállóan dokumentálják és a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal más
szervezeti egységei számára is használható információkat azok rendelkezésére bocsátják.

Iratforgalom

30. Téves irányítás esetén a levelet haladéktalanul továbbítani kell ahhoz a szervezeti egységhez, amelynek feladatkö-
rébe az adott ügy tartozik, egyidejûleg értesítve errõl azt a vezetõt is, aki a küldeményt tévesen irányította. Az iratkeze-
lésre vonatkozó elõírásokat külön szabályzat állapítja meg.
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A munkavégzés rendje

31.1. A munkaidõ hétfõtõl csütörtökig reggel 8.00 órától 16.30 óráig, pénteken 14.00 óráig tart. A munkahelyi vezetõ
a munka jellegétõl függõen ettõl eltérõen is rendelkezhet.

31.2. Az ügyfélfogadás rendjét az igazgató határozza meg.

31.3. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal épületeibe való be- és kiléptetés rendjérõl külön fõigazgatói
utasítás rendelkezik.

31.4. Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos intézkedések érdekében a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal
vezetõi – a külön fõigazgatói utasításban foglaltak szerint – munkaidõn kívüli ügyeleti szolgálatot rendelnek el.

31.5. A hivatali dolgozó a munkahelyérõl munkaidõ alatt történõ eltávozását, illetõleg visszatérését köteles közvetlen
felettesének bejelenteni.

32.1. A hivatali vezetõ munkahelyen kívül feladatát, kiküldetését úgy köteles megszervezni és ellátni, hogy távollété-
ben helyettese érdemi intézkedést tudjon tenni.

32.2. A hivatali dolgozó köteles:

32.2.1. a betegszabadság igénybevételét, betegállományba vételét, kórházi ápolását közvetlen felettesének – indokolt
akadályoztatása esetén az annak megszûntét követõ – 24 órán belül bejelenteni,

32.2.2. az egy hetet meghaladó betegállományról közvetlen felettesét ismételten tájékoztatni.

32.3. A kórházi ápolásról, valamint az egy hetet meghaladó betegállományról a közvetlen felettes köteles a kinevezési
jogkört gyakorló vezetõnek haladéktalanul jelentést tenni.

Dolgozói érdekképviselet

33. A hivatali dolgozók érdekképviseletét gyakorló érdekvédelmi szervezet, illetve szervezetek feltételeit a megyei
mezõgazdasági szakigazgatási hivatal vezetése biztosítja.

A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal költségvetési és gazdálkodási rendje

34.1. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal költségvetési elõirányzataira kötelezettséget vállalni, és terhére
kifizetést engedélyezni a Gazdasági és Informatikai Önálló Osztály vezetõjének ellenjegyzése nélkül nem lehet.

34.2. Az MgSzH költségvetési és gazdálkodási rendjét külön elnöki utasítás szabályozza.

A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal tevékenysége

35.1. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal feladatait és az ellátásához szükséges hatásköröket a Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint az
egyes szakágazati területek feladatainak meghatározásáról szóló törvények és egyéb jogszabályok állapítják meg.

35.2. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal alaptevékenysége:

35.2.1. a 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

751735 Hatósági, (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység,
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35.2.2. 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,

35.3. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal kiegészítõ tevékenysége:

35.3.1. a 2009. december 31-ig érvényes államháztartási szakfeladatrendi besorolása:

014012 Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás,
742311 Mûszaki elemzés és tesztelés,
852018 Állategészségügyi tevékenység,

35.3.2. 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.

35.4. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal kisegítõ tevékenységet végezhet, azonban az abból származó
éves bevétel nem haladhatja meg az összkiadásainak 30%-át.

35.5. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal szabad kapacitásainak hasznosítása érdekében, a költségvetési
szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 7. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint vál-
lalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységét és ebbõl fakadó kö-
telezettségeinek teljesítését. A vállalkozási tevékenységbõl származó éves bevétele nem haladhatja meg az összkiadásai-
nak 30%-át.

V. FEJEZET

A MEGYEI MEZÕGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL FELADATAI

Humánpolitikai és Jogi Önálló Osztály

36.1. A Humánpolitikai és Jogi Önálló Osztály ellátja:

36.1.1. a jogszabályokban, a Szabályzatban, a Közszolgálati Szabályzatban, valamint az Elnök által kiadott utasítá-
sokban foglaltak szerint a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal humánerõforrás-gazdálkodási, képzési és
szociális feladatait,

36.1.2. a jogszabályi elõírások alapján a közszolgálati és munkajogviszony, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogvi-
szony létesítésével, fennállásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat,

36.1.3. a munkatársak kiválasztása során az alkalmazással és kiválasztással, a munkaerõ-felvétellel kapcsolatos egy-
séges szempontok érvényesítését, valamint közremûködés az egységes munkaköri rendszer kialakításával kapcsolatos
feladatokat,

36.1.4. a létszám-változás figyelemmel kísérését, az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatások teljesítését,

36.1.5. a köztisztviselõk teljesítményértékelési rendszerének alkalmazásában, a munkatársak jutalmazásával
kapcsolatos feladatokat,
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36.1.6. a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal személyügyi nyilvántartásának kialakítását, a személyi anya-
gok összeállítását és õrzését,

36.1.7. a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal munkatársainak összeférhetetlenségi, pártatlansági nyilatko-
zatainak kezelését és nyilvántartását,

36.1.8. a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal munkatársainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével
összefüggõ munkáltatói feladatokat,

36.1.9. a foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos feladatokat,

36.1.10. a köztisztviselõk elõmeneteli rendszeréhez kapcsolódó, valamint a szakterületek vezetõivel egyeztetett kép-
zésekkel, gyakorlati oktatásokkal, szakmai rendezvényekkel és vezetõképzéssel kapcsolatos szervezési, nyilvántartási
és adminisztrációs feladatokat,

36.1.11. az elismerési szabályzatban meghatározott, valamint az állami és egyéb kitüntetések adományozásával kap-
csolatos elõkészítõ feladatokat.

36.2. A Humánpolitikai és Jogi Önálló Osztály feladatkörébe tartozik:

36.2.1. a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal által hozott döntések, egyéb ügyiratok jogi felülvizsgálata,

36.2.2. a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal hatáskörébe tartozó másodfokú határozatok kötelezõ jogi
felülvizsgálata,

36.2.3. a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal ellen, illetve mûködésével összefüggésben, valamint az általa
hozott jogerõs döntésekkel kapcsolatban indított közigazgatási, munkaügyi, polgári, gazdasági és egyéb peres és nempe-
res ügyekben a jogi képviselet biztosítása, ennek keretében a keresetlevelek, ellenkérelmek és egyéb beadványok elké-
szítése, határidõben történõ benyújtása, a tárgyaláson történõ képviselet,

36.2.4. jogi segítségnyújtás biztosítása a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal szervezeti egységei, munka-
társai számára,

36.2.5. közremûködés a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal által kötendõ szerzõdések tervezetének elké-
szítésében, jogi véleményezésében, továbbá szükség esetén azok ellenjegyzése,

36.2.6. közremûködés a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal SzMSz és egyéb szabályzatainak, ügyrendjei-
nek elõkészítésében, kiadásában, felülvizsgálatában,

36.2.7. közremûködés a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal jogi véleményének kialakításában,

36.2.8. rendszeres kapcsolattartás a Hivatallal szerzõdéses jogviszonyban lévõ jogásszal,

36.2.9. közremûködés a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal kinnlevõségeinek behajtásával kapcsolatos
tevékenységben,

36.2.10. ingatlan-nyilvántartási eljárásban a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal képviselete, a földhivatal-
hoz benyújtandó kérelmek (pl.: tulajdonjog átruházása, jelzálogjog bejegyzése, illetve törlése) jogtanácsosi
ellenjegyzése.

Gazdasági és Informatikai Önálló Osztály

37.1. A Gazdasági és Informatikai Önálló Osztály gazdasági, pénzügyi, vagyongazdálkodási, ill. üzemeltetési feladat-
körében ellátja:
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37.1.1. a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal költségvetésérõl és vagyonáról szóló beszámolók elkészítését,
valamint a gazdálkodás területét érintõ valamennyi adatszolgáltatást és elemzést,

37.1.2. kincstári számla, adószám és egyéb, a statisztikai besorolások alapján kötelezõ adatszolgáltatások szerinti gaz-
dasági feladatokat,

37.1.3. a pénzforgalom lebonyolítását, analitikus és fõkönyvi számvitel vezetését, a beszámolók elkészítését az
MgSzH Központ által meghatározott gazdálkodási rend alapján, az MgSzH integrált gazdásági-ügyviteli rendszere
alkalmazásával,

37.1.4. amennyiben nem a szakmai szervezet számláz a feladatellátása során, a számlák kibocsátását a vevõk számára,
a bevételek beszedését és elszámolását,

37.1.5. a pénzügyi jogszabályoknak megfelelõ szakmai számlázás koordinálását,

37.1.6. a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal szerzõdés- és kötelezettség- állományának alakulására vonat-
kozó nyilvántartás vezetését,

37.1.7. az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartások vezetését, az arányosítás és bevallás elkészítését,

37.1.8. a szakmai tevékenységük során számlázással és készpénzkezeléssel foglalkozó munkatársak elszámoltatását,

37.1.9. közremûködést a leltározásban, a leltárak kiértékelését, a selejtezések lebonyolítását,

37.1.10. a központosított illetmény-számfejtési rendszer keretében a dolgozók járandóságainak számfejtését, munka-
ügyi, társadalombiztosítási és adó ügyek lebonyolítását, az az SZJA-val, valamint az egyéb, személyi juttatásokkal és
társadalombiztosítási járulékokkal kapcsolatos bevallások elkészítését,

37.2. A Gazdasági és Informatikai Önálló Osztály gazdasági, pénzügyi, vagyongazdálkodási, ill. üzemeltetési feladat-
körében:

37.2.1. az MgSzH Központ koordinálásával összeállítja a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal igényei és
szükségletei alapján az intézményi beszerzési, beruházási és felújítási tervet, mindezekrõl nyilvántartást vezet,

37.2.2. az MgSzH Központ koordinálásával, a költségvetési elõirányzat biztosítása után a megyei mezõgazdasági
szakigazgatási hivatal számára a beruházásokat és felújításokat lebonyolítja a közbeszerzési jogszabályok figyelembe-
vételével, a megvalósítás folyamatát ellenõrzi, gondoskodik a mûszaki átvételrõl,

37.2.3. a szervezet számára a szerv gépei és épületei nagyjavításának, karbantartásának elvégeztetését, a munkák vég-
rehajtását ellenõrzi,

37.2.4. gondoskodik a készletek beszerzésérõl mind az üzemeltetés, mind a szakmai munka feltételeinek megteremté-
séhez,

37.2.5. az MgSzH Központ koordinálásával gondoskodik az épületvagyon feladathoz igazított felhasználásáról, a
szakmai vezetõkkel a feladatellátáshoz szükséges elhelyezési feltételekrõl, intézkedik a megüresedõ területek hasznosí-
tásáról – értékesítés és bérbeadás útján – a jogszabályoknak megfelelõ engedélyezési feltételek között,

37.2.6. a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal számára biztosított gépkocsiállomány üzemeltetését ellenõr-
zését, a hivatali gépjármûvekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetését, egyúttal gondoskodik a jármûvek szükséges kar-
bantartásának, kis- és nagyjavításának végrehajtásáról, illetve ezek ellenõrzésérõl, javaslatot tesz a gépjármûflotta fej-
lesztésére,

37.2.7. a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal valamennyi telephelyén az üzemeltetési és gondnoksági fel-
adatokat, illetve azok megszervezését, ennek keretében gondoskodik az épületek õrzésének, takarításának biztosításáról,
az épületgépészeti feltételek ellenõrzésérõl és a kapcsolódó karbantartások és javítások elvégeztetésérõl a helyiség-be-
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rendezések funkció szerinti szinten tartásáról és a gondnoksági ügyek lebonyolításában résztvevõ személyek irányításá-
ról,

37.2.8. biztonsági feladatköre keretében az egységes riasztás, berendelés és készenlétbe helyezés, továbbá a folyama-
tos ügyeleti szolgálat mûködését, szabályozását, a rendkívüli események jelentési rendjének meghatározását, a vagyon-,
tûz-, polgári és munkavédelemmel, a fegyveres biztonsági õrszolgálatokkal kapcsolatos hivatali teendõket, az árvíz, il-
letve belvíz miatt kihirdetett minõsített helyzetben a katasztrófa kezelés hivatali védelmi feladatainak koordinálását,

37.2.9. az MgSzH Központ felügyelete alatt a közbeszerzési eljárások koordinálását, azok elõkészítését, az érintett
szakmai szervezeti egység bevonásával,

37.2.10. a területalapú támogatások igénylését,

37.3. A Gazdasági és Informatikai Önálló Osztály informatikai feladatkörében ellátja:

37.3.1. a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal informatikai mûködésének folyamatos és zavartalan biztosítá-
sát, az informatikai tevékenység centralizált irányítású végrehajtását,

37.3.2. a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalt érintõ informatikai fejlesztési projektek lebonyolítását, koor-
dinálását, illetve részt vesz azok végrehajtásában,

37.3.3. az informatikai tevékenység ellenõrzését, a minõségbiztosítási, adatvédelmi és informatikai biztonsági elvek
és eljárások érvényesítését,

37.3.4. az informatikai mûködéshez kapcsolódó eszköz, kellék- és segéd, anyag-beszerzés felügyeletét, az informati-
kai eszközök üzembe helyezését,

37.3.5. a mûködtetett informatikai rendszerek dokumentációinak vezetését,

37.3.6. a számítástechnikai segédanyag-raktár mûködtetését.

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság

38. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal a növény- és talajvédelmi igazgatóság útján ellátja a területi nö-
vényvédelmi, növény-egészségügyi, talajvédelmi, zöldség-gyümölcs, dísznövény és komló minõség-ellenõrzési hatósá-
gi, valamint az ökológiai gazdálkodás növény- és talajvédelmi vonatkozású ellenõrzési feladatait és egyéb állami
szakfeladatokat, így különösen:

38.1. mûködteti a növény-egészségügyi határállomásokat, illetve a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalok-
hoz tartozó speciális és nem speciális laboratóriumokat,

38.2. nyilvántartja növény-egészségügyi szempontból az arra kötelezett termelõket, és ellenõrzi a nyilvántartási felté-
telek megtartását,

38.3. ellenõrzi a termelõk károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységét, a kijuttatás technikai, az egészség-
ügyi és a kémiai biztonságot, az engedélyköteles termékek felhasználásához rendelt szakképesítés meglétét, a növényvé-
dõ szer felhasználási és vásárlási engedély érvényességét,

38.4. kiadja a növényvédõ szerekkel folytatható tevékenységekre jogosító forgalmazási, vásárlási, felhasználási
engedélyeket,

38.5. ellenõrzi az engedélyköteles termék minõségét, a tárolás, forgalmazás, szállítás, vásárlás és felhasználás szemé-
lyi- és tárgyi feltételeit, a szolgáltatás szakszerûségét, az elõírt nyilvántartás vezetését,
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38.6. növényvédelmi, valamint talajvédelmi hatósági eljárást folytat le, engedélyez, szakhatósági hozzájárulást, bizo-
nyítványokat, igazolásokat ad ki, hatósági megkeresésre nyilatkozatot tesz, növényvédelmi, valamint talajvédelmi ható-
sági ellenõrzést végez, és szükséges esetben megteszi a megfelelõ intézkedéseket,

38.7. termelési, betakarítási, raktározási, szállítási, behozatali, kiviteli, forgalomba hozatali, kísérleti, felhasználási,
alkalmazási tilalmat, illetve korlátozást, valamint kötelezõ növényvédelmi technológia alkalmazását rendelhet el,

38.8. hatósági engedélyezési, technológiai, módszerfejlesztési, biológiai és kémiai vizsgálatokat végez, közremûkö-
dik az eredmények összesítésében és feldolgozásában,

38.9. ellátja a termõföld minõségi változásait követõ monitoring rendszer mûködtetésébõl adódó feladatokat,

38.10. szervezi és mûködteti a megyei növényvédelmi elõrejelzési rendszert, a termelõket tájékoztatja a járványelhárí-
tás, védekezés aktuális feladatairól,

38.11. részt vesz a mezõgazdasági termelõk növény-egészségügyi, növényvédelmi és talajvédelmi ismereteinek fej-
lesztésében, az új védekezési eljárások elterjesztésében és a szaktanácsadásban,

38.12. ellenõrzi a nyers növényi termékekben, növényi alapú, feldolgozott élelmiszerekben a növényvédõszer-mara-
dék szintet és határérték feletti szermaradvány esetén intézkedik a termék forgalomból való kivonásáról,

38.13. nyomon követi a zárlati és az Európai Unió által megfigyelésre kötelezett károsító megjelenését, terjedését, elõ-
fordulásuk esetén zárlati és korlátozó intézkedéseket hoz,

38.14. humán-egészségügyi és környezet-egészségügyi szempontból veszélyes és allergén gyomnövények és egyéb
károsítók elõfordulása esetén intézkedik a fertõzõ források felszámolásáról,

38.15. ellenõrzi a zárlati károsítók elõfordulását a termelõknél és az import szállítmányokban, intézkedik a zárlati ká-
rosítok felszámolásáról, kötelezõ védekezést, termékmegsemmisítést rendel el, elõkészíti a kártérítési eljárást,

38.16. elvégzi az EK növényútlevéllel kapcsolatos teendõiket, feljogosítja a termelõket a növényútlevél kiadására, ki-
adja a csereútlevelet és ellenõrzi a termelõk ezzel kapcsolatos nyilvántartását,

38.17. szükség esetén kötelezõ, vagy közérdekû védekezést rendel el,

38.18. szakhatósági állásfoglalást ad ki piacnyitás, növényvédõ szer árusító üzlet nyitása, növényvédõ szer raktározá-
si tevékenységre vonatkozó telepengedélyezési eljárás és növényvédõ szer nagykereskedelmi forgalmazási tevékeny-
ségre vonatkozó mûködési engedélyezési eljárás esetén,

38.19. a termelõknél és kereskedelmi forgalomban mintát vesz talajból, növényi termékekbõl és vizsgálja azok toxi-
kus növényvédõ szer és egyéb toxikus anyag tartalmát,

38.20. kiadja a jogszabály szerinti I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédõ szerek vásárlására, illetve felhasz-
nálására jogosító engedélyt,

38.21. igazolja az élelmezés-egészségügyi várakozási idõ lejártát megelõzõen betakarított engedélyezett engedélykö-
teles termékkel kezelt növény, növényi termék forgalomba hozatali követelményeknek való megfelelését.

38.22. ellenõrzi:

38.22.1. az export, import és tranzit forgalomban a vizsgálatköteles árukat,

38.22.2. növény-egészségügyi szempontból a növények, növényi termékek elõállítását, raktározását, szállítását és
forgalmazását,
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38.22.3. a vetõmag, a szaporító- és ültetvényanyag elõállítást és forgalomba hozatalt, valamint az egyéb szemleköte-
les növények termõ-, tároló-, berakó-, feladó- és forgalmazó helyeit,

38.22.4. a zöldséget, gyümölcsöt, és az elõállításukkal, forgalomba hozatalukkal kapcsolatos követelmények betartá-
sát,

38.22.5. a növényvédelmi gépek alkalmasságát igazoló forgalomba hozatali engedély, valamint a kijuttatás technikai
alkalmasságát igazoló mûködési engedély érvényességét,

38.23. ellátja a másodfokú növényvédelmi hatósági tevékenységet a jegyzõk (mint elsõfokú növényvédelmi hatóság)
felett,

38.24. talajvédelmi hatósági eljárása során engedélyt ad ki:

38.24.1. talajjavításhoz,

38.24.2. mezõgazdasági célú tereprendezéshez,

38.24.3. a termõföld védelmérõl szóló törvényben meghatározott talajvédelmi mûszaki beavatkozásokhoz, létesítmé-
nyek megvalósításához, amennyiben az engedélyezés nem tartozik más hatóság hatáskörébe,

38.24.4. hígtrágya termõföldön történõ felhasználásához az állattartás során keletkezõ egyéb szervestrágya
kivételével,

38.24.5. szennyvíz, szennyvíziszap, valamint szennyvíziszap komposzt mezõgazdasági felhasználásához,

38.24.6. nem mezõgazdasági eredetû nem veszélyes hulladék termõföldön történõ felhasználásához,

38.24.7. növényi maradványok kivételével a mezõgazdasági termelés során keletkezõ nem veszélyes hulladék termõ-
földön történõ felhasználásához, kivéve a mezõgazdasági táblán keletkezõ növényi maradványokat.

38.25. közremûködõ hatóságként talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást ad ki:

38.25.1. bányafelügyeleti,

38.25.2. építésügyi,

38.25.3. közlekedési hatósági,

38.25.4. légiközlekedési hatósági,

38.25.5. ingatlanügyi hatósági,

38.25.6. vízügyi hatósági,

38.25.7. környezetvédelmi hatósági,

38.25.8. természetvédelmi hatósági,

38.25.9. hírközlekedési hatósági,

38.25.10. erdészeti hatósági,

38.25.11. kulturális örökségvédelmi hatósági,

38.25.12. telepítési hatósági eljárások keretében.
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38.26. véleményezi a településrendezési terveket és helyi építési szabályzatokat,

38.27. ellátja a forgalmazott termésnövelõ anyagok hatósági minõség-ellenõrzését,

38.28. részt vesz az agrár-környezetgazdálkodási intézkedés keretében egyes szántóföldi gazdálkodási és ültet-
vény-támogatásokhoz kapcsolódó helyszíni ellenõrzésekben,

38.29. igazolást ad ki a mezõgazdasági támogatási pályázatokhoz a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel
szembeni védelmérõl szóló kormányrendelet (a továbbiakban: nitrát rendelet) szerinti adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítésérõl,

38.30. hatósági ellenõrzése során növényvédelmi, talajvédelmi, élelmiszerlánc-felügyeleti és élelmiszer-ellenõrzési
bírságot szabhat ki, szabálysértési eljárást kezdeményezhet, büntetõ feljelentést tehet, illetve szükség szerinti megfelelõ
intézkedést hozhat,

38.31. létrehozza és mûködteti a megyei talajtani térképtárat, a nitrát rendelet szerinti adatbázist, valamint kialakítja a
szennyvíziszap és hígtrágya termõföldi felhasználásának megyei kataszterét, a talajvédelmi hatósági tevékenységérõl
nyilvántartást vezet,

38.32. mûködteti a Talajvédelmi és Információs Monitoring Rendszert (TIM),

38.33. részt vesz az EU talajvédelmi stratégiájával kapcsolatos országálláspontok, szakmai anyagok összeállításában,
ellátja esetenként a bizottsági képviseletet,

38.34. ellenõrzi az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokban elõírt növény- és talajvédelmi követelmények betartását,

38.35. közremûködik az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer (AIR) mûködtetésében,

38.36. ellátja a jogszabályban meghatározott zöldség-gyümölcs ellenõrzési feladatokat, ellenõrzi a belföldön megter-
melt, forgalomba hozott, illetve kivitelre vagy behozatalra szánt zöldséget, gyümölcsöt, dísznövényt és elõállításukkal,
forgalmazásukkal kapcsolatos követelményeket,

38.37. szakterületén ellátja a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerin-
ti tanúsításával, elõállításával, forgalmazásával, jelölésével és ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat,

38.38. közremûködik a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok munkájában,

38.39. kapcsolatot tart a települési önkormányzatokkal, az államigazgatási hivatalokkal, a környezetvédelmi és köz-
egészségügyi hatósággal, valamint a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növény Orvosi Kamara területi szervével,

38.40. ellátja a vízszennyezések okozta halpusztulások szakvéleményezését, szükség szerinti helyszíni kivizsgálását,

38.41. közremûködik a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság

39.1. A megyei szakigazgatási hivatal az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság ellátja az élelmi-
szerlánc felügyeletének keretében az állategészségügyi, állatvédelmi, takarmányhigiéniával, takarmányok biztonságá-
val és minõségével, élelmiszerhigiéniával, az élelmiszerek biztonságával, minõségével, a borászati termékek ellenõrzé-
sével, az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos irányítási és szervezési feladatokat, így különösen:

39.1.1. engedélyezi:

39.1.1.1. jogszabályban meghatározott fajú és létszámú állatot tartó gazdaság mûködését,
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39.1.1.2. állatrakodó, gyûjtõállomás, kereskedõi telep mûködését,

39.1.1.3. etetõ-itató állomás, pihentetõ állomás mûködését,

39.1.1.4. állati eredetû melléktermék begyûjtését, szállítását, kezelését, feldolgozását végzõ vállalkozás mûködését,

39.1.1.5. az élelmiszert elõállító üzemekbõl származó, takarmányként felhasználható melléktermékek kezelését, fel-
használását, további feldolgozását,

39.1.1.6. a kegyeleti állattemetõ mûködését,

39.1.1.7. a gyepmesteri, illetve ebrendészeti tevékenység végzését,

39.1.1.8. az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények (állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelõ) mûködését,

39.1.1.9. az engedélyköteles élelmiszer-vállalkozás mûködését,

39.1.1.10. az élelmiszert elõállító üzemekbõl, illetve kiskereskedelembõl származó, takarmányként felhasználható
melléktermékek felhasználását, továbbfeldolgozását vagy kezelését,

39.1.1.11. a takarmány-elõállító és takarmányt forgalomba hozó létesítményeket,

39.1.1.12. eseti jelleggel az új takarmányok elõállítását, felhasználását és behozatalát,

39.1.1.13. az állatkísérlet végzését,

39.1.1.14. a kísérleti célú állat tenyésztését (szaporítását), tartását, szállítását, valamint forgalomba hozatalát,

39.1.1.15. az állatgyógyászati termékekkel, illetve azok hatóanyagaival végzett kiskereskedelmi tevékenységét,

39.1.2. ellenõrzi:

39.1.2.1. az élelmiszer-elõállító, -elosztó, és -forgalomba hozó létesítmény harmadik országba irányuló exportra való
alkalmasságát, a nemzetközi elõírásoknak megfelelõen,

39.1.2.2. törvényességi szempontból a magánállatorvosok tevékenységét,

39.1.2.3. az állatgyógyászati készítmények gyakorlati kipróbálását és hitelesíti annak vizsgálati jegyzõkönyvét,

39.1.2.4. a kerületi hivatal, valamint az ott dolgozó hatósági személyek tevékenységét,

39.1.3. nyilvántartást vezet:

39.1.3.1. az állatorvosokról,

39.1.3.2. állattartókról, állattartó tenyészetekrõl, állatkereskedõkrõl,

39.1.3.3. az élelmiszer- és a takarmány-vállalkozásokról,

39.1.3.4. a közúti élõállat-szállításra engedélyezett gépjármûvezetõkrõl, az állatkísérõkrõl, állatszállítókról, állatszál-
lítmányozókról,

39.1.3.5. élelmiszer-biztonsági felügyelet alá tartozó helyekrõl,

39.1.3.6. az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyekrõl,
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39.1.3.7. a takarmányozási hatósági felügyelet alá tartozó helyekrõl,

39.1.3.8. az állat-egészségügyi szolgáltató létesítményekrõl,

39.1.3.9. az élelmiszer-szállító és a közúti élõállat-szállításra engedélyezett gépjármûvekrõl,

39.1.3.10. az egyedi azonosítású állatokról,

39.1.3.11. a gombaszakellenõrökrõl,

39.1.3.12. az állatkísérlet végzésére jogosultakról,

39.1.4. közremûködik élelmiszer-csomagolóanyagok, élelmiszeriparban felhasznált mosó- és fertõtlenítõszerek gyár-
tásával, felhasználásával, az élelmiszer forgalmazó helyek mûködési engedélyezésével kapcsolatos eljárásban,

39.1.5. szervezi és irányítja – az élelmiszer-higiéniai kirendeltséget magába foglaló – kerületi hivatalok mûködését,

39.1.6. kijelöli a hatósági állatorvos székhelyét, mûködési területét és meghatározza feladatait,

39.1.7. kiadja a jogosult állatorvosi tevékenység végzésére szóló engedélyt, valamint meghatározza a jogosult állator-
vos mûködési területét és feladatait,

39.1.8. a hatósági feladatok ellátására ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez,

39.1.9. szervezi a Tenyészet Információs Rendszerrel (TIR), Baromfi Információs Rendszerrel (BIR), valamint egyes
állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerével (ENAR) kapcsolatos egyes feladatok
ellátását,

39.1.10. szervezi az élelmiszerlánc-felügyeleti éves ellenõrzési (monitoring) terv területi végrehajtását, valamint
összeállítja a területi éves jelentést,

39.1.11. a kerületi hivatallal közösen ellenõrzést végez az élelmiszerláncban,

39.1.12. szervezi az agrár- és vidékfejlesztési támogatások ellenõrzéséhez kapcsolódó állategészségügyi feladatok
területi ellátását,

39.1.13. szervezi az állatbetegségek megelõzését, felderítését és felszámolását, továbbá a nagy nemzetgazdasági kárt
okozó vagy közegészségügyi szempontból veszélyes állatbetegségek felszámolására állami pénzeszközökkel
támogatott mentesítési programok végrehajtását,

39.1.14. elrendeli a jogszabályokban elõírt állat-egészségügyi akciókat (kötelezõ védõoltások, diagnosztikai vizsgá-
latok, parazitózisok elleni védekezés stb.),

39.1.15. meghatározza az idegen állományból származó állatok állategészségügyi megfigyelési célú elkülönítésének
módját és idejét,

39.1.16. elrendeli a járványveszély esetén a szükséges hatósági intézkedéseket, beleértve a magánállatorvos és gaz-
dálkodó szervezet közcélú igénybevételét is, továbbá az állategészségügyi szempontból külön eljárást igénylõ állati hul-
ladék, anyag, eszköz ártalmatlanná tételét, meghatározza annak módját és errõl tájékoztatja a társhatóságokat,

39.1.17. dönt a kártalanításról ötmillió forintot meghaladó kár esetében,

39.1.18. járványos állatbetegségek elleni védekezéshez szükséges területi készenléti tervet készít, továbbá gondosko-
dik a járványos állatbetegség megelõzéséhez, illetve felszámolásához szükséges ingyenes oltó- és kórjelzõ anyagokról, a
járványok megelõzéséhez és elfojtásához szükséges mûszaki, technikai feltételek, védõfelszerelések biztosításáról,
valamint folyamatos karbantartásáról és cseréjérõl,
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39.1.19. megteszi a szükséges intézkedéseket élelmiszerlánc esemény esetében,

39.1.20. élelmiszer-fertõzés és -mérgezés, valamint emberrõl állatra vagy állatról emberre terjedõ betegségek fellépé-
se, illetve gyanúja esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttmûködik az egészségügyi államigazgatási szervvel,

39.1.21. az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelzõ rendszerén keresztül Magyar-
országra érkezõ bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon észlelt veszély esetén megteszi a szükséges intézkedése-
ket,

39.1.22. szervezi az ökológiai gazdálkodással elõállított és a genetikailag módosított élelmiszerekkel és takarmányok-
kal kapcsolatos feladatok ellátását, fogadja az ezzel kapcsolatos jelentéseket,

39.1.23. ellenõrzi az ökológiai jelölés használatának jogszerûségét a gazdasági szereplõnél az elõállítás, termelés, fel-
dolgozás és forgalomba hozatal során,

39.1.24. szakterületén ellátja a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények sze-
rinti tanúsításával, elõállításával, forgalmazásával, jelölésével és ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat,

39.1.25. ellátja az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítõ hazai és nemzetközi informatikai
rendszerek használatával és mûködtetésével kapcsolatos feladatokat,

39.1.26. élelmiszerlánc-felügyeleti, élelmiszer-ellenõrzési, takarmány-ellenõrzési, állatvédelmi, szabálysértési, hely-
színi bírságot szabhat ki,

39.1.27. szükség esetén gondoskodik a hatósági állatorvos útján az állategészségügyi szolgáltatások végzésérõl,

39.1.28. kapcsolatot tart a megye területén lévõ települési önkormányzattal, a regionális államigazgatási hivatallal, az
illetékes környezetvédelmi és közegészségügyi hatósággal, valamint a Magyar Állatorvosi Kamara területi szerveivel,
más társhatóságokkal, valamint a civil szervezetekkel.

39.2. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal ellátja a must, bor, borpárlat és egyéb borgazdasági termékek
elõállításával, kezelésével kapcsolatos területi állami és hatósági feladatokat, különösen:

39.2.1. ellenõrzi:

39.2.1.1. a borászati termékek származását, eredetét (térfogat, csomagolás és jelölés), a telephely, pince, üzem, raktár,
kimérõ mûködésének jogszerûségét, továbbá a jármû rakományát és a tárolás körülményeit,

39.2.1.2. a kiegészítõ, segéd- és adalékanyagok használatát,

39.2.1.3. a borászati termékek csomagolása során felhasznált csomagolóanyagok megfelelõségét,

39.2.1.4. a gyártástechnológia mûszaki feltételeit,

39.2.1.5. a pincekönyv szakmai tartalmát (az ellenõrzés eredményét a pincekönyvbe is be kell jegyezni),

39.2.1.6. a jogszabályban meghatározott eljárások borászati alkalmazását,

39.2.1.7. a származási bizonyítványok valóságtartalmát,

39.2.2. ellátja a bortörvény hatálya alá tartozó termékek elõállítását, kiszerelését (ideértve a nem palackos kiszerelését
is) és forgalomba hozását végzõ üzemek mûködésének engedélyezésével kapcsolatos ellenõrzési feladatokat,

39.2.3. elvégzi a forgalomba-hozatali eljárásban az 500 hl feletti bortételeknél a hatósági mintavételt,
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39.2.4. a pincékben és a kereskedelemben – az ellenõrzési tervnek megfelelõen – rendszeresen mintát vesz laboratóri-
umi azonosítás céljára,

39.2.5. ellátja a magántárolási, lepárlási, a mustsûrítménnyel való mustjavítási támogatási intézkedésekhez, valamint
a forgalombahozatali járulék befizetésével kapcsolatban, jogszabályban elõírt szakmai ellenõrzési feladatokat,

39.2.6. kiszabja a helyszíni és a minõségvédelmi bírságot, valamint jogkövetkezményt alkalmaz.

Földmûvelésügyi Igazgatóság

40.1. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal a földmûvelésügyi igazgatóság útján ellátja a területi földmûve-
lésügyi igazgatási feladatokat, így különösen:

40.1.1. a nemzeti agrárpolitika képviseletét és érvényre juttatását a különbözõ szintû területekre vonatkozó (régió,
megye, kistérség, település) stratégiák, koncepciók, programok és tervek kidolgozása és egyeztetése során,

40.1.2. a nemzeti támogatási rendszer mûködtetésével összefüggõ feladatokat a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak
megfelelõen, aminek keretében az FVM által meghatározott idõpontban jelentést ad a támogatások felhasználásáról az
MgSzH Központ részére,

40.1.3. a tisztán nemzeti forrásból finanszírozott támogatások felhasználásának ellenõrzését,

40.1.4. az elemi károkkal és azok biztosításával kapcsolatos állami támogatások mûködtetésével összefüggõ
feladatokat,

40.1.5. a részarány földkiadással kapcsolatos feladatokat,

40.1.6. a növénytermesztési szakigazgatási feladatokat,

40.1.7. az állattenyésztési szakigazgatási feladatokat,

40.1.8. a halászati és vadászati igazgatási feladatokat,

40.1.9. hegyközségek törvényességi felügyeletét,

40.1.10. családi gazdaságok és integrátorok nyilvántartásba vételét, a nyilvántartás vezetését,

40.1.11. a beszerzési ár alatti értékesítés tilalmával kapcsolatos hatósági feladatokat,

40.1.12. a vadászat és halászat szakmai felügyeletét, és e téren a jogszabályokon alapuló elsõfokú hatósági
feladatokat,

40.1.13. a mezõgazdasági vízgazdálkodással kapcsolatos feladatokat,

40.1.14. az állami tulajdonú forgalomképes vizek és vízi létesítmények kezelését, felügyeletét,

40.1.15. az agrár-szakoktatási feladatokat, közremûködik az agrár-tanácsadási rendszer mûködtetésében,

40.1.16. az MgSzH Központját elsõdleges információkkal és statisztikai adatokkal az agrárágazat területi szintû mû-
ködésével kapcsolatosan (regionális, megyei, települési és egyéni gazdálkodói szint),

40.1.17. a mezõõri/hegyõri szolgálat mûködtetésével kapcsolatos hatósági és igazgatási feladatokat,

40.1.18. a Megyei Területfejlesztési Tanácsnál, valamint a különbözõ területi munkabizottságoknál a külön jogsza-
bályban foglaltak szerint jelentkezõ feladatokat,
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40.1.19. a katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatokat,

40.1.20. elsõfokon a tagállami állampolgárok termõföld-tulajdonszerzési képességének bizonyításához elõírt felada-
tokat (hatósági igazolás kiadása, környezettanulmány készítés, ellenõrzés),

40.1.21. véleményezi a településrendezési terveket és a helyi építési szabályzatokat,

40.1.22. vezeti a mezõgazdasági egyéni vállalkozók nyilvántartását,

40.1.23. a vízszennyezések okozta halpusztulások szakvéleményezését, szükség szerint helyszíni kivizsgálását,

40.1.24. közremûködik az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer (AIR) mûködtetésében.

40.2. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal növénytermesztési hatóságként illetékességi területén ellátja az
operatív szakmai feladatokat, így különösen:

40.2.1. a szántóföldi ellenõrzési és minõsítési, továbbá vetõmag-vizsgálati és minõsítési, fémzárolási és hatósági
ellenõrzési feladatokat,

40.2.1.1. az államilag elismert vagy egyedi szaporításra engedéllyel rendelkezõ nemesített növényfajták vetõmag-sza-
porításának szántóföldi ellenõrzését és minõsítését, az alkalmasnak minõsített növényállományokból származó vetõ-
magvak mintázását, vizsgálatát, minõsítését, fémzárolását,

40.2.1.2. a vetõmagvak feldolgozásának, valamint a fémzárolt vetõmagvak kiszerelésének és az automata mintavevõk
ellenõrzését,

40.2.1.3. a hazai elõállítású és felhasználású, valamint a nemzetközi érvényû bizonyítvánnyal kivitelre kerülõ, továb-
bá a külföldrõl behozott vetõmagvak mintavételét, minõségének vizsgálatát, minõsítését, fémzárolását,

40.2.1.4. a vetõmag forgalomba hozatalának ellenõrzését, a minõségileg meg nem felelõ tételek zárolását, szükség
esetén a megsemmisítésük elrendelését, illetve visszaélés esetén minõségvédelmi bírság kiszabását elsõfokú
hatóságként,

40.2.1.5. a beküldött vetõmagvak vizsgálatát, a vizsgálatok és minõsítések eredményérõl okirat kiállítását,

40.2.1.6. a vetõmag szaporításokról és minõsítésekrõl közhitelû nyilvántartások vezetését,

40.2.1.7. beszerzi és szigorúan szám szerint nyilvántartja a vetõmag függõcímkéket,

40.2.1.8. a vetõmag függõcímeken feltünteti a növényi útlevél számát,

40.2.2. a kertészeti (szõlõ, gyümölcs, dísznövény, zöldségpalánta) valamint erdészeti és fás szárú energetikai célú sza-
porítóanyagok vizsgálatával, minõsítésével és ellenõrzésével kapcsolatos szakmai minõsítési, fémzárolási és hatósági
ellenõrzési feladatokat, így különösen:

40.2.2.1. minõsíti a szõlõ-, gyümölcs-, dísznövény-, zöldség- erdészeti és fás szárú energetikai szaporítóanyagokat a
prebázis és bázis kategóriájú szõlõ -, gyümölcs, valamint a szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai
szaporítóanyagok kivételével illetve a termelési folyamat nyomon követhetõségét,

40.2.2.2. ellenõrzi a szaporítóanyagok elõállítását, feldolgozását, forgalomba hozatalát, felhasználását a prebázis és
bázis kategóriájú szõlõ -, gyümölcs, valamint a szuperelit és elit fokozatú erdészeti és fás szárú energetikai
szaporítóanyagok kivételével,

40.2.2.3. eljár a minõsítési és ellenõrzési feladatai tekintetében a törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok ren-
delkezéseinek megsértése esetén, elsõfokú hatóságként szankciókat és minõségvédelmi bírságot szab ki, illetve állapít
meg.
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40.2.2.4. részt vesz a szõlõültetvények uniós támogatásához kapcsolódó helyszíni ellenõrzésekben, a szaporítóanyag
elõállító helyekkel, törzsültetvényekkel valamint egyéb hivatalos eljárásokkal kapcsolatos helyszíni szemlékben és el-
lenõrzésekben,

40.2.2.5. végzi a szõlõültetvények telepítésének és kivágásának ellenõrzését a szõlõtermelési potenciál nyomon köve-
tése céljából, ellátja az állami támogatással megvalósított szõlõ- és gyümölcs ültetvény telepítési beruházások ellenõrzé-
sét valamint a gyümölcs ültetvények termõre fordítását.

40.3. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal keretében növényfajta kísérleti állomások mûködnek, amelyek:

40.3.1. szakszerûen elvégzik az éves kísérleti feladatokat, mely kísérletek elfogadásáról az MgSzH Központ Növény-
termesztési és Kertészeti Igazgatóság vezetõje dönt,

40.3.2. elvégzik az elõírt megfigyeléseket és méréseket,

40.3.3. határidõre és elõírás szerint beküldik a megfigyelési adatokat az MgSzH Központ Növénytermesztési és Ker-
tészeti Igazgatóságára,

40.3.4. a kitöltõ területen a kísérletezés szempontjait figyelembe vevõ gazdálkodást (termelést) folytatnak,

40.3.5. jogszabály külön rendelkezése esetén összegyûjti és kiküldi a kísérleti vetõmagokat, üzemelteti és nyilvántart-
ja a tartós vetõmagtárolót, valamint elvégzi az elõírt beltartalmi vizsgálatokat.

40.4. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal ellátja a területi állattenyésztési hatósági, irányítási és szervezé-
si feladatokat, így különösen:

40.4.1. ellenõrzi az állomány nyilvántartást, az egyedi azonosítást és a regisztrációt, a központi adatbázis és a tenyé-
szet tényleges adatainak összevetésével (állatfaji: SZIR, szarvasmarha ENAR, sertés ENAR, juh-kecske ENAR, BIR,
TIR), gondoskodik a hiányosságok megszüntetésérõl, illetve a feltárt problémákat ügyrendszerûen kezeli,

40.4.2. ellenõrzi az állatok tartós megjelölési szabályainak betartását,

40.4.3. ellenõrzi tenyészállat, szaporítóanyag behozatalát,

40.4.4. ellenõrzi a törvény által elõírt adatszolgáltatási kötelezettségek betartását,

40.4.5. ellenõrzi a területén a tenyésztésszervezésben közremûködõ szolgáltató szervezetek és szakemberek (teljesít-
ményvizsgálók, ultrahang-vizsgálatot végzõk, juhtenyésztési instruktorok stb.) tevékenységét,

40.4.6. hitelesíti a törzskönyvi adatokat, záradékolja és hitelesíti a származási lapokat,

40.4.7. eljár szabálytalan törzskönyvezési esetek észlelése esetén,

40.4.8. elvégzi a törzstenyészeti ellenõrzéseket, a tenyésztõ szervezetek szemléjét, valamint szarvasmarha, sertés, juh,
kecske, baromfi, kisállat fajokban illetve fajtákban részt vesz az elismert tenyésztõ szervezetek tagüzemeiben az éves –
vagy szabályzatban rendszeresített más idõközzel végzett – ellenõrzésekben, ellátja ezek jegyzõkönyvi dokumentálását;
az év végén összefoglaló jelentés készít területérõl az MgSzH Központ részére,

40.4.9. részt vesz a teljesítményvizsgálatokon és hitelesíti az eredményeiket,

40.4.10. részt vesz a pályázatok teljesítésének ellenõrzési munkáiban,

40.4.11. közremûködik az uniós és nemzeti támogatások jogosultságának ellenõrzésében,

40.4.12. ellenõrzi a területi teljesítményvizsgálati munkákat, ÜSTV, KSTV fajtaminõsítési tesztek és azok hitelesíthe-
tõségét véleményezi,
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40.4.13. elsõ fokú állattenyésztési hatósági, szakhatósági és igazgatási feladatkörében:

40.4.13.1. engedélyezi és felügyeli a tenyészállat-kiállítást, -árverést az elismert tenyésztõ szervezet, több faj, illetve
fajta együttes részvétele esetén az elismert tenyésztõ egyesületek (szövetségek) által létrehozott szövetség hozzájárulása
alapján, a vonatkozó állategészségügyi, közegészségügyi és egyéb elõírások megtartásával,

40.4.13.2. engedélyezi a mesterséges termékenyítõ állomás, valamint a spermatároló központ üzemeltetését, az emb-
rióátültetõ állomás üzemeltetését, valamint a baromfi- és halkeltetõ állomás, valamint méhanyanevelõ telep
üzemeltetését,

40.4.13.3. ellenõrzi az apaállatok tenyésztési engedélyeit, a szaporító anyagok elõírt megjelölését, forgalmazását és
felhasználását, valamint a mesterséges termékenyítõ- és az embrió átültetõ állomásokon használt apaállatok ide
vonatkozó engedélyét.

40.5. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal a szervezetében mûködõ falugazdász hálózat útján ellátja:

40.5.1. a termésbecsléssel, állapotminõsítéssel, az elemi károk felmérésével, valamint az ezekhez kapcsolódó nyilván-
tartások vezetésével összefüggõ feladatokat,

40.5.2. kiállítja és érvényesíti az õstermelõi igazolványt,

40.5.3. igazolja az egyes mezõgazdasági tevékenységekhez kapcsolódó támogatások igényjogosultságát, figyelem-
mel kíséri a mezõgazdasági termelõk által igénybe vett nemzeti agrártámogatások felhasználását,

40.5.4. részt vesz a térségfejlesztési, vízgazdálkodási és környezetvédelmi feladatok helyi szinten jelentkezõ ellátásá-
ban, közremûködik az MgSzH Központ által elrendelt statisztikai adatgyûjtésben, az agrárpiac szabályozásával
összefüggõ feladatok végrehajtásában,

40.5.5. tájékozódik a termõföld külön jogszabály szerinti hasznosítási kötelezettsége teljesítése ellenõrzésének
tapasztalatairól,

40.5.6. közremûködik a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének helyszíni ellenõrzési és
elszámolási munkáiban,

40.5.7. elkészíti a tagállami állampolgárok termõföld-tulajdonszerzési képességének bizonyításával kapcsolatos
környezettanulmányt,

40.5.8. eljár a mezõgazdaságban felhasznált gázolaj jövedékiadó-visszatérítéssel kapcsolatos ügyekben,

40.5.9. ellátja a delegált és közremûködõi feladatokat, valamint az ÚMVP AKG támogatási programmal a területala-
pú támogatással összefüggõ feladatait.

40.6. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal ellátja a jogszabályokon alapuló elsõ fokú vadászati hatósági és
igazgatási feladatokat, így különösen:

40.6.1. a vadászterületekre kötött haszonbérleti szerzõdés jóváhagyását,

40.6.2. a vadászterületek nyilvántartásba vételét,

40.6.3. vadászterület határának megállapítását,

40.6.4. dönt a vadászterület legkisebb mértékétõl való eltérésrõl,

40.6.5. ellenõrzi a vadaskert, vadaspark jogszerû üzemeltetését,

40.6.6. engedélyt ad ki vadasparkban történõ eseti vadászathoz,
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40.6.7. vezeti a vadászterületek nyilvántartását,

40.6.8. megteszi a vadászati jog kényszerhasznosításával kapcsolatos intézkedéseket,

40.6.9. földterületet vadászterületté minõsít,

40.6.10. hatósági vadászatot rendel el,

40.6.11. felmentést ad a madarak fészkeinek elpusztítására vonatkozó tilalom alól, a természetvédelmi hatóság enge-
délyével,

40.6.12. engedélyt ad ki apró-vadtenyésztési tevékenység folytatásához és apróvad zárttéri tartásához,

40.6.13. a vadvédelmi elõírások megszegõit kötelezi a teljesítésre, illetve a mulasztó költségén való elvégzést
elrendeli,

40.6.14. az idényt meghatározott területeken meghosszabbítja, illetve megrövidíti,

40.6.15. idényen belül bizonyos fajra korlátozást, tiltást írhat elõ,

40.6.16. vadvédelmi, illetve állományszabályozási célból engedélyezi a hatályos jogszabályok figyelembevételével
szelektív méreg alkalmazását,

40.6.17. engedélyezi a vad vadászterületek közötti szállítását, illetve a vad vadászterületre történõ kiengedését,

40.6.18. tilalmi idõben vadászatot engedélyezhet, rendelhet el,

40.6.19. a természetvédelmi hatóság megkeresése alapján természetvédelmi oltalom alatt álló állatfaj eseti vadászatát
engedélyezheti,

40.6.20. meghatározza a vadászati kíméleti területet,

40.6.21. kíméleti területen vadászatot engedélyezhet,

40.6.22. a vadgazdálkodási üzemtervet, illetve annak módosítását jóváhagyja,

40.6.23. az éves vadgazdálkodási tervet jóváhagyja,

40.6.24. a hatósági esküt kiveszi a hivatásos vadászoktól,

40.6.25. kiadja a szolgálati igazolványt, jelvényt és hitelesített szolgálati naplót a hivatásos vadászoknak,

40.6.26. kiadja a vadazonosító jelet a vadászatra jogosultaknak,

40.6.27. ellenõrzi a vadászati napló vezetését,

40.6.28. vadászati engedélyt ad ki,

40.6.29. engedélyt ad ki fényszóróval való éjszakai vadászathoz vaddisznó és róka vadászata esetén,

40.6.30. elvégzi a trófeabírálatot,

40.6.31. elrendeli a vadkárelhárítási célú hatósági vadászatot,

40.6.32. kiszabja a vadgazdálkodási bírságot és vadvédelmi bírságot,
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40.6.33. vadászjegyet és vadászati engedélyt visszavonhat,

40.6.34. összeállítja a vadkárszakértõk névsorát.

40.7. A megyei mezõgazdasági hivatal ellátja a jogszabályokon alapuló elsõfokú halászati hatósági és igazgatási
feladatokat, így:

40.7.1. társult halászati jogosultak képviselõjét nyilvántartásba veszi, számára hatósági igazolást ad ki,

40.7.2. többségi állami tulajdonú vízterületen a tulajdonosok képviselõjét megnevezi,

40.7.3. kisebbségi állami tulajdonú vízterület esetén a tulajdonosi közösségben az államot képviseli,

40.7.4. a jogosultakról és a halászati vízterületekrõl nyilvántartást vezet,

40.7.5. a vízterületeket halászati vízterületté nyilvánítja,

40.7.6. a Magyar Állam halászati jogának hasznosítására pályázatot ír ki és gondoskodik annak meghirdetésérõl,

40.7.7. haszonbérleti szerzõdésekrõl nyilvántartást vezet,

40.7.8. a hal természetes mozgását akadályozó létesítmény építéséhez szakhatósági hozzájárulást ad,

40.7.9. a nagy értékû természetes vízi halállományok szaporodása érdekében hallépcsõ építésére és mûködtetésére kö-
telezi a duzzasztómûvek beruházóját,

40.7.10. kiadja és nyilvántartja az állami halász- és horgászjegyeket, valamint meghosszabbítja az állami horgászjegy
érvényességét,

40.7.11. visszavonja, illetve visszatartja az állami halász- és horgászjegyet,

40.7.12. megszervezi a halászvizsgához szükséges tanfolyamot és a halászvizsgát,

40.7.13. kijelöli a horgászvizsgát lebonyolító szervezetet,

40.7.14. a horgászvizsga bevételeivel elszámol,

40.7.15. a kiadott horgászjegyekkel elszámol,

40.7.16. felmentést ad az elektromos halászat tilalma alól,

40.7.17. szakhatósági hozzájárulást ad a védett természeti területeken való elektromos halászathoz,

40.7.18. nyilvántartást vezet a minõségi üzembe helyezési vizsgával rendelkezõ és évente elektromos érintésvédelmi
vizsgán átesett elektromos eszközökrõl és halászgépekrõl,

40.7.19. nyilvántartásba veszi a halászati szakirányú végzettséggel rendelkezõ jogosultat,

40.7.20. ellenõrzi a haltelepítést,

40.7.21. jóváhagyja, vagy módosítja a halgazdálkodási tervet,

40.7.22. a halászatra jogosultak éves jelentéseit bekéri és továbbítja az Adattárnak,

40.7.23. vizsgáztatja és felesketi a halõröket,
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40.7.24. nyilvántartást vezet a halászati õrökrõl, õket szolgálati igazolvánnyal és naplóval ellátja,

40.7.25. ellátja a halõrök felügyeletét,

40.7.26. regisztrálja a halpusztulással kapcsolatos bejelentéseket, felszólítja a jogosultakat a szükséges teendõk ellátá-
sára, a jogosult költségére a teendõket el is végeztetheti,

40.7.27. tilalmak és -korlátozások végrehajtása alól felmentést adhat,

40.7.28. a tilalmi idõt meghosszabbíthatja, megrövidítheti, korlátozhatja a halak kifogását és a méretkorlátozás alól
felmentést adhat,

40.7.29. a jogszabályinál szigorúbb méretkorlátozást vezethet be,

40.7.30. horgászverseny idõtartamára a mennyiségi korlátozás alól felmentést adhat,

40.7.31. kíméleti területeket jelölhet ki,

40.7.32. gondoskodik a halászati jog gyakorlásával, vagy hasznosításával összefüggõ adatok bekérésérõl és az Orszá-
gos Halászati Adattárnak való adatszolgáltatásról,

40.7.33. ellátja az állami támogatásokkal kapcsolatos feladatokat,

40.7.34. a halászati vízterületen és a vízparton szemlét tarthat, a halászatra jogosult irataiba betekinthet,

40.7.35. a halállományt veszélyeztetõ tevékenység abbahagyására szólít fel és a haltetem elszállítását ellenõrzi,

40.7.36. a kifogott halat és a kifogás eszközét visszatarthatja,

40.7.37. jogszabálysértés esetén eljár, vagy eljárást kezdeményez,

40.7.38. társadalmi halõröket bízhat meg,

40.7.39. kiveti a halgazdálkodási bírságot,

40.7.40. kiveti a halvédelmi bírságot,

40.7.41. a halászati vízterületen a halak etetését korlátozhatja vagy megtilthatja,

40.7.42. engedélyezi halfajok külföldrõl származó egyede és ennek továbbtenyésztésébõl származó utóda telepítését.

40.8. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal a vízgazdálkodás területén ellátja a jogszabályokon alapuló
igazgatási feladatokat, így különösen:

40.8.1. a vizek mezõgazdasági célú hasznosításával kapcsolatos feladatokat,

40.8.2. a vizek kártételei elleni védelem és a védekezés feladatkörében:

40.8.2.1. a károsan sok vagy károsan kevés víz elleni tevékenység területi szintû szervezését,

40.8.2.2. a belvízvédekezésre kötelezett vízgazdálkodási társulatok belvízvédekezésének összehangolását,

40.8.2.3. a belvízvédekezés szakmai felügyeletét,

40.8.2.4. belvízvédelmi jelentések készítését, továbbítását az FVM Védelmi Törzs, Megyei Védelmi Bizottság felé,
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40.8.2.5. a belvízvédekezésre kötelezett vízgazdálkodási társulatok belvízvédekezésének költségelszámolás
ellenõrzését,

40.8.2.6. az elvégzett védelmi munka folyamatos ellenõrzését,

40.8.2.7. belvízvédelmi tervének elkészítését és évenkénti karbantartását,

40.8.2.8. a védelmi tervek nyilvántartását,

40.8.3. az állami tulajdonú mezõgazdasági célú vizek és vízi létesítmények üzemeltetésének, fenntartásának
szervezése körében:

40.8.3.1. a fenntartási munkákkal kapcsolatos ügyintézést: pályázat befogadás, elsõdleges véleményezés-felterjesz-
tés, illetve elutasítás, szerzõdéskötés elõkészítése,

40.8.3.2. a fenntartási munkák elindítását munkaterület-átadással, folyamatos ellenõrzést, mûszaki átadások, pénz-
ügyi elszámolás ellenõrzését és felterjesztését,

40.8.4. az állami tulajdonú mezõgazdasági célú vizek és vízi létesítmények fejlesztésének területi koordinációját,

40.8.5. elkészíti a mezõgazdasági vízgazdálkodási szakvéleményeket,

40.8.6. elkészíti a mezõgazdasági célú vizek és vízi létesítmények szakágazati alapdokumentumait, végzi a szakterü-
leti mûködést megalapozó mûszaki, gazdasági alapadatok nyilvántartását, aktualizálását,

40.8.7. a vízi társulatok szervezésével és szakmai felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

40.8.8. a hivatali kezelésû és jegyzett tõkés belvízcsatornák, szivattyútelepek, egyéb mûtárgyak, és öntözõ csatornák
felülvizsgálatát,

40.8.9. a forgalomképes állami tulajdonú vízi létesítmények vagyonkezelõi szakmai feladatait (elidegenítési feltétele-
inek kidolgozása és a tulajdonba adás figyelemmel kísérése stb.),

40.8.10. a területi vízgazdálkodással, belvízkárok kialakulásával, elhárításával kapcsolatos panaszos bejelentések
kivizsgálását,

40.8.11. közremûködik a mezõgazdasági vízgazdálkodási koncepciók készítésében,

40.8.12. közremûködik a kiemelt vízgazdálkodási programok (Duna-Tisza közi Homokhátság, Vásárhelyi-terv To-
vábbfejlesztése, Integrált Folyógazdálkodás, Bõs-Nagymaros, Verespatak stb.) mezõgazdasági vízgazdálkodást érintõ
feladatainak ellátásában,

40.8.13. közremûködik a Területi Vízgazdálkodási Tanácsok munkájában.

Erdészeti Igazgatóság

41. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal az erdészeti igazgatóság útján ellátja az erdõrõl, az erdõ védelmé-
rõl és az erdõgazdálkodásról szóló törvény, a természet védelmérõl szóló törvény, valamint a külön jogszabályokban
meghatározott erdészeti igazgatással összefüggõ hatósági, szakhatósági, igazgatási és szervezési feladatokat, így
különösen:

41.1. összeállítja a körzeti erdõterv-rendeletekre vonatkozó javaslatokat,

41.2. elkészíti a körzeti erdõterveket,
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41.3. vezeti:

41.3.1. az Országos Erdõállomány Adattárat,

41.3.2. az erdõgazdálkodói nyilvántartást,

41.3.3. az erdészeti és jogosult erdészeti szakszemélyzet-nyilvántartást,

41.3.4. az erdei közjóléti létesítmény nyilvántartást,

41.3.5. az erdei lovaglásra és jármûközlekedésre kijelölt utak nyilvántartását, valamint

41.3.6. az erdõfelújítási biztosítékok elõírásáról, teljesítésérõl és felszabadításáról szóló nyilvántartást,

41.4. ellátja az erdészeti hatóság feladatkörébe tartozó nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási feladatokat,

41.5. gondoskodik az erdészeti szakszemélyzet és jogosult erdészeti szakszemélyzet esküjének letételérõl, valamint
szolgálati igazolvánnyal és jelvénnyel való ellátásáról,

41.6. ellátja az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló törvény szerint nyilvánosság biztosítása
szempontjából jelentõsnek minõsülõ erdõgazdálkodási tevékenységek közzétételével és egyeztetésével kapcsolatos
feladatokat,

41.7. végrehajtja az erdészeti hatósági és igazgatási munkával kapcsolatos terepi felvételeket, helyszíni szemléket és
ellenõrzéseket,

41.8. az erdõt érintõen közremûködik a területfejlesztési, területrendezési tervek készítésében,

41.9. ellátja az erdõterület rendeltetésének és üzemmódjának megállapításához, és megváltoztatásához kötõdõ
feladatokat,

41.10. ellátja az erdõ és fásítás, valamint a fás szárú energiaültevények telepítésének engedélyezéséhez kötõdõ
feladatokat,

41.11. ellátja az erdõfelújításhoz, erdõneveléshez valamint az erdõszerkezet-átalakításhoz kötõdõ feladatokat,

41.12. ellátja az erdõt károsító hatások elleni védekezéshez kötõdõ hatósági feladatokat, ezen belül

41.12.1. az erdei károsítók tömeges elszaporodása esetén az erdõgazdálkodónak elrendeli az ellenük történõ védeke-
zést,

41.12.2. a védekezés elmaradása esetén kezdeményezi a közérdekû védekezés végrehajtását,

41.12.3. amennyiben az erdõben tárolt faanyag kedvezõ feltételeket teremt a károsítók elszaporodására, kötelezi az er-
dõgazdálkodót annak kezelésére, illetve elszállítására

41.12.4. a vadászható állatfajok jelentõs károkozása esetén kezdeményezi a vadászati hatóságnál a vadállomány
apasztását,

41.12.5. eljár az erdõtûz megelõzését szolgáló szabályokat betartatása érdekében és indokolt esetben regionálisan el-
rendeli a tûzgyújtási tilalmat,

41.13. a körzeti erdõterv alapján határozatban megállapítja az erdõgazdálkodók jogait és kötelezettségeit,

41.14. ellátja az éves erdõgazdálkodói tevékenységhez kötõdõ hatósági feladatokat,
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41.15. ellátja az erdészeti létesítményekhez kötõdõ engedélyezési feladatokat,

41.16. ellátja az erdõ igénybevételéhez és megosztásához kötõdõ feladatokat,

41.17. ellátja az erdei haszonvételekhez kötõdõ igazgatási és hatósági feladatokat,

41.18. elrendel erdõgazdálkodási tevékenységet és elvégzi a hozzá kötõdõ feladatokat,

41.19. erdõgazdálkodási és erdõvédelmi bírságot szab ki és elvégzi a hozzá kötõdõ feladatokat, különösen az alábbi
esetekben:

41.19.1. bejelentés nélkül végzett fakitermelés esetén,

41.19.2. az erdõgazdálkodási tevékenység elõzetes bejelentési kötelezettségének elmulasztása vagy a tervezett és be-
jelentett erdõgazdálkodási tevékenységek megsértése esetén,

41.19.3. az erdõ talajában keletkezett kár megszüntetése és helyreállításának elmaradása esetén,

41.19.4. amennyiben az erdõgazdálkodó az erdõbõl kitermelt faanyag származásáról a szállításhoz nem, vagy nem
megfelelõen állít ki igazolást,

41.19.5. az erdõ felújítására és a felújítás befejezésére kiszabott határidõ túllépéséért,

41.19.6. az erdõ szakszerû felújításának elmaradása esetén,

41.19.7. a fa kitermelésére vonatkozó elõírások megsértése esetén,

41.19.8. az erdõtûz-megelõzési kötelezettségek teljesítésének elmaradása esetén,

41.19.9. bármilyen hulladéknak erdõterületen történõ elhelyezése esetén,

41.19.10. erdõ mûvelési ágban nyilvántartott földterület, engedély nélküli vagy engedélytõl eltérõ módon való igény-
bevétele esetén,

41.19.11. amennyiben az erdõ természetes felújítását biztosító, az elõírt állománytípust alkotó fafajok termésének a
vadászható vadfajok egyedei által történõ felélésével az erdõ felújulása veszélybe került,

41.20. elkészíti és aktualizálja az erdõterülethez kötõdõ digitális térképeket,

41.21. részt vesz a nemzeti és közösségi erdészeti támogatási rendszerek mûködtetésében,

41.22. ellátja az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõ rendszer mûködésével kapcsolatos operatív feladatokat, ezen belül
közremûködik:

41.22.1. az erdõk egészségi állapotának nagy területû felvételében,

41.22.2. a légszennyezés erdõkre gyakorolt hatásának megfigyelésében,

41.22.3. a klímaváltozás erdõkre gyakorolt hatásának megfigyelésében,

41.22.4. a vadállomány okozta károk felmérésében,

41.22.5. az erdõtörvény alapján elrendelt idõszakos megfigyelõ rendszerek mûködtetésében,

41.22.6. az Erdõtûz Információs Rendszer üzemeltetésében,
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41.23. komplex térségi erdõfejlesztési és közjóléti fejlesztési terveket készít,

41.24. ellátja a fásítási és erdõtelepítési-kivitelezési tervek engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat, dönt az
engedély nélküli vagy engedély nélkül telepített erdõ, fásítás, önerdõsülés fennmaradásáról, felszámolásáról,

41.25. ellátja az erdõtelepítések és erdõfelújítások befejezetté nyilvánításával kapcsolatos hatósági feladatokat,

41.26. gondoskodik az erdészeti talajlaboratórium mûködtetésérõl,

41.27. ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jogszabály a feladatkörébe utal.

Függelék a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
kiadásához adott ajánláshoz

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 (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.

3. A szabálytalanságokkal kapcsolatos felelõsség

3.1. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 97. §-a értelmében az Fõigazgató felelõs:

a) a feladatai ellátásához a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal vagyonkezelésébe, használatába adott va-
gyon rendeltetésszerû igénybevételéért;

b) az alapító okiratban elõírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelõ ellátásáért;
c) a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság köve-

telményeinek 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.
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3.2. Az Áht. 121. §-a értelmében a fõigazgató felelõs a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal szervezetén be-
lül a gazdálkodásért felelõs szervezeti egység által folytatott elsõ szintû pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszer, a FE-
UVE létrehozásáért, mûködtetéséért és fejlesztéséért, a pénzügyminiszter által közzétett irányelvek figyelembevételé-
vel.

3.3. A szabálytalanságok megelõzésével kapcsolatosan a fõigazgató 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 megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalban dol-
gozó valamennyi köztisztviselõ, ügykezelõ és munkavállaló feladata és kötelessége. A köztisztviselõ fegyelmi és kárté-
rítési 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 megyei mezõgazdasági szakigazgatási 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 a fõigazgatót kell
értesítenie. (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 a fõigazgatót.

c) Valamennyi felettes és a fõigazgató 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
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,
illetve 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;
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– 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 kontroll tevékenységek nem megfelelõ szer-
vezése, végrehajtásának hiányossága; emberi mulasztás; rendszerhiba; elõírások be nem tartása, stb.).

– A fõigazgató által észlelt szabálytalanság

A fõigazgató, illetve a szervezeti egységek vezetõinek észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelõsségi rendnek
megfelelõen kell intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére.

– Az MgSzH 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
megyei mezõgazdasági szakigazgatási 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 megyei mezõgazdasági szakigazgatási
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.

5. A szabálytalanság észlelését követõ szükséges intézkedések, eljárások megindítása

5.1. A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal vezetõi felelõsek – a jogszabályokban, illetõleg a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatban elõírt hatásköri feladataiknak megfelelõen – a szükséges intézkedések végrehajtásáért. Az
intézkedések végrehajtására határidõt kell szabni.

5.2. A fõigazgató a szabálytalanság észlelése foglaltak alapján a hatáskörébe tartozó szabálytalanságok esetén a kö-
vetkezõ 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-
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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 jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvénynek (Ktv.) a fegyelmi eljárásra irányadó szabályai alapján lefolytatott eljárás
keretében 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

A fõigazgató 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 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.

7.2. A nyilvántartás az alábbi – tárgyévet követõ évre vonatkozó ellenõrzési terv elkészítéséhez szükséges kockázat-
elemzés alapjául is szolgáló – információkat tartalmazza:

– a szabálytalanság típusa (büntetõ-, szabálysértési, fegyelmi vagy kártérítési eljárásra okot adó),
– a szabálytalanság rövid leírása,
– a kapcsolódó lezárult eljárás eredménye,
– az érintettek száma, beosztása,
– az esetleges kár mértéke,
– a szabálytalanság kezelése érdekében tett intézkedések leírása.
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7.3. Ha a fõigazgató a szabálytalansággal kapcsolatban rendelkezésére álló információk alapján fegyelmi vagy kárté-
rítési eljárás lefolytatását rendeli el, akkor a szabálytalansággal érintett szervezeti egység vezetõjének kötelessége továb-
bítani a szabálytalansággal összefüggésben keletkezett dokumentumok másolatát a Humánpolitikai és Jogi Önálló
Osztály felé.

7.4. A Humánpolitikai és Jogi Önálló Osztály elõkészíti, koordinálja és nyilvántartja a fõigazgató által elrendelt, a sza-
bálytalanságokkal kapcsolatos fegyelmi és kártérítési ügyeket. A fegyelmi és a kártérítési eljárásban keletkezõ doku-
mentumok nyilvántartása során gondoskodik azok elkülönített, naprakész és pontos vezetésérõl.

7.5. Ha a fõigazgató a szabálytalansággal kapcsolatban rendelkezésére álló információk alapján szabálysértési vagy
büntetõ feljelentés megtételét tartja szükségesnek, akkor a szabálytalansággal érintett szervezeti egység vezetõjének kö-
telessége továbbítani a szabálytalansággal összefüggésben keletkezett dokumentumok másolatát a Humánpolitikai és
Jogi Önálló Osztály felé.

7.6. A Humánpolitikai és Jogi Önálló Osztály a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal feladatait érintõen elõ-
készíti és koordinálja, és nyilvántartja a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal által kezdeményezett, szabályta-
lanságokkal kapcsolatos szabálysértési és büntetõ ügyeket. A szabálysértési- és büntetõeljárásban keletkezõ dokumentu-
mok nyilvántartása során gondoskodik azok elkülönített, naprakész és pontos vezetésérõl.

7.7. A fegyelmi vagy kártérítési eljárás határozatát a Humánpolitikai és Jogi Önálló Osztály tartja nyilván a szabályta-
lansággal 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. §).

A fõigazgatónak az éves ellenõrzési jelentésben kell számot adnia az ellenõrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó
javaslatokról [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 megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal számára. E jelentési köte-
lezettségeket a megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatal érintett szervezeti egységei kötelesek a munkatervükbe be-
építeni. 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 teljesíteni. A Belsõ Ellenõrzési Önálló Osztály a
külsõ ellenõrzési szerv által elõírt jelentési kötelezettség teljesítése érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a sza-
bálytalanságokkal kapcsolatos feladatok intézkedési tervben történõ megjelenítését, a feladatok teljesítését és a
határidõk betartását, ezekkel kapcsolatban megteszi a szükséges intézkedéseket.

2964 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 9. szám



2. számú melléklet a 12/2009. (IX. 16.) FVM utasításhoz

A megyei mezõgazdasági szakigazgatási hivatalok által mûködtetett
Növényfajta Kísérleti Állomások és Telepek

MgSzH területi szerve Növényfajta Kísérleti Állomás

Baranya Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Növényfajta Kísérleti Állomás – Eszterágpuszta
7811 Szalánta, Hrsz.: 103.

Növényfajta Kísérleti Telep
7401 Kaposvár, Kisiváni út
7095 Iregszemcse, Külterület, Hrsz.: 0315.

Békés Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Növényfajta Kísérleti Állomás – Szarvas
5540 Szarvas, I. kerület 5.

Növényfajta Kísérleti Telep
6821 Székkutas, I. körzet 75.
6034 Helvécia, Szabó Sándor telep 11.
5144 Jászboldogháza, Rákóczi út 1.
6001 Kecskemét, Mindszenti krt. 71.

Fejér Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Központi Növényfajta Kísérleti Állomás – Tordas
2463 Tordas, Szabadság u. 2.

Hajdú-Bihar Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Növényfajta Kísérleti Állomás – Debrecen
4002 Debrecen-Kismacs 4. sz.

Növényfajta Kísérleti Telep
3356 Kompolt, Fleischmann Rudolf u. 12.
3881 Abaújszántó, Felszabadulás u. 2.
4461 Gyulatanya, Újsor 1.

Vas Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Növényfajta Kísérleti Állomás – Szombathely
9700 Szombathely, Komárom u. 34.

Növényfajta Kísérleti Telep
8929 Pölöske, Teleki kastély
9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki út 36.
9438 Fertõd – Nyárliget, Hodály major
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Közlemények

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
határozata

Pest, Bács-Kiskun és Csongrád megye területén 2009. július 23-tól, illetve 2009. augusztus 3-tól az ország egész terü-
letén lévõ erdõkre és az erdõk melletti területekre elrendelt tûzgyújtási tilalmat jelen határozatom közzétételének idõ-
pontjától azonnali hatállyal feloldom.

Indoklás

Az erdõterületeket érintõ tûzesetek csökkenésére, valamint a csapadékos idõjárásra tekintettel indokolt az erdõkre el-
rendelt tûzgyújtási tilalom visszavonása.

A fentiek által indokolt tûzgyújtási tilalom feloldása az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény 67. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2009. szeptember 15.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Közlemény
az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi árujelzõ bejelentéshez

kapcsolódó egységes dokumentum megjelentetésérõl

I.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó UK-PDO-0005-0633-19.07.2007 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. augusztus 12.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 189/11)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-

gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„YORKSHIRE FORCED RHUBARB”

EK-sz: UK-PDO-0005-0633-19.07.2007

OFJ ( ) OEM ( X )
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1. Elnevezés:
„Yorkshire Forced Rhubarb”

2. Tagállam vagy harmadik ország: Egyesült Királyság

3. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:
3.1. A termék típusa:
1.6. osztály: Gyümölcs-, zöldség- és gabonafélék, nyersen vagy feldolgozva
3.2. Azon termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:

A rebarbara hosszú, vékony szárainak, vagyis levélnyeleinek a színe a rózsaszíntõl a vörösig változhat, a szárak végén
pedig tömör sárga levelek találhatók (a leveleket az áruházi forgalomba való kerülés elõtt általában eltávolítják). A la-
zacrózsaszíntõl a vérvörösig változó intenzív szín az adott fajtától, a növekedés ütemétõl, a környezeti hõmérséklettõl és
a vízfelvételtõl függ. A szárak tövénél, ahol azok a gyökérzethez kapcsolódnak, fehér dudor található. A szárak belseje
fehér és húsos. Ízük erõteljes, enyhén savas, finoman aromás. Mikrobiológiai és vegyi összetételét illetõen a melegházi
rebarbara oxálsavat, (kalcium-oxalát formájában) kalciumot, káliumot és növényi ösztrogént tartalmaz. A „Yorkshire
Forced Rhubarb” színe a technikai folyamatok alkalmazásával és fénymegvonással még intenzívebbé tehetõ, és a növé-
nyen ennek eredményeként hártyavékonyságú bõrszövet alakul ki, alatta pedig fehér húsos szövet található. A „York-
shire Forced Rhubarb” megfõzve igen lágy, aromája pedig finomabb és kevésbé savas, mint más rebarbarafajtáké, ami az
eltérõ termesztési technikáknak és a hagyományos helyi szerves komposztnak – ideértve a területen jellemzõen alkalma-
zott gyapjúmaradékot is – köszönhetõ.

A „Yorkshire Forced Rhubarb” termelõi a növényt a melegházakban fénytõl elzárva tartják, máskülönben ugyanis fo-
toszintézis következne be, ami a rostokat megvastagítja és megkeményíti, és így savasabb aroma képzõdik.

Hogy az említett kockázat mértéke minimális legyen, a termelõk lehetõség szerint gyertyafénynél takarítják be a
termést. Ha túl gyors a hajtatás folyamata, ez szintén aromavesztéssel járhat, ezért a Rebarbara-háromszögben az elsõ
betakarítást megelõzõen 6–9 hét egyenletes növekedést részesítenek elõnyben.

A Rebarbara-háromszögben jelenleg a következõ hajtatott fajtákat termesztik:

Timerley Early
Stockbridge Harbinger
Reeds Early Superb/Fenton’s Special (e kettõt ugyanannak tekintik)
Prince Albert
Stockbridge Arrow
Queen Victoria
A lista nem kimerítõ, és a jövõben más fajták termesztésére is sor kerülhet.

3.3. Nyersanyagok:
N/A
3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termékek esetében):
N/A
3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani:
A „Yorkshire Forced Rhubarb” termesztésének minden fázisára a 4. pontban meghatározott területen kerül sor, a gyö-

kerek szaporítását is ideértve. Hogy a rebarbara textúráját és aromáját befolyásoló fotoszintézis kockázatának a mértéke
minimális legyen, a termést gyertyafénynél takarítják be.

3.6. A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:
–
3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:
A csomagolást illetõen nincsenek külön korlátozások. A hatályos élelmiszer-címkézési szabályokat és kiskereskedõi

elvárásokat veszik figyelembe. A termékeken a „Yorkshire Forced Rhubarb” elnevezést tüntetik fel.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása:
A termesztés földrajzi területe Leeds, Wakefield és Bradford határát köti össze, és a Pennine-hegység mentén terül el.

A terület háromszög alakú, és hagyományosan Rebarbara-háromszögnek (The Rhubarb Triangle) nevezik. A pontos
földrajzi terület Ackworth Moor Toptól északra kezdõdik, és az A628-as út határolja Featherstone-ig és Pontefractig. A
területet ezután az A656-as út határolja Castlefordon keresztülhaladva. A határvonal innen az A63-as utat követi nyugat
felé, Garforthon és West Garforthon keresztül. A határvonal ezután Whitkirken és Manstonon át északra halad, majd to-
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vább az A6120-as út felé Scholesnál. Ezt követõen nyugat felé tart az A6120-as út mentén, Farsley mellett, majd délnyu-
gat felé az A647-os úton keresztül az A6177-es útig. Ezután elhagyja Dudley Hillt és rátér dél felé az M606-os útra. A ha-
tárvonal a 26-os csomópontnál az M62-es úton dél felé halad a 25-ös csomópon tig, majd keletre az A644-es úton Dews-
bury felé, elhalad Mirfield mellett, és rátér az A638-as útra Wakefield felé. Wakefieldtõl az A638-as utat követi dél felé
Ackworth Moor Topig.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel:
5.1. A földrajzi terület sajátosságai:
A yorkshire-i termelõk elsõsorban a Leeds, Wakefield és Bradford közötti, megfelelõ termõtalajjal rendelkezõ terüle-

ten tevékenykednek, és ez a terület Rebarbara-háromszög néven vált ismertté. A Pennine-hegység lejtõi között található
Rebarbara-háromszög megtartja a fagyot. Ez a földrajzi elhelyezkedés rendkívül értékes a termelõk számára, mivel a nö-
vény szempontjából tökéletes idõjárási feltételeket biztosít.

A bõséges esõzés és a gyökér növekedésének korai és hosszú nyugalmi idõszaka fontos ahhoz, hogy a nyugalmi idõ-
szakot minõség- vagy hozamveszteség nélkül lehessen korán megszakítani. A talajt gondosan elõ kell készíteni, olyan
mélységig, hogy kellõen nagy tere legyen a nagyméretû gyökerek növekedésének. Fontos a megfelelõ nedvességtarta-
lom, azonban túl sok nedvesség hatására a gyökér megrothadhat. A nedvességmegtartó talaj két okból is elõnyös: elõször
is a növény meggyökeresedésekor a növekedés elõsegítése szempontjából, másodszor pedig a növény természetes
szükségleteihez és a tárolt energia átalakításához egyaránt szükséges alacsony hõmérséklet megtartása végett. Ez
létfontosságú a melegházban hajtatott levélnyél minõsége szempontjából. Ha a nyugalmi idõszak – amikor a gyökér a
hajtatást megelõzõ elõkészítõ idõszakban szabadföldben van – túl rövid, ez alacsony terméshozamot, továbbá gyenge
minõséget és aromát eredményez, és a termesztési költségek nem térülnek meg.

A terület nehézipara miatt kialakult légkör eredményeként a növények õsszel korán elszáradnak. A talajt nagymérték-
ben beborította a helyi ipari tevékenységekbõl és nagy létszámú helyi lakosság kéményeibõl származó korom és hamu,
ami azzal jár, hogy a talajban a rebarbara igényeihez képest túl sok kén rakódott le.

Mivel a yorkshire-i termelõk az ország más területein élõ termelõknél mindig is jóval korábban takaríthatták be a ter-
mést, az utóbbiak teljesen felhagytak a termesztéssel, hiszen nem versenghettek a yorkshire-i termelõkkel, akik az emlí-
tett körülményekbõl fakadó elõnyöket élvezhetik, és olyan termesztési technikákat alakítottak ki, amelyek révén a
„Yorkshire Forced Rhubarb” termelõinek hírnevét biztosító levélnyelek termeszthetõk.

A „Yorkshire Forced Rhubarb” elnevezést a termelõk általánosságban 1877 óta használják a termék nagykereskedel-
mi forgalomba hozatalakor. A friss termékeket abban az idõben általában az egész országban nagykereskedelmi forga-
lomba bocsátották.

5.2. A termék sajátosságai:
A rebarbara hosszú, vékony szárainak, vagyis levélnyeleinek a színe a rózsaszíntõl a vörösig változhat, ezek végén pe-

dig tömör sárga levelek találhatók. A lazacrózsaszíntõl a vérvörösig változó intenzív szín az adott fajtától függ. A szárak
tövénél, ahol azok a gyökérzethez kapcsolódnak, fehér dudor található. A szárak belseje fehér és húsos. Mikrobiológiai
és vegyi összetételét illetõen a melegházi rebarbara oxálsavat, kalciumot (kalcium-oxalát formájában), káliumot és nö-
vényi ösztrogént tartalmaz. A hajtatott rebarbara színe technikai folyamatok alkalmazásával tehetõ intenzívebbé, és a
növényen ennek ered ményeként hártyavékonyságú bõrszövet alakul ki, alatta pedig fehér húsos szövet található. A haj-
tatott rebarbara megfõzve igen lágy, aromája pedig finom és kismértékben savas. Az aroma a termesztési technikáknak
és a hagyományos helyi természetes komposztnak – ideértve a területen jellemzõen alkalmazott gyapjúmaradékot is –
köszönhetõ.

A hajtatáshoz szükséges új gyökereket saját tartalékaink szaporításából vagy tõosztással nyerjük, és az ilyen módon
létrejövõ új növényeket rebarbarapalántának nevezzük. A gyökérállomány a családokon belül nemzedékrõl nemzedékre
száll, vagy más termelõktõl szerezhetõ be. Új állomány csak olyan gyökerekrõl nyerhetõ, amelyeket egy anyanövényrõl
vágtak le, mivel a rebarbara magról történõ szaporítása – bár nem lehetetlen – a keresztbeporzás miatt nem biztosíthat
tiszta, szennyezésmentes fajtaváltozatot. A fajta tisztasága csak a gyökereknek a meglévõ állományról való levágásával
biztosítható, azonban más fajtaváltozatok egyes fajtákról vagy elhalt növényekrõl való kiszelektálásához komoly tapasz-
talat szükséges. Magát a gyökérállományt fajták szerint csoportosítják, és ezeket egymástól elkülönített szabadföldi te-
rületeken tartják.
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A Rebarbara-háromszögön kívül beszerzett gyökereket a hajtatást megelõzõen legalább 2–3 elõkészítõ éven keresztül
a Rebarbara-háromszögön belül kell nevelni, hogy a gyökér számára biztosítva legyenek a gyökér fejlõdéséhez igen elõ-
nyös egyedi talaj- és éghajlati viszonyok. A gyökereket kiveszik a szabadföldbõl, a szabadföldbõl a melegházba történõ
szállításhoz gondosan, kézzel teherautókra rakodják, és ennek során minden egyes gépjármûvezetõ nyilvántartást vezet
a rakományról és arról a földterületrõl, ahonnan aznap a gyökereket kiszedték.

5.3. A földrajzi terület és a termék különleges minõsége, hírneve vagy egyéb jellemzõje közötti okozati kapcsolat:
A rebarbara idényen kívüli termesztésének a kezdetekkor alkalmazott alapvetõ technikája egy 1817-ben Chelseaben

(London) bekövetkezett véletlen felfedezésnek köszönhetõ, és a talajban lévõ gyökereket eleinte szerves trágyával borít-
va melegítették. A technika 1877-ben érkezett Yorkshire-be. Ez volt a világon az elsõ olyan hely, ahol a hajtatáshoz kü-
lön melegházakat építettek, és a mai napig alkalmazott technikát a helyi yorkshire-i termelõk találták fel. A terület talaja
tökéletesnek bizonyult a magas termelési költségek fedezéséhez elegendõ terméshozamot biztosító alapvetõ
gyökérrendszerek termesztéséhez. A rebarbara népszerûsége az 1800-as évek végén oly mértékben megnõtt, hogy csak a
Rebarbara-háromszögben kétszáz termelõ foglalkozott kizárólag rebarbaratermesztéssel.

A rebarbara idényen kívül, melegházban való termesztésének a kezdetekkor alkalmazott technikáját a yorkshire-i
termelõk alakították ki. A terület talaja tökéletesnek bizonyult a magas termelési költségek fedezéséhez elegendõ
terméshozamot biztosító alapvetõ gyökérrendszerek termesztéséhez. A rebarbara népszerûsége az 1800-as évek végén
oly mértékben megnõtt, hogy Britannia-szerte több mint kétszáz termelõ foglalkozott kizárólag rebarbaratermesztéssel.
A termelõk ma Leedsben, Wakefieldben és Brad fordban tevékenykednek, és ez a terület Rebarbara-háromszög néven
vált ismertté.

A yorkshire-i talaj elõsegíti a nagy hajtásrügyekkel rendelkezõ, hatalmas és erõs gyökérrendszerek növekedését. A
melegházi termesztési idõszakban a vizet közvetlenül a vízvezetékrendszerbõl nyerik. A kifejezetten ezen a földrajzi te-
rületen található talajban történõ termesztésre és nevelésre szánt és az említett talajban termesztett és nevelt fajták vala-
mennyi kapcsolódó tényezõnek köszönhetõen biztosítják a hagyományos módon termesztett „Yorkshire Forced Rhu-
barb”-ra jellemzõ minõséget, aromát és színt. A terület talaja és éghajlata kedvezõ az ilyen, idényen kívüli alkalmazás-
hoz szükséges alapvetõ gyökérrendszerek termesztése szempontjából.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:
http://defraweb/foodrin/foodname/pfn/products/index.htm

II.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PDO-0105-1496-02.03.2007 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. augusztus 12.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 189/10)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-

gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

Módosítás iránti kérelem a 9. cikk alapján

„PROSCIUTTO DI CARPEGNA”

EK-szám: IT-PDO-0105-1496-02.03.2007

OFJ ( ) OEM ( X )
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1. A termékleírás módosítással érintett szakaszcíme(I):

– � A termék elnevezése

– � A termék leírása

– � Földrajzi terület

– � A származás igazolása

– � Az elõállítás módja

– � Kapcsolat

– � Címkézés

– � Nemzeti elõírások

– � Egyéb [kérjük, határozza meg]

2. A módosítás típusa:

– � Az egységes dokumentum vagy az összefoglaló lap módosítása

– � Azon bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának módosítása, amely esetében sem az egységes dokumentu-
mot, sem az összefoglalót nem tették közzé

– � A termékleírás oly módon történõ módosítása, amely nem teszi szükségessé a közzétett egységes dokumentum
módosítását (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdése)

– � A termékleírás hatóságilag elrendelt, kötelezõ egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések miatti át-
meneti módosítása (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése)

3. Módosítás (módosítások):

3.1. A termék leírása:

A módosítások valójában a teljesség és a jobb érthetõség érdekében tett pontosítások, amelyek célja, hogy a termék
minõségének biztosítására szolgáló ellenõrzésekhez biztos és végleges adatokkal szolgáljanak. Ebbõl a célból pragmati-
kusabb és világosabb módon került megjelölésre néhány fizikai, érzékszervi és kémiai érték.

Különösen a sonka, mint késztermék tömegére és állagára vonatkozó rész került újrafogalmazásra.

Ezenkívül szükséges volt NaCl, a nedvességtartalom és a proteolízis vonatkozásában elõzõleg megadott átlagértékek,
illetve maximális és minimális értékek felülvizsgálata annak érdekében, hogy az utóbbi évtizedekben meghonosodott
technológiához szervesebben és fõként koherensebben illeszkedõ értékleírással tudjuk ezeket helyettesíteni.

3.2. Az elõállítás módja:

Annak érdekében, hogy a hagyományoknak és a ténylegesen megfigyelt feltételeknek megfelelõ, objektív paramétert
lehessen megadni, szükségesnek bizonyult a friss combok tömegének leírására vonatkozó, a 2. cikkben szereplõ szöveg
módosítása, amely szerint ezek „nem lehetnek 12 kg-nál könnyebbek”.

Az elõállítás módjáról szóló 4. cikkben néhány pontosításra került sor.

Különösen a nyersanyag átadására vonatkozó „72 órás” határidõt kellett a megfelelõbb „96 órára” módosítani, hogy a
termelési szabályok megegyezzenek az ugyanebbe az árukategóriába tartozó más termékek termelési szabályaival. Ezzel
kapcsolatban megjegyezzük, hogy azokban az eredeti dokumentumokban, amelyek más sonkák elismertetésének alapjá-
ul szolgáltak, a vágóhídi és az elõállítási fázis közötti megengedett maximális idõtartam „120 óra”.

Az ellenõrzések megkönnyítése érdekében „–1 °C és +4 °C közötti értékben” határoztuk meg azt az ellenõrzött kör-
nyezeti hõmérséklettartományt, amelyen a combokat tárolni kell, amennyiben a feldolgozóüzemnek való átadást követõ-
en nem kerülnek azonnali feldolgozásra.
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A tényleges hagyományos feldolgozási módok tekintetében meghatározásra került, hogy az elsõ sózás legfeljebb 7
napig tarthat és nem „hét napon keresztül tart”, ahogyan az az elõzõ változatban szerepel.

Ezenkívül meghatározásra került, hogy a kamrában uralkodó környezeti feltételek „0 °C-nál nem alacsonyabb hõmér-
sékletet és magas nedvességtartalmat” jelentenek, nem egyszerûen „ellenõrzött hõmérsékletet és relatív nedvességtartal-
mat”.

A második sózás idõtartamát 11 napra csökkentettük, mivel az elõzõleg meghatározott „12–14 napnyi” idõtartam túl-
zottan hosszúnak tûnt. Ez a módosítás lehetõvé teszi, hogy ugyanolyan mértékben tiszteletben tartsuk a hagyományokat,
de egyúttal igazodjunk a kikerülhetetlen elõállítási követelményekhez.

Ami az elõállítási eljárás higiéniai-egészségügyi feltételeinek megõrzését illeti, tekintettel arra, hogy ki kell zárni an-
nak a lehetõségét, hogy az elõállítás során a csont kilyukadjon, újra kellett fogalmazni a felfüggesztés leírását, és meg
kellett adni ennek további módját, vagyis azt, hogy „a zsineget a lábszár felsõ részén kell szorosan átfûzni”.

Annak érdekében, hogy a leírás pontosabb legyen és ne adjon okot téves értelmezésre, az 5. cikkben a pácolás idõtar-
tama, amelyre vonatkozóan rögzítették, hogy „átlagosan 14 hónapig tart, de soha nem 12 hónapnál rövidebb ideig” arra
módosították, hogy „nem tarthat rövidebb ideig, mint 13 hónap”, hogy világossá tegyék a hagyomány megõrzése szem-
pontjából szükséges minimális feltételt.

3.3. Címkézés:

Ahhoz, hogy a termék a fogyasztók számára jobban felismerhetõ legyen, fontos volt a „Prosciutto di Carpegna” tanú-
sítójel bevezetése, melyet billoggal égetnek bele a termékbe.

A termékleírás módosítását a San Leo Carpegna Srl javasolta (székhelye: Carpegna 61021 (PU) – Via Petricci),
amelynek jogos érdeke a módosítás, mivel az OEM-mel ellátott „Prosciutto di Carpegna” elõállítását végzõ egyetlen el-
ismert termelõ cég.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„PROSCIUTTO DI CARPEGNA”

EK-szám: IT-PDO-0105-1496-02.03.2007

OFJ ( ) OEM ( X )

1. Elnevezés:
„Prosciutto di Carpegna”

2. Tagállam vagy harmadik ország:
Olaszország

3. A mezõgazdasái termék vagy élelmiszer leírása:

3.1. A termék típusa (II. melléklet):
1.2. osztály: Húsipari termékek (fõzve, sózva, füstölve stb.)

3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:

A „Prosciutto di Carpegna” érlelt nyers sonka, amelyet a meghatározott földrajzi területen, tizenhárom hónapnál nem
rövidebb ideig tartó eljárással, feldolgozott nehéz sertéscombból készítenek.

A feldolgozás végeztével a „Prosciutto di Carpegna” formája kerekded, de nem gömbölyû, hanem a lapos felé hajló, a
medencecsonttal ellentétes oldalon megfelelõ vastagságú zsírréteggel, tömege pedig meghaladja a 8 kg-t.
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Szeletelés után a vágásfelület lazacrózsaszínûbe hajlik, megfelelõ mennyiségû szilárd zsírréteggel, amelynek színe fe-
hér, illetve fehéres rózsaszín. Illata finom és erõs, mint az érlelt húsoké általában, íze finom és kellemes, a húsos rész
puha és rugalmas.

A sonka kémiai és kémiai-fizikai tulajdonságai a következõk: a százalékos nedvességtartalom 57% és 63% közötti; a
só/nedvességtartalom aránya (a nátrium-klorid százalékos összetétele és a százalékban kifejezett nedvességtartalom ará-
nya) 7,8 és 11,2 közötti; a nedvességtartalom/fehérje arány (a százalékban kifejezett nedvességtartalom és az összes fe-
hérjetartalom százalékos aránya) 1,9 és 2,5 közötti; a fehérjebomlási mutató (a triklórecetsavban (TCA) oldódó nitro-
géntartalmú részek százalékos összetétele a teljes nitrogéntartalomra vetítve) legalább 24 és legfeljebb 31.

A „Prosciutto di Carpegna” egészben, kicsontozott formában – akár préselt, akár rúd alakra préselt formában („addob-
bo”), az érlelés során felkerült réteg és a felesleges zsírréteg teljes eltávolítása után –, szeletelve és vákuumos vagy mó-
dosított légterû csomagolásban kerülhet forgalomba bocsátásra. A szeletelt és csomagolt „Prosciutto di Carpegna” csak
legalább tizennégy hónapig érlelt sonka lehet.

3.3. Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetén):

A „Prosciutto di Carpegna” kizárólag az Olasz Large White, az Olasz Landrace és az Olasz Duroc fajtájú vagy egyéb,
a nehézsertések olasz törzskönyvében elõírtaknak megfelelõ hibrid fajtájú kandisznók genetikai állományának átörökí-
tésével Lombardia, Emilia-Romagna és Marche tartományokban született, ott nevelt és ott levágott sertések friss comb-
jából készül; Belga Landrace, Hampshire, Pietrain, Duroc és Spotted Poland fajtájú fajtiszta sertéseket, valamint az el-
lentétes jellemzõket hordozó sertéseket – különös tekintettel a stresszérzékenységre (PSS) – nem lehet alkalmazni.

Az olasz törzskönyvbõl kiválasztott nehézsertések jellemzõi megegyeznek a hasított sertések közösségi osztályozási
rendszerének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 3220/84/EGK rendeletben és módo-
sításaiban meghatározott tulajdonságokkal. Másrészt, ugyanezen osztályozási kritériumok szerint, kizárólag a középsõ
osztályokba sorolt hasított sertésekbõl nyert comb fogadható el.

A „Prosciutto di Carpegna” alapanyagát szolgáltató felnõtt sertések – melyek nem lehetnek 160 kg-nál (+/– 10%) ki-
sebb tömegû és 10 hónapnál fiatalabb élõállatok – eredetük és származásuk gondos ellenõrzését követõen kerülnek a vá-
góhídra. Tehát egységes, 12 kg-nál nem kisebb tömegû, és megfelelõ vastagságú zsírréteggel borított hasított combokat
(rövidre vágás) kell nyerni és felhasználni.

A combokat a vágás után 96 órán belül át kell adni a feldolgozóüzemnek.

3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termékek esetén):

A felhasznált genetikai fajta különlegességére és a hasított nehézsertésekbõl kapott alapanyag késztermékké alakítá-
sára vonatkozó követelmények mellett a „Prosciutto di Carpegna” elkészítése szempontjából fontos szerep jut a nagy itá-
liai hagyományhoz tartozó állattenyésztési és takarmányozási módszernek is, amelynek célja, hogy az állatok viszonylag
hosszú idõ alatt mérsékelt súlyt érjenek el, valamint az, hogy az egységsúly magas legyen. Ezek a követelmények a vágó-
sertések genetikai szelekciójának, minimális életkorának és átlagos tömegének összehangolásával valósíthatók meg,
megfelelõ takarmányozási elõírások segítségével.

Ebben az értelemben, a termékleírásban szereplõ elõírások szerint, a megengedett takarmányok, azok mennyisége és
adagolásuk módja a tenyésztés szakaszai szerint differenciáltak, az állatok életkora és tömege alapján.

Az elsõ szakaszban (80 kg tömegig) a takarmányban legalább 45%-nyi gabona szárazanyag van, húsliszt csak akkor,
ha az jó minõségû, és a közösségi szabályozás megengedi (az adag szárazanyagtartalmának 2%-áig), halliszt (az adag
szárazanyagtartalmának 1%-áig), író (naponta maximum 6 liter fejenként), 36 °C-nál magasabb olvadáspontú zsiradé-
kok (az adag szárazanyagtartalmának 2%-áig), fehérje (lízin) (az adag szárazanyagtartalmának 1%-áig), silókukorica (az
adag szárazanyagtartalmának 10%-áig).

A második szakaszban (hizlalás) elfogadott, ha a takarmányban legalább 55%-nyi gabona szárazanyag van, szárított
burgonya (az adag szárazanyagtartalmának 15%-áig), manióka (az adag szárazanyagtartalmának 5%-áig), préselt és si-
lózott céklapép (az adag szárazanyagtartalmának 15%-áig), len expeller (az adag szárazanyagtartalmának 2%-áig), szá-
rított céklapép (az adag szárazanyagtartalmának 4%-áig), alma és körte, szõlõhéj vagy paradicsomhéj keverék, integrá-
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tor hordozóanyagként (az adag szárazanyagtartalmának 2%-áig), tejsavó, író, szárított orvosifû-liszt; melasz (az adag
szárazanyagtartalmának 5%-áig), szójakivonatból, napraforgómagból, szezámmagból készült liszt (az adag száraz-
anyagtartalmának 3%–15%-áig), kókuszból, kukoricacsírából, borsóból és/vagy más bogyós termésû zöldségbõl (az
adag szárazanyagtartalmának 5%-áig), sörélesztõ és/vagy torula-élesztõ, 40 °C-nál magasabb olvadáspontú zsiradékok
(az adag szárazanyagtartalmának 2%-áig).

A gabonaalapú takarmányt jobb, ha folyékony formában adagolják (moslék vagy kása) és, a hagyomány szerint, tejsa-
vóval. A jó minõségû zsírborítás eléréséhez a takarmányban megengedett az adag szárazanyag tartalmának legfeljebb
2%-át kitevõ linolsav. A tejsavó és az író, valamint az aludttej és a vaj elõállításának melléktermékei összesen nem ha-
ladhatják meg a 15 liter/nap/sertés mennyiséget. Ha üledékhez társul, az összes nitrogéntartalomnak 2% alatt kell lennie.
Végül, a szárított burgonya és a manióka mennyisége, ha együtt adják, nem haladhatja meg az adag szárazanyag tartal-
mának 15%-át.

A termékleírásban szereplõ elõírások végrehajtási intézkedéseit annak idején a hivatalos ellenõri rendszer állapította
meg.

3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani:

A „Prosciutto di Carpegna” OEM elõállításának és érlelésének a Marche tartományban, Pesaro-Urbino megyében ta-
lálható Carpegna városának közigazgatási és választókörzete területén belül kell történnie.

3.6. A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:

A „Prosciutto di Carpegna” egészben, csonttal vagy kicsontozva, illetve szeletelve és csomagolva kerül kereskedelmi
forgalomba. Ha kicsontozva kerül forgalomba, akkor hagyományosan préselt vagy rúd alakra préselt formában („addob-
bo”) forgalmazzák, miután az érlelés során felkerült réteget és a (a megválasztott forma a kicsontozott sonka kívánt vég-
sõ formájától függ, a sonkát a felületi mechanikus préselést vagy a hús megkötözését követõen vákuumos csomagolás-
ban hozzák forgalomba). Amenynyiben elõzõleg szeletelik, a sonka vákuumos vagy módosított légterû csomagolásban
kerülhet a fogyasztókhoz. Ebben az esetben a sonkát legalább 14 hónapig kell érlelni.

Az adagolási, szeletelési és csomagolási fázisok, valamint az érlelt sonka OEM odaítélésével kapcsolatos mûveletek
bárhol történhetnek, azzal a feltétellel, hogy az említett mûveletek nem érintik a védett termék kémiai-fizikai és érzék-
szervi jellemzõit, és biztosítják, hogy a sonka biztosan azonosítható és visszakereshetõ legyen.

3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:

A „Prosciutto di Carpegna” beégetett tanúsító jellel ellátva kerül forgalomba.

A „Prosciutto di Carpegna” oltalom alatt álló eredetmegjelölést olvashatóan és kitörölhetetlenül kell feltüntetni, a
címkén szereplõ minden más felirattól jól megkülönböztethetõ módon, és a megnevezés után közvetlenül szerepelnie
kell az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” kifejezésnek.

Ezeknek a megjelöléseknek a megnevezés logójával együtt kell szerepelniük. Tilos bármely más, kifejezetten nem
elõírt minõsítés feltüntetése.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása:

A „Prosciutto di Carpegna”-t a termék elkészítésében hagyománnyal rendelkezõ területen kell elõállítani, mely a Mar-
che tartományban, Pesaro-Urbino megyében található Carpegna városának jelenlegi közigazgatási és választókörzetét
jelenti. Lombardia, Emilia-Romagna és Marche tartományokban született, ott nevelt és ott levágott sertésektõl származó
alapanyag használható fel. Ide vonatkoznak az 510/2006/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében foglalt felté-
telek.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel:

5.1. A földrajzi terület sajátosságai:

A „Prosciutto di Carpegna” elõállításának területét a Marche tartományban, Pesaro-Urbino megye területén található
Carpegna városa jelenti, amely a következõ földrajzi koordinátáknál található, és a következõ földrajzi jellemzõkkel ren-
delkezik:

– koordináták: 43°47’ É 12°20’ K,
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– terület: 28,3 km2,

– tengerszint feletti magasság: 748 m,

– legnagyobb magasság: 1 415 m,

– szintkülönbség: 1 015 m,

– lakosság (2007.12.21.): 1 657.

Carpegna a félsziget középsõ részének északi határán helyezkedik el, területe a Sasso Simone és Simoncello Nemzeti
Park határán belül található, ahol a hegy az Adriai-tengertõl mintegy ötven kilométerre a déli részen található, nem
messze San Marino területétõl. A helyi növényvilágra jellemzõ bükkfaerdõk zöldjébe merülve, elhelyezkedése az Ap-
penninek elsõ csúcsaihoz képest megvédi a Tramontana és a Bora hideg szeleitõl, ezzel meghatározva a helyi mikroklí-
ma állandó jellemzõit, melyeket a tenger közelsége, a magasság, a mérsékelt széljárás, a felszín-alaktanilag talajvíz-elve-
zetõ területeken megálló nedvesség hiánya határoz meg, és ami miatt különösen kiegyensúlyozott, szelíd és száraz nya-
rak jellemzik, és ezért klímája miatt már régen kedvelt üdülõhellyé vált.

5.2. A termék sajátosságai:

A nyersanyag megfelelõségi feltételein, az elõállítási eljáráson és az érlelt termék végsõ minõsítésén kívül a termék
említésre méltó jellegzetes tulajdonságai a következõk:

– tíz hónapnál nem fiatalabb sertések húsából nyert combok felhasználása, ami érett és a hosszú érlelésre alkalmasabb
húsok feldolgozását jelenti,

– az érlelésre kész sonkák kézi verése, tisztítása és réteggel való bevonása,

– az elõállítás bármely fázisában bármely fajta kémiai adalék használatának tilalma (megszûnt az elõállítás kezdetekor
a sózáshoz használt nátrium-klorid alkalmazása),

– a friss combok sózásánál kizárólag szárazon õrölt tengeri só alkalmazása,

– hûtött, de nem mélyhûtött combok felhasználása, melyek a sertés minimális életkorának megfelelõ nagyságúak,

– a combok átadása a feldolgozóüzemnek a vágástól számított 96 órán belül,

– a teljes eljárás idõtartama, ami szerint az érlelés nem fejezõdhet be a feldolgozás kezdetétõl számított tizenhárom hó-
napnál elõbb,

– a sonka alacsony sótartalma, amelyre az érlelés végén ellenõrzendõ kémiai paraméterek felülvizsgálatára elõírt sza-
bályok vonatkoznak és amelynek következtében a termék egyértelmûen megkülönböztethetõ más hasonló, Kö-
zép-Olaszországban készített terméktõl.

5.3. A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minõsége vagy jellemzõi vagy (OFJ esetében) a termék különleges
minõsége, hírneve vagy egyéb jellemzõje közötti okozati kapcsolat:

A Montefeltro, és az ott található nemzeti park szívében található Carpegna földrajzi-környezeti viszonyai a húsok ér-
leléséhez igen kedvezõ, máshol nem létezõ mikroklímát alakítottak ki. Az ember már az õsi idõk óta ismeri és alkalmazza
a húsok érlelésének módszerét. Gondoljunk csak arra, hogy a sertéshús-feldolgozás és az ezen a területen végzett hivatá-
sok helyi összefüggése már a reneszánsz óta dokumentálva van. Azt követõen ugyanis, hogy Malatesta Novello, Cesena
ura átengedte a cerviai sóbányákat a Velencei Köztársaságnak (1468), kifejezett írott utalás létezik arra, hogy a Carpeg-
nai hercegség elõjoga maradt a só szabad felhasználása. A Carpegna felett az Adriai-tenger felõl fújó szeleket – melyeket
mennyiségükben az Appenninek elsõ vonulatai fognak fel – megszûrõ kellemes, de állandó légmozgás szétszórja a terü-
let mediterrán-hegyvidéki speciális mikroflórájának aromáit, amelyek között a nemzeti parkban századok óta fellelhetõ
bükktõl, gyertyántól kezdve, a magyalon, a búzavirágon, a liliomon keresztül, a szellõrózsáig és számos orhideafajtáig
sokféle aroma megtalálható.

Ezek azok a tényezõk, amelyek a húsok szöveteiben mûködõ enzimekre is hatottak. Ezek mûködése még gyenge só-
tartalom mellett is megindul, és a hely környezeti feltételeinek hosszú ideig kitett húsok megfelelõen megérnek (érlelés).
Ezek a környezeti feltételek közvetlen hatással vannak a sonka állagára és érzékszervi tulajdonságaira.

Annak következtében, hogy a hosszú, természetes, só vagy ízesítõ anyagok túlzott alkalmazása nélküli érlelésre alkal-
mas nyersanyag felhasználására volt szükség, a területen idõvel meghonosodott és fokozatosan elterjedt az olasz nehéz-
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sertések hagyományos tenyésztése. Folyamatos betelepítések következtében a tenyésztés, amely a legutóbbi idõkben ta-
pasztalt száj- és körömfájás-járványok után mára stabilizálódott, az eredeti, elsõsorban a központi részeket érintõ te-
nyésztési területekrõl kiindulva a Pó-síkságon is elterjedt.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:

Ez a közigazgatási szerv megindította a „Prosciutto di Carpegna”– a 2081/92/EGK rendelet szerint már bejegyzett –
védett eredet-megjelölésének módosítására irányuló javaslatra vonatkozó nemzeti kifogásolási eljárást, a Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana (Az Olasz Köztársaság Hivatalos Közlönye) 2006. április 12-i 86. számában való közzé-
tételével.

A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt szövege megtekinthetõ:
– az alábbi internetcímen:

http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipo Documento=Dis-
ciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e
%20Stg

vagy

– közvetlenül a Minisztérium honlapján (http://www.politicheagricole.it), a képernyõ bal oldalán a „Minõségi termé-
kek” (Prodotti di qualita) címszóra, majd a Disciplinari di produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]
(„Az 510/2006/EK rendelet szerint uniós vizsgálatnak alávetett termékleírások” ) menüpontra kattintva.

III.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PGI-0005-0512-07.12.2005 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. augusztus 11.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Kérelem közzététele a mezogazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 188/13)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-

gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„PROSCIUTTO DI SAURIS”

EK-szám: IT-PGI-0005-0512-07.12.2005

OEM ( ) OFJ ( X )

Ez az egységes dokumentum a termékleírás fõbb elemeit tartalmazza tájékoztató jelleggel.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali
Cím: Via XX Settembre 20
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00187 Roma RM
ITALIA
Tel. +39 0646655106
Fax +39 0646655306
E-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

2. Csoportosulás:
Név: Associazione Temporanea tra Imprese per la presentazione della richiesta e l’ottenimento del riconoscimento
delle I.G.P. «Speck e Prosciutto di Sauris»
Cím: Sauris di Sotto 88 – I
33020 Sauris UD
ITALIA
Tel. +39 043386054
Fax +39 043386149
E-mail: claudio.p@wolfsauris.it
Összetétel: termelõk /feldolgozók ( X ) egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.2. osztály Húsok és húskészítmények.

4. Termékleírás:
(a követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Név:
„Prosciutto di Sauris”

4.2. Leírás:
A „Prosciutto di Sauris” OFJ sózott, füstölt és legalább tíz hónapig érlelt nyers sonka. Az érlelés végén a „Prosciutto

di Sauris” csontos, csülök nélküli, egész sonka. Bõre egységesen aranyszín-dióbarna, narancsos árnyalattal. A látható
sovány rész sötétvörös színû. Állaga tömör, és a függõleges vágási felületen is rugalmas. Csonttal együtt az egész „Pros-
ciutto di Sauris” OFJ tömege legalább 7,5 kilogramm. Felvágva a sovány rész vöröses színt mutat. A zsír hófehér vagy
rózsaszínes fehér. Illata kellemes, íze édeskés, enyhén füstölt mellékízzel. Forgalomba hozatalakor az alábbi fizikai-ké-
miai jellemzõkkel kell rendelkeznie: nedvességtartalom: 64% alatt; só (kloridok)/nedvesség: 7,2 és 11,2 között, a száza-
lékos összetétel arányában; fehérje: 24 és 30% között. Ezeket a tulajdonságokat objektívparaméterek alapján határozták
meg oly módon, hogy azokat a 2001. és 2005. év között a Sincert akkreditált vizsgálati laboratóriumok negyedévenkénti
vizsgálattal – összesen 120 elemzés során – értékelték. A vizsgálatokat az alábbi módszerekkel végezték:

– Nyersfehérje (Nx6.25), ME: g/100 g, ISO937:1991 szerint,
– Nátrium-klorid, ME: g/100 g, AOAC 935.47 2003, 17. kiadása szerint,
– Szárazanyag, ME: g/100 g, ISO 1442:1997 szerint.

4.3. Földrajzi terület:
A Friuli Venezia Giulia autonóm tartományban található Sauris település.

4.4. A származás igazolása:
A termelési folyamat minden szakaszát nyomon kell követni, rögzíteni kell az inputot (a bemenõ termékeket) és az

outputot (kimenõ termékeket). Ily módon, valamint a sertéstenyésztõknek, mészárosoknak, húsbontóknak, feldolgozók-
nak, csomagolóknak és szeletelõknek az ellenrõzõ szerv által vezetett, e célra létesített jegyzékeibe való felvételével, va-
lamint az elõállított mennyiségeknek az ellenõrzõ szerv részére való azonnali bejelentésével biztosított a termék nyomon
követése és nyomon követhetõsége (a termelési lánc elejétõl a végéig). Az ellenõrzõ szerv a jegyzékekbe felvett vala-
mennyi természetes és jogi személyt ellenõrizheti, a termékleírásban és az ellenõrzési tervben leírtaknak megfelelõen.

4.5. Az elõállítás módja:
Az OFJ elõállításához használt alapanyagnak a hagyományos Large White Italiana és Landrace Italiana fajtájú, az

olasz törzskönyv (Libro Genealogico Italiano) szerint nemesített sertéstõl vagy ugyanilyen fajtájú kansertések leszárma-
zottaitól; a Duroc Italiana fajtájú, az olasz törzskönyv szerint nemesített kansertések leszármazottaitól; valamint más faj-
tájú vagy hibrid kansertések leszármazottaitól kell származnia, feltéve, hogy ezek a kanok olyan kiválasztási vagy ke-
resztezési programokból származnak, amelyek célkitûzései összeegyeztethetõk az olasz törzskönyvben a nagysúlyú ser-
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tések tenyésztésére vonatkozó célkitûzésekkel. A sertéseket a születésüktõl számított kilencedik és tizenötödik hónap
között vágják le. A vágásból származó hasított sertéseket a 3220/84/EGK rendelet, valamint a 2001. június 8-i
2001/468/EK bizottsági határozat által elõírt formában nagysúlyú sertésnek kell minõsíteni, és a sertéseknek a
húsosságra vonatkozó hivatalos értékelési rendszer szerint átlagosan a középsõ osztályba kell tartozniuk.

A comb tömegének meg kell haladnia a 11 kg-ot, és a beszállítást követõ napon a húst fel kell dolgozni. A sózás há-
rom szakaszban történik, és a mûvelet megkezdésétõl számítva 21 napig tart. A combok füstölésére kifejezetten erre
szolgáló helyiségekben kerül sor, ahova a külsõ térben elhelyezkedõ kemencékben égetett bükkfa füstjét olyan csõháló-
zaton vezetik be, amely a helyiség padlózatán keresztül árasztja a füstöt. A füstölés összesen 72 órán át tart. A füstölõhe-
lyiség hõmérséklete 15 és 20 °C között, a relatív nedvességtartalom 50 és 90% között van. A száradást követõen a sonká-
kat ablakos termekben érlelik, ezzel biztosítva a természetes szellõzést és a légcserét. Az érlelés 16 és 22 °C közötti
hõmérsékleten, valamint 50 és 90% közötti relatív nedvességtartalom mellett történik. Az érlelés során a sonkákat – a re-
pedéseknél – 60–80% disznózsírból, legfeljebb 25% gabonalisztbõl, 1% sóból, valamint 1 és 30% közötti borsból álló
keverékkel kenik be. A bezsírozást követõen a sonkákat ismét legalább tíz hónapig érlelik, amely idõszakot úgy
számítják ki, hogy az elsõ sózás napjához tíz, egyenként harmincnapos idõszakot adnak hozzá.

Csonttal együtt az egész „Prosciutto di Sauris” OFJ tömege legalább 7,5 kilogramm. A forgalomba hozatal egészben
csontosan, kicsontozva vagy kicsontozva és darabokra vágva, illetve felszeletelve és elõrecsomagoltan lehetséges. Ha
kicsontozva vagy darabokra vágva forgalmazzák, vákuumcsomagolást kap, ha szeletelve és elõrecsomagolva, akkor vá-
kuumcsomagolású vagy védõgázas kiszerelésû. A „Prosciutto di Sauris” OFJ kicsontozásának, darabolásának, szeletelé-
sének és csomagolásának mûveleteit a 4.3. pontban meghatározott területen lévõ üzemekben kell végezni annak érdeké-
ben, hogy a fogyasztó számára garantálni lehessen a termék jellegzetességeit, különösen a „Prosciutto di Sauris”
jellegzetes füstölt ízére és illatára vonatkozó jellemzõket.

4.6. Kapcsolat:
A „Prosciutto di Sauris” megkülönböztetõ jellemzõi szorosan kapcsolódnak az elõállítási területhez, különösen a Sa-

uris-völgy sajátos mikroklímájához és a sertéshús jellegzetes füstölési technikájához. Sajátos hegyrajzi felépítésének kö-
szönhetõen a Sauris-völgy kelet–nyugati irányú, a Karni- és a Júliai- Alpok többi részéhez képest átlagban kevésbé csa-
padékos hegyektõl övezett völgykatlan. A sajátos elhelyezkedés, a fenti hegyekbõl és a völgy aljáról érkezõ légáramla-
tok kombinációja, az 1 000 méter feletti magasság által meghatározott légköri nyomás, az állandó, de csak igen ritkán
erõteljes széljárás, amelyet a mesterséges medence is befolyásol, és ami nappal a hegyek felé, éjjel ellenkezõ irányba fú-
vó szellõket eredményez, mind együttesen hozzák létre a „Prosciutto di Sauris” érlelése alatt a részleges kiszáradást
eredményezõ, kifejezetten nedvességfelszívó körülményeket. Az érlelés alatt ezenfelül az endogén enzimek hatásához
kötõdõ és a bennlévõ só által irányított biokémiai folyamatokkal párhuzamosan a termék felületén az érlelési környezet-
ben természetesen meglévõ mikroflóra (jellemzõen penész) alakul ki. Ennek köszönhetõ, hogy létrejönnek a terméket
jellemzõ, sajátos érzékszervi tulajdonságok. Azáltal, hogy a Lumiei-völgy felsõ részérõl fúvó friss légáramlatok az érle-
lõtermekbe bekerülnek, a „Prosciutto di Sauris” elnyeri azt a jellegzetesen édeskés ízét, amelyet a só helyes adagolása és
a fedõzsír oxidációjának hiánya teremt meg. Ebben az értelemben tehát a „Prosciutto di Sauris” elõállítása szorosan függ
e terület környezeti (éghajlati) és biológiai (mikroflóra) feltételeitõl. A sajátos mikroklímához csatlakozik a hús tartósítá-
sának sót és füstöt alkalmazó, õsi tapasztalatokat felhalmozó hagyománya. A füstölés, ez az elsõ földmûvesek által beve-
zetett fortély kölcsönöz a húsnak – különösen a szín és leginkább az illat és az íz tekintetében – sajátos érzékszervi jel-
lemzõket. A „Prosciutto di Sauris” füstöléséhez manapság ugyanúgy, mint a múltban, a terület erdõibõl származó bükk-
fát használnak, amelynek füstje finoman aromás ízt, enyhe és árnyalt, az OFJ sajátos elemeit el nem fedõ jellegzetes illa-
tot ad. A Sauris-vidék lakossága hagyományosan alkalmazza a só-füst párosítást, amellyel ötvözi a füstölés germán szo-
kását az Alpoktól délre fekvõ területeken a hús tartósítására inkább használatos sózással. Ez járul hozzá ahhoz, hogy lét-
rejöjjenek a „Prosciutto di Sauris” gyengén füstölt árnyalatú, a szaglás és az ízlelés terén megkülönböztetõ érzékszervi
jellemzõi.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
Az ellenõrzõ szerv olyan szerv, amely teljesíti az EN 45011 szabvány által meghatározott feltételeket.
Név: Istituto Nord Est Qualita – I.N.E.Q.
Cím: Via Nazionale 33/35
33030 Villanova di San Daniele del Friuli UD
ITALIA
Tel. +39 0432956951
Fax +39 0432956955
E-mail: info@ineq.it
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4.8. Címkézés:
Minden egyes combra eltávolíthatatlan festékes vagy tüzes bélyegzõvel felkerül a feldolgozás kezdetének éve, hó-

napja (római számokkal) és napja, valamint a feldolgozó vágóhíd megjelölése. A „Prosciutto di Sauris” oltalom alatt álló
földrajzi jelzésnek olasz nyelven, világos és eltávolíthatatlan, minden más, a címkén szereplõ felirattól megkülönböztet-
hetõ betûtípussal kell megjelennie, és azt az „Indicazione geografica protetta” („Oltalom alatt álló földrajzi jelzés”) fel-
iratnak és/vagy az I.G.P. (OFJ) betûszónak kell követnie. Megengedett ezenfelül névre vagy cégnévre, vagy magánvéd-
jegyekre utaló megjelölések használata azzal a kikötéssel, hogy ez utóbbiaknak nem lehet dicsérõ jelentése, és nem le-
hetnek alkalmasak a fogyasztó megtévesztésére. Az OFJ logónak kötelezõen szerepelnie kell a címkéken,
csomagolásokon és a grafikus nyomtatványokon.

Az OFJ logója zölddel szegélyezett kék ovális, amelyen a sárgával írt „Sauris” felirat olvasható, fölötte egy fehér
hegy és két zöld fenyõ körvonalai, alatta pedig két világoskék hullám látható.

IV.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PDO-0117-0020-09.07.2004 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. augusztus 11.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és
eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 188/12)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a módosítás iránti kérelem elleni kifo-

gás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak a közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a
Bizottsághoz.

MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

Módosítás iránti kérelem a 9. cikk alapján

„PECORINO TOSCANO”

EK-szám: IT-PDO-0117-0020-09.07.2004

OFJ ( ) OEM ( X )
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1. A termékleírás érintett szakaszcímei:

– � A termék elnevezése

– � A termék leírása

– � Földrajzi terület

– � A származás igazolása

– � Az elõállítás módja

– � Kapcsolat

– � Címkézés

– � Nemzeti elõírások

– � Egyéb [kérjük, határozza meg]

2. A módosítás típusa:
– � Az egységes dokumentum vagy az összefoglaló lap módosítása
– � Olyan bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának módosítása, amely esetében sem az egységes dokumentu-

mot, sem az összefoglalót nem tették közzé
– � A termékleírás oly módon történõ módosítása, amely nem teszi szükségessé a közzétett egységes dokumentum

módosítását (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdése)
– �A termékleírás hatóságilag elrendelt, kötelezõ egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések miatti át-

meneti módosítása (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése)

3. Módosítás(ok):

3.1. Leírás:
Pontosulnak a végtermék jellemzõi

3.2. Az elõállítás módja:
Elsõsorban az pontosul, hogy a Pecorino Toscano készítésére szánt teljes juhtejnek nyersnek kell lennie, illetve a

pasztörizálás végén alávethetõ hõkezelésnek, és beoltható természetes vagy kiválasztott õshonos tejsavbaktérium-kultú-
rákkal.

Meghatározásra kerül a sajtérlelés minimális idõszaka is.

3.3. Címkézés:
A Pecorino Toscano OEM sajt forgalomba hozatalakor a sajtkorongok oldalán jelölést kell elhelyezni: a lágy tésztájú

sajton tintával, a félkeményen pedig beégetéssel. Az elõre csomagolt darabokon a jelölést a csomagoláson kell elhelyez-
ni, feltéve, hogy az a származási területen történik.

A darabolt Pecorino Toscano a származási területen kívül is csomagolható; ilyenkor az oldalán a sajtüzem vagy az ér-
lelõ jelölését kell viselnie. A csomagolóknak mindenképpen megállapodást kell kötniük az oltalommal foglalkozó kon-
zorciummal. A logó alatti rövidítés azonosítja a gyártót/érlelõt/ darabolót, akik rendelkeznek a Pecorino Toscano forga-
lomba hozataláról gondoskodó ellenõrzõ szerv által kiadott tanúsítással. A sajtkorongokon vagy a darabokon az oltalom-
mal foglalkozó konzorcium által engedélyezett címke található „Pecorino Toscano D.O.P.” vagy „Pecorino Toscano
D.O.P. stagionato” felirattal, amely a címkén található összes többi szöveghez képest kontrasztos és egyértelmû
méretében, jellegében és elhelyezkedésében egyaránt. Egy vagy több alkalommal fel kell tüntetni a színes jelölést is,
legalább 15 mm méretben.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„PECORINO TOSCANO”

EK-szám: IT-PDO-0117-0020-09.07.2004

OEM ( X ) OFJ ( )
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Ez az összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1. A tagállam felelõs szerve:
Elnevezés: Ministero delle politiche agricole e forestali
Cím: Via XX Settembre 20
00187 Roma RM
ITALIA
Tel. +39 0646655106
Fax +39 0646655306
E-mail: saco7@politicheagricole.it

2. Csoportosulás:
Elnevezés: Consorzio per la tutela del Pecorino Toscano D.O.P.
Cím: Via Goffredo Mameli 17
58100 Grosseto
ITALIA
Tel. +39 0564420038
Fax +39 0564429504
E-mail: info@pecorinotoscanodop.it
Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.3. osztály Sajtok

4. Termékleírás:
(a követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Elnevezés:
„Pecorino Toscano”

4.2. Leírás:
A Pecorino Toscano olyan sajt, amely a termelési övezetbõl származó teljes juhtejbõl készül, lágy vagy félkemény

tésztájú és jellegzetes (kevert) állagú, attól függõen, hogy asztali fogyasztásra vagy reszelésre szánják, rövid vagy
hosszú érlelésû, sík alapú és enyhén konvex oldalú henger formájú, melynek méretei a következõk: az alap átmérõje
15–22 cm, a henger oldalának magassága 7–11 cm, tömege 0,75–3,50 kg. Szárazanyagra számított zsírtartalma a félke-
mény termék esetében legalább 40%, a lágy esetében legalább 45%. A kéreg színe különféle árnyalatú sárga, a lágy sajt
esetében egészen telt sárgáig; a kéreg színe a különféle kezelésektõl is függhet. A tészta színe a lágy sajt esetében a fehér-
tõl a világos szalmasárgáig, a félkemény esetében a világos szalmasárgától a szalmasárgáig terjed. A sajttészta szerkeze-
te tömör és a vágásfelületen szilárd a félkemény típusnál, esetlegesen szabálytalanul elszórt lyukakkal. Az íz a sajátos
gyártási eljárásoknak köszönhetõen zamatos, jellemzõen markáns. Az érlelési idõszak a lágy típus esetében legalább 20
nap, a félkemény esetében pedig legalább négy hónap.

4.3. Földrajzi terület:
A Pecorino Toscano elõállítási területe felöleli egész Toscana tartományt, valamint a szomszédos (Umbria tarto-

mánybeli) Allerona és Castiglione del Lago települések teljes területét, továbbá (a Lazio tartományban található) Acqua-
pendente, Onano, San Lorenzo Nuovo, Grotte di Castro, Gradoli, Valentano, Farnese, Ischia di Castro, Montefiascone,
Bolsena és Capodimonte települések teljes területét.

4.4. A származás igazolása:
A termelési folyamat valamennyi szakaszát figyelemmel kell kísérni, és az összes bemenõ (input) és kimenõ (output)

terméket dokumentálni kell. Ily módon garantálható a termék nyomon követhetõsége és visszakövethetõsége, amihez
hozzájárulnak az ellenõrzõ szerv által a tenyésztõkrõl, begyûjtõközpontokról, gyártókról/érlelõkrõl, sajtüzemekrõl, cso-
magolókról és darabolókról vezetett listák, illetve a gyártás és csomagolás nyilvántartása és az elõállított mennyiségek-
nek az ellenõrzõ struktúrák számára történõ bejelentése. Ezenkívül az elõállított tej mennyiségét, valamint a nyersanya-
got szolgáltató juhokat is ellenõrizni kell. Folyamatosan naprakészen kell tartani a tenyésztett juhok nyilvántartásait,
hogy azokból világosan kitûnjön, éppen mekkora a tenyészetben található létszám. Ezen túlmenõen nyilvántartást kell
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vezetni az elõállított/leadott tejrõl is. A sajtüzemeken belül ki kell jelölni a tárolótartályokat, el kell különíteni a Pecorino
Toscano elõállítására alkalmas tejet az erre alkalmatlantól, valamint nyilván kell tartani a tej tárolását és mozgatását.
Nyilvántartást kell vezetni a Pecorino Toscano elõállításáról is. Az ellenõrzõ szerv a megfelelõ nyilvántartásokban
szereplõ összes természetes vagy jogi személyt a termékleírásnak és a vonatkozó ellenõrzési tervnek megfelelõen
ellenõrzi.

4.5. Az elõállítás módja:
A Pecorino Toscano kizárólag a termelési övezeten belülrõl származó juhtejbõl állítható elõ. A juhállomány élelme-

zése a térség természetes legelõirõl származó zöld vagy száraz takarmányból állhat, amely esetleg szénával és egyszerû
takarmánykoncentrátummal keverhetõ. A tejet 33 °C és 38 °C közötti hõmérsékleten borjútól származó tejoltó enzim
hozzáadásával koagulálni kell, amivel 20–25 perc alatt elérhetõ a tej koagulálása. A tej felhasználható nyersen vagy –
egészen a pasztörizálásig – átmehet hõkezelésen is, és beoltható természetes vagy kiválasztott õshonos tejsavbaktéri-
um-kultúrákkal. A sajt feldolgozása során az alvadékot (koagulátumot) darabokra tördelik, egészen addig, amíg lágy sajt
esetében a darabok mogyorónyiak, félkemény sajt esetében pedig kukoricaszem nagyságúak lesznek. A félkemény sajt
készítésekor az alvadék 10–15 perces hõkezelésnek (fõzésnek) is alávethetõ 40–42 °C-on. A darabolás és az esetleges
fõzés után az alavadék a savó kicsorgatására alkalmas formákba kerül. A szikkasztás kézi nyomással vagy gõzzel történõ
melegítéssel történik. A sózásra 17–19%-os – vagyis 15–17 Baumé-fokos – nátrium-klorid-oldatban kerül sor. A szárítás
idõtartama a lágy juhsajt esetében kilogrammonként legalább 8 óra, a félkeménynél pedig 12–14 óra. A sózás só közvet-
len hozzáadásával is történhet. A sajt kívülrõl kezelhetõ penészedésgátlóval, és 5–12 °C-on, 75–90%-os relatív
páratartalom mellett arra alkalmas kamrákban kell érlelni. Az érlelési idõszak a lágy típus esetében legalább 20 nap, a
félkemény esetében pedig legalább 4 hónap.

A Pecorino Toscano készítéséhez felhasznált tejnek a 4.3. pontban meghatározott elõállítási területrõl kell származ-
nia, és az elõállításnak és érlelésnek is ugyanitt kell történnie.

4.6. Kapcsolat:
A rendkívül régi eredetû sajt jelenlétét az etruszk kor óta számos történelmi emlék tanúsítja. Az évszázadok során el-

terjedt a Maremma nevezetû térségben, amely ma jórészt Toscana tartományhoz tartozik. A terméket hagyományosan a
földrajzi származásra utaló névvel vagy az általánosabb „toscano” névvel látták el. Az idõk során az alapvetõen közös
jellemzõk miatt kialakult egyrészt egy egységes elõállítási norma, másrészt a lényeges történelmi és földrajzi környezet-
re utaló elnevezés. A természeti tényezõk között meg kell említeni a juhtenyésztésre – annak rideg formájára is – hasz-
nált térség jellemzõit: a természetes anyagokban gazdag vad legelõk sajátos tulajdonságokat kölcsönöznek a sajtkészí-
tésre szánt tejnek. Az emberi tényezõk esetében a történelmileg igazolható gazdasági relevancián túl megemlítendõ,
hogy a pásztorkodással foglalkozó érintett vállalkozások jellemzõen szociológiai vonatkozások miatt kötõdnek az
úgynevezett peremvidékeken található területek kiaknázásához, amelyek egyébként fokozatosan elhagyatottá válnának,
természeti erõforrásaik pedig kimerülnének.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
Elnevezés: Certiprodop S.r.l.
Cím: Via Roggia Vignola 9
24047 Treviglio (BG)
ITALIA
Tel. +39 0363301014
Fax +39 0363301014
E-mail: certiprodop@virgilio.it

4.8. Címkézés:
A termék az eredetmegjelölésre utaló megfelelõ jelöléssel kerül forgalomba. A jelölést a sajtkorong oldalán kell elhe-

lyezni: a lágy sajtra tintával, a félkeményre pedig beégetéssel. Az elõre csomagolt darabokon a jelölést a csomagoláson
kell elhelyezni, feltéve, hogy az a származási területen történik. A darabolt Pecorino Toscano a származási területen kí-
vül is csomagolható; ilyenkor az oldalán a sajtüzem vagy az érlelõ jelölését kell viselnie. A csomagolóknak mindenkép-
pen megállapodást kell kötniük az oltalommal foglalkozó konzorciummal. A logó alatti rövidítés azonosítja a gyártót/ér-
lelõt/darabolót, akik rendelkeznek a Pecorino Toscano forgalomba hozataláról gondoskodó ellenõrzõ szerv által kiadott
tanúsítással. A sajtkorongokon vagy a darabokon az oltalommal foglalkozó konzorcium által engedélyezett címke talál-
ható „Pecorino Toscano D.O.P.” vagy „Pecorino Toscano D.O.P. stagionato” felirattal, amely a címkén található összes
többi szöveghez képest kontrasztos és egyértelmû méretében, jellegében és elhelyezkedésében egyaránt. Egy vagy több
alkalommal fel kell tüntetni a színes jelölést is, legalább 15 mm méretben.
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A sajtkorongon vagy a darabolt sajt csomagolásán a következõ jelölést kell elhelyezni:

Az elsõ számjegy a forgalomba hozóra utal: 1–3: sajtüzem; 4–6: érlelõ; 7–9: a térségben lakó daraboló.

A második és a harmadik számjegy annak a sajtüzemnek/érlelõnek/darabolónak az azonosítószáma, amelynek a ter-
mékét az ellenõrzõ szerv ellenõrzi.

A címkén a következõ jelölést kell elhelyezni:

Használható élénkzöld, fehér és élénkvörös színezéssel vagy egy színben.

V.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó ES-PGI-0005-0492-06.09.2005 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. augusztus 8.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 186/12)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-

gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„ALUBIA DE LA BA�EZA-LEÓN”

EK-szám: ES-PGI-0005-0492-06.09.2005

OEM ( ) OFJ ( X )

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Subdirecc. general de calidad diferenciada y agric. ecológica, dirección general de industria y mercados alimen-
tarios, secretaría general de medio rural, ministerio de medio ambiente y medio rural y marino
Cím: Paseo Infanta Isabel, 1
28071 Madrid
ESPA�A
Tel. +34 913475394
Fax +34 913475410
E-mail: sgcaproagro@mapya.es
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2. Csoportosulás:
Név: Promotora Pro-IGP Alubia de León
Cím: Plaza San Marcos, 6
1° (Cámara Agraria)
24002 León
ESPA�A
Tel. +34 987226140
Fax +34 987272840
E-mail: agraria@camaraleon.e.telefonica.net
Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) Egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.6. osztály: Zöldségek

4. Termékleírás:
(követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Elnevezés:
„Alubia de La Baneza-León”

4.2. Leírás:
Az oltalom alatt álló termék a fejtett, száraz szemekbõl álló veteménybab (a pillangósvirágúak családjához tartozó,

emberi fogyasztásra alkalmas Phaseolus vulgaris L. fajta) „Canela”, „Plancheta”, „Rinón menudo” és „Pinta” néven is-
mert helyi változataiból áll. Az egymástól jól megkülönböztethetõ változatok magvainak jellemzõi:

A száraz termék alaktani jellemzõi:
– a „Canela” hosszúkás, vese alakú, egységesen fahéjszínû, súlya 50–62 g/100 mag,
– a „Plancheta” alakja ovális, színe fehér, súlya 44–52 g/100 mag,
– a „Pinta” kerekded, fahéjszínû, gránátvörös pettyekkel, súlya 51–67 g/100 mag,
– a „Rinón Menudo” ovális, vese alakú, színe fehér, erezett, súlya 41–57 g/100 mag.
A száraz termék fizikai-kémiai jellemzõi:
10 óra alatt, 10–15 °C hõmérsékleten desztilláltvíz-felvevõ képessége meghaladja a 100%-ot.
Érzékszervi jellemzõk:
– „Canela”: a fõzési folyamat végére a szemek igen nagy része még ép, a héj sima felületû, kissé kemény, az albumin

nagyon puha, enyhén zsíros, kismértékben szemcsés, közepesen lisztes állagú,
– „Plancheta”: a fõzési folyamat végére a szemek igen nagy része még ép, a héj sima felületû, nagyon puha, az albumin

nagyon puha, nagyon zsíros, kis mértékben szemcsés és enyhén lisztes állagú,
– „Pinta”: a fõzési folyamat végére a szemek még közepesen épek, a héj sima felületû, az albumin puha, zsíros, na-

gyon kis mértékben szemcsés és közepesen lisztes állagú,
– „Rinón menudo”: a fõzési folyamat végére a szemek még közepesen épek, a héj nagyon sima felületû, közepesen

kemény, az albumin puha, közepesen zsíros, nagyon kis mértékben szemcsés és közepesen lisztes állagú.
A belsõ piacra szánt száraz és hántolt csomagolt hüvelyesekre vonatkozó minõségi elõírásokról szóló, 1983. novem-

ber 16-i rendelet (HL 275., 1983. november 17-i rendelet) vagy az ennek helyébe lépõ mindenkor hatályos szabályozás
értelmében a száraz veteménybab „extra” kereskedelmi kategóriába sorolandó, csomagolásához polietilén, textil vagy
papír csomagolóanyagot kell használni, tárolása szobahõmérsékleten történik.

4.3. Földrajzi terület:
Az összesen 5 456 négyzetkilométer kiterjedésû mezõgazdasági termõterület a León tartományban található Astorga,

El Páramo, Esla-Campos, La Baneza, La Cabrera és Tierras de León mezõgazdasági körzetek 98 települését, valamint a
szomszédos Zamora tartományban Benavente-Los Valles körzet 20 települését foglalja magában.

A települések, tartományok és mezõgazdasági körzetek szerinti csoportosításban a következõk:

León tartomány:
Astorga körzet: Astorga, Benavides, Brazuelo, Carrizo, Hospital de Órbigo, Las Oma�as, Llamas de la Ribera, Magaz

de Cepeda, Mancomunidad de Quintana del Castillo y Villagatón, Quintana del Castillo, San Justo de la Vega, Santa Co-
lomba de Somoza, Santiago Millas, Turcia, Val de San Lorenzo, Valderrey, Villagatón, Villamejil, Villaobispo, Villare-
jo de Órbigo és Villares de Órbigo.El Páramo körzet: Ardón, Bercianos del Páramo, Bustillo del Páramo, Chozas de Aba-

9. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 2983



jo, La Antigua, Laguna Dalga, Laguna de Negrillos, Pobladura de Pelayo García, Pozuelo del Páramo, Roperuelos del
Páramo, San Adrián del Valle, San Pedro Bercianos, Santa María del Páramo, Santa Marina del Rey, Urdiales del Pára-
mo, Valdefuentes del Páramo, Valdevimbre, Villadangos del Páramo, Villazala és Zotes del Páramo.

Esla-Campos körzet: Algadefe, Cabreros del Río, Campo de Villavidel, Cimanes de la Vega, Corbillos de los Oteros,
Cubillas de los Oteros, Fresno de la Vega, Mansilla de las Mulas, Mansilla Mayor, Onzonilla, San Millán de los Caballe-
ros, Santas Martas, Toral de los Guzmanes, Valencia de Don Juan, Vega de Infanzones, Villademor de la Vega, Villama-
nán, Villamandos, Villanueva de las Manzanas, Villaornate y Castro, Villaquejida, Villasabariego és Villaturiel.

La Baneza körzet: Alija del Infantado, Castrillo de la Valduerna, Castrocalbón, Cebrones del Río, Comunidad de Rie-
go de la Vega y Villamontán de la Valduerna, Comunidad de Soto de la Vega y Villazala, Destriana, La Baneza, Palacios
de la Valduerna, Quintana del Marco, Quintana y Congosto, Regueras de Arriba, Riego de la Vega, San Cristobal de la
Polantera, San Esteban de Nogales, Santa Elena de Jamuz, Santa María de la Isla, Soto de la Vega és Villamontán de la
Valduerna.

La Cabrera körzet: Castrocontrigo és Luyego.
Tierras de León körzet: Cimanes del Tejar, Gradefes, León, San Andrés del Rabanedo, Santa Colomba de Curueno,

Santa María de Ordás, Santovenia de la Valdoncina, Sariegos, Valdefresno, Valdepolo, Valverde de la Virgen, Vegas del
Condado és Villaquilambre.

Zamora tartomány:
Benavente és los Valles körzet: Alcubilla de Nogales, Arcos de la Polvorosa, Arrabalde, Benavente, Castrogonzalo

(csak az Esla folyótól nyugatra), Coomonte, Fresno de la Polvorosa, La Torre del Valle, Maire de Castroponce, Manga-
neses de la Polvorosa, Matilla de Arzón, Morales de Rey, Pobladura del Valle, San Cristóbal de Entrevinas, Santa Co-
lomba de las Monjas, Santa Cristina de la Polvorosa, Santa María de la Vega, Villabrázaro, Villaferruena és Villanueva
de Azoague (csak az Esla folyótól nyugatra).

4.4. A származás igazolása:
A termékleírásban szereplõ elõírások teljesülését az ellenõrzõ szerv felügyeli és ellenõrzi a termék elõállítására, táro-

lására, csomagolására és minõségére vonatkozóan. A veteménybab kizárólag az ellenõrzõ szerv parcella-nyilvántartásá-
ban szereplõ mezõgazdasági termõterületen található parcellákról származhat. A veteménybabot kizárólag az ellenõrzõ
szerv megfelelõ nyilvántartásaiba korábban már bejegyzett raktárakban és csomagolóüzemekben szabad kezelni. A par-
cellákat, raktárakat és ipari létesítményeket az ellenõrzõ szerv nyilvántartásába történõ bejegyzés céljából elõzetes érté-
kelésnek, majd a nyilvántartásbavétel megõrzése érdekében rendszeres értékeléseknek kell alávetni. A terméknek a be-
jegyzett mezõgazdasági termelõk, raktárak és ipari létesítmények közötti mozgatása az ellenõrzõ szerv által elõzetesen
kiadott forgalmi okmány alapján történik. Kizárólag az összes ellenõrzésen megfelelt veteménybab értékesíthetõ az
ellenõrzõ szerv címkéje által biztosított eredetgaranciával. Az ellenõrzõ szerv által a csomagolóüzemek számára kiadott
ellenõrzõ címkék száma a beérkezõ veteménybab mennyiségétõl és a csomagolások ûrtartamától függ.

4.5. Az elõállítás módja:
A parcellákon: a parcellákon öntözéses termesztést vagy a nagyon hûvös területeken nem öntézéses termesztést alkal-

maznak. A veteménybabot legfeljebb kétévenként szabad más növényekkel vetésforgóban termeszteni. Az elõírások
szerinti „zsírmentes” növényekbõl származó, zsizsikirtott vetõmag használata mindig az ellenõrzõ szerv felügyelete
alatt megy végbe. A vetés tavasszal történik legfeljebb 190 000 tõ/ha sûrûséggel. A veteménybab leszedésére augusztus-
tól októberig kerülhet sor akkor, amikor a babszemek elérik fiziológiai érettségüket.

A raktárakban: a tárolási feladatot, amelynek során a különbözõ tételekbõl származó, fizikailag elkülönítetten tartan-
dó veteménybabok keveredését el kell kerülni, a mezõgazdasági termelõk, vagy bármely más közremûködõ elláthatja.
A raktáraknak teljesíteniük kell a hatályos mûszaki-egészségügyi szabályzat elõírásait.

A csomagolóüzemekben: itt folyik a beérkezõ veteménybabok minõségellenõrzése a tételek homogenizálása érdeké-
ben, az elõzetes tisztítás, a zsizsikirtás, a rostálás és osztályozás, a hibás szemek eltávolítása, az adagolók segítségével
történõ csomagolás, a végsõ minõség-ellenõrzés és a címkézés, amely magában foglalja a szabályozó szerv által
kibocsátott ellenõrzõ címkék elhelyezését.

4.6. Kapcsolat:
H í r n é v
Medina del Campo híres piacain már 1570 körül kereskedtek az Alubias de La Banezával, amelyet kizárólag a körzet

földmûvesei kínáltak eladásra.
Az ensenadai telekkönyv 1752-ben tesz említést arról, hogy La Banezában minden szombaton piacot tartanak, és az

ott gazdát cserélõ áruk felsorolása tartalmazza a babot is.
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Pascual Madoz „Spanyolország és tengerentúli területeinek földrajzi, statisztikai és történelmi szótára (1846–1850)”
címû mûvében az 1799-es felmérés alapján így számol be a León tartományban folyó babtermesztésrõl: „…a tartomány-
ban 2 102 fanega (126 120 kg) babot termesztenek, melynek értéke 63 060 real”. Közli León város 1835–1839 közötti fo-
gyasztási adatait is. A legnagyobb mennyiségben fogyasztott hüvelyes termés a bab (0,21 fanega = 12,6 kg/lakos/év), ezt
követi a csicseriborsó (0,09 fanega = 5,4 kg) és a lednek (0,03 fanega = 1,8 kg).

Bailly-Bailliere „Spanyolország általános évkönyve (1912)” címû mûvében említést tesz arról, hogy a veteménybab a
La Baneza bírósági körzethez tartozó több település legfontosabb termékei közé tartozik, sõt még egy hirdetést is közöl,
amely szó szerint a következõ: „Ceferino Martín – La Baneza – minõsített, aranyérmes gabonafélék, gyapjú, tisztítókóc,
burgonya és babféleségek”.

José Mourille López „León tartomány (általános útmutató)” címû 1928-as mûvében La Baneza térséggel kapcsolat-
ban rámutat, hogy „a régió híres az ott termesztett babról, amely nagy mennyiségben kerül kivitelre”.

Korunkban többek között a minõségi élelmiszerekrõl készült különbözõ hivatalos katalógusokban, pl. a mezõgazda-
sági, halászati és élelmezési minisztérium „A hagyományos spanyol termékek leltára” (1996) címû, az Európai Bizottság
által finanszírozott kiadványában való szerepeltetése bizonyítja a termék jó hírnevét.

Hasonlóképpen a Castilla y León regionális önkormányzata által 2001-ben kiadott „Minõségi mezõgazdasági és élel-
miszeripari termékek leltára” két oldalon foglalkozik ezzel a termékkel.

Legutóbb a León tartomány által az EMOGA Orientációs részlege finanszírozásában kiadott „León, ízlés szerint”
címû minõségi élelmiszerek útmutatója négy oldalt szentel ennek a veteménybabnak.

A termék külföldi promócióját illetõen említést érdemel, hogy a földmûvelési minisztérium kiadványa a „Guide of the
Best Fruits and vegetables” szintén két oldalt szentel a témának.

A Google-ban folytatott internetes keresésekre közel 300 találatot kapunk, nagyrészt a gasztronómiával, idegenforga-
lommal foglalkozó oldalakon, a Wikipédiában stb. A termék társadalmi fontosságát bizonyítja a banezai babmúzeum és
az Alubia de La Baneza-León gasztronómiai társaság, amelynek elnöke a számvevõszék elnöke. A fogyasztók elismeré-
sét és nagyrabecsülését mutatja, hogy a piacokon javára jelentõs árkülönbség mutatkozik azokkal a veteménybabokkal
szemben, amelyek nem állnak oltalom alatt.

T e r m é s z e t i t é n y e z õ k :
A La Baneza-León térségben termesztett veteménybab jellemzõi a környék éghajlati és talajtani jellemzõivel és a kör-

nyezethez alkalmazkodott növényanyaggal állnak kapcsolatban.
Éghajlat: A térség a tõle keletre esõ körzetek tekintetében egyértelmû eltéréseket mutat a hõmérséklet és a nedvesség-

tartalom vonatkozásában, a tõle északra és nyugatra fekvõ körzetek tekintetében pedig a nedvességtartalom vonatkozá-
sában. Mivel a veteménybabot öntözéses módszerrel, vagy a nagyon hûvös területeken öntözés nélküli rendszerben ter-
mesztik, a termesztési idõszakban átlagosan lehulló csapadékmennyiség éppen megfelelõ a növény fejlõdéséhez.
Amennyiben a növények általában megfelelõ kezelésben részesülnek, különös tekintettel az öntözés alkalmazására, a
mérsékelt nedvességtartalom általában megnehezíti a gombás fertõzések terjedését.

Talajtan: A térségben elsõsorban vályogos és vályogos-homokos textúrájú, mérsékelt agyagtartalommal rendelkezõ,
pH szempontjából semleges vagy savanyú, szerves anyagban gazdag, igen alacsony karbonát szintû talajokat találunk. E
talajoknak köszönhetõen az itt termett bab igen magas vízfelszívó képességgel, alacsony hamuszinttel és fõzés után jobb
érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik, a héj lényegesen simább, az albumen lisztesebb és kevésbé szemcsés.

Növényanyag: E veteménybab változatnak hagyományos, hosszú idõn keresztül folytatott termesztése váltotta ki azt
a szelekciót, amelyet az agroklimatikus környezet és a következõ termés érdekében mindig a legjobb parcellákat, a leg-
jobb minõségû és a legegységesebb babokat kiválasztó mezõgazdasági termelõ hajtott végre.

E m b e r i t é n y e z õ k :
A több emberöltõ alatt szerzett tapasztalat segítségével a mezõgazdasági termelõk ki tudják választani a bab termesz-

tésére leginkább alkalmas parcellákat, és képesek a mûvelési gyakorlatot a legjobb minõségû bab elõállítására irányozni.
4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida „Alubia de La Ba�eza-León”
Cím: Avenida Portugal s/n
24750 La Ba�eza (León)
ESPANA
Tel. +34 987641686
Fax +34 987641686
E-mail: alubiadelabanezaleon@telefonica.net
Az „Alubia de La Ba�eza-León” oltalom alatt álló földrajzi jelzés ellenõrzõ szervének mûködése megfelel az

EN-45011:1998 szabványnak.
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4.8. Címkézés:
Az egyes csomagoló- vagy feldolgozó üzemek kereskedelmi címkéit, illetve feliratait az ellenõrzõ szervnek kell jóvá-

hagynia. A címkéken kötelezõ feltüntetni az „Alubia de La Ba�eza-León” földrajzi jelzést és az ellenõrzõ szerv logóját.
Az alfanumerikus kóddal azonosított ellenõrzõ címkét az ellenõrzõ szerv adja ki.

Az ellenõrzõ szerv logója:

Az olyan termékek csomagolásán, amelyek gyártásához alapanyagként „Alubia de La Ba�eza-León” babot használ-
tak, még akkor is, ha az feldolgozáson esett át, feltüntethetõ az „Alubia de La Ba�eza- León földrajzi jelzés oltalma alatt
álló termék felhasználásával készült” felirat – a közösségi logó nélkül – amennyiben:

a) A termékben az „Alubia de La Ba�eza-León” az egyetlen összetevõ saját termékkategóriájában.
b) Az érintett gyártó vagy feldolgozó üzemek rendelkeznek az ellenõrzõ szerv engedélyével, és szerepel annak nyil-

vántartásában annak érdekében, hogy az ellenõrzõ szerv felügyelhesse az oltalom alatt álló földrajzi jelzés szabályszerû
használatát. Az ellenõrzõ szerv kidolgozza a kérelmezés modelljét, amely tartalmazza az engedélyezés feltételeit. Az en-
gedélyezés azzal a feltétellel történik, hogy a kérelmezõ elfogadja az ellenõrzéseket, amelyeket az ellenõrzõ szerv az
„Alubia de La Ba�eza-León” nyomon követhetõsége biztosítása érdekében végez.

Amennyiben egy termék elõállításához nem kizárólag „Alubia de La Ba�eza-León”-t használnak, az oltalom alatt álló
földrajzi jelzést kizárólag a végtermék (vagy feldolgozott termék) összetevõinek jegyzékében szabad megemlíteni.

VI.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PDO-0005-0349-15.06.2004 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. augusztus 8.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 186/11)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-

gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„PATATA DI BOLOGNA”

EK-szám: IT-PDO-0005-0349-15.06.2004

OFJ ( ) OEM ( X )
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Ez az egységes dokumentum a termékleírás fõbb elemeit tartalmazza tájékoztató jelleggel.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Cím: Via XX Settembre 20
00187 Roma RM
ITALIA
Tel. +39 0646655106
Fax +39 0646655306
E-mail: saco7@politicheagricole.it

2. Csoportosulás:
Név: Consorzio Patata di Bologna D.O.P.
Cím: Via Bassa dei Sassi 1/2
40138 Bologna
ITALIA
Tel. +39 051532320
Fax +39 051532320
E-mail: cptb@libero.it
Összetétel: termelõk/feldolgozók ( X ) egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.6. osztály – A II. melléklet szerinti zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva – burgonya

4. Termékleírás:
(a követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Név:
„Patata di Bologna”

4.2. Leírás:
A terméknek a Primura változathoz kell tartoznia, és fizikai megjelenése, vegyi összetétele és érzékszervi tulajdonsá-

gai tekintetében az alábbi paraméterekkel kell rendelkeznie:
– a gumók formája: túlnyomórészt szabályos, hosszúkás-ovális, felületi, kevéssé feltûnõ rügyekkel (szemekkel);
– a héj ép, sima, külsõ hibáktól mentes;
– a gumó átmérõje egységesen 40 és 75 mm közötti;
– a gumóhús a fehértõl a szalmasárgáig terjedõen változó színû, tömör;
– eltarthatósága jó;
– 100 g fogyasztható termék átlagos összetétele az alábbiak szerint oszlik meg:
– víz: 70,0–85,0%
– fehérje: 1,8–2,2%
– zsír: 0,09–1,12%
– szénhidrátok: 13,5–17,0%
– rostok: 2,2–2,7%
– ásványi anyagok (nátrium, kálium, magnézium, kalcium, mangán, vas, kobalt, réz, cink, nikkel, króm, klór, foszfor,

fluor, jód, bór, szelén): 1,0–1,2%
– vitaminok: 0,05–0,1%.
A Primura a legjellegzetesebb bolognai burgonya. Tálaláskor jó megjelenésû, szárazanyag-tartalma közepes

(19–20%), a gumóhús tömör, íze jellegzetes, de nem túl erõteljes, eltarthatósága jó. E tulajdonságok a burgonya termesz-
tésére igen alkalmas és az idõk során változatlan állapotban megõrzött földeken való gazdálkodás révén alakulnak ki, és
ezeknek köszönhetõen a termék ma is kielégíti a piaci igényeket.

4.3. Földrajzi terület:
Bologna megye.
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4.4. A származás igazolása:
Ami a termék eredetének igazolását szolgáló ellenõrzéseket illeti, azt, hogy a „Patata di Bologna” a meghatározott te-

rületrõl származik, a kijelölt ellenõrzõ szerv igazolja, számos olyan kötelezettség teljesülésének ellenõrzése alapján,
amelyet a termelõknek a termesztési ciklus teljes idõtartama során be kell tartaniuk. Ezek közül a legfontosabbak azok az
alábbi kötelezettségek, amelyek a termelési lánc minden egyes szakaszában biztosítják a termék nyomon követhetõsé-
gét, ilyen a gazdáknak és a tárolóknak a kijelölt ellenõrzõ szerv által vezetett, erre szolgáló jegyzékeibe való bejegyzése,
illetve az ellenõrzõ szervnél az éves megtermelt mennyiség bejelentése.

4.5. Az elõállítás módja:
A termékleírás egyebek között elõírja, hogy az elsõ mûvelet a talajnak talajlazítással való elõkészítése, amit a vetés

elõtti õsszel kell elvégezni. Ezáltal a téli légköri hatások – az esõ és a fagy – szét tudják mállasztani a nagyobb talajrögö-
ket és a vetõgumók befogadására alkalmas talajszerkezetet tudnak létrehozni.

A vetéshez tanúsítvánnyal rendelkezõ, egész vagy darabolt vetõgumót kell használni, amelynek vetésre való elõké-
szítése elõhajtatással történik. Ezáltal a vetõgumók gyorsabban fejlõdnek és a földbe kerülést követõen ellenállóbbak
lesznek. Ebben a szakaszban a vetõgumók fagymentes, szórt fénnyel megvilágított környezetben vannak annak érdeké-
ben, hogy néhány milliméteres, zömök, erõs csírát tudjanak növeszteni.

Ami a vetésforgót illeti, tilos a monokultúrás termesztés. A burgonya csak azt követõen kerülhet vissza egy adott föld-
területre, ha ott két évig más kultúrát termesztettek.

A trágyázást a kultúra igényeinek figyelembevételével végzik. Annak érdekében, hogy mennyiségi és minõségi
szempontból egyaránt optimális termést lehessen elérni, biztosítani kell a legmegfelelõbb tápanyagokat, azaz a nitro-
gént, a foszfort és a káliumot. A maximális terméshozam hektáronként 60 tonna. A termesztési technika az Emilia Ro-
magna tartomány termékleírásaiban foglalt szabályok rendelkezéseinek megfelelõ trágyázással és védekezéssel válik
teljessé.

A betakarítást a termék teljes fiziológiai érettségekor kell elvégezni, azaz akkor, amikor ujjal való dörzsölés során a
héj a nyomás hatására nem sérül meg, mivel ilyenkor már alkalmazható a burgonyakombájn, amely a gumókat a telephe-
lyekre történõ szállításra alkalmas tartályokba rakja.

A burgonya tárolása 4 és 7 °C közötti ellenõrzött hõmérsékleten, hûtõkamrában tartott tartályokban, fénytõl védve
történik.

A betakarítást követõen a hatályos jogszabályok által megengedett mûveletekre kerülhet sor.
Tekintettel arra, hogy a „Patata di Bologna” OEM olyan magas minõségi, érzékszervi és kereskedelmi tulajdonságok-

kal rendelkezik, amelyek csak helyes tárolás mellett õrizhetõk meg, a burgonya termesztését, tárolását és csomagolását
kizárólag Bologna megyében található vállalkozások végezhetik. Az e területen tevékenykedõ helybeliek ugyanis a ter-
mékkel kapcsolatban speciális tudást halmoztak fel a tekintetben, hogy a terméket hogyan kell helyesen kezelni, szállíta-
ni, valamint – a nedvességtartalom csökkenésének mérséklése érdekében – a betakarítás után, a legrövidebb idõn belüli
kezeléssel hûtött helyiségben kell tárolni. Ezen ismeretek révén, és a helyben végzett munkafolyamatok által, a
természetes fiziológiai folyamatok tiszteletben tartásával õrizhetõk meg a „Patata di Bologna” OEM minõségi jellemzõi.

4.6. Kapcsolat:
A „Patata di Bologna” OEM jellemzõit, illatát, ízét, a gumóhús és a héj színének intenzitását a genetikai tényezõkön

túl a termesztési környezet (a talaj, az éghajlat, a termesztési technika, a tárolási mód) is meghatározza, ezért nyilvánvaló
a „Bolognai burgonya” kapcsolata Bologna megyével.

A zömmel hordalékos, réteges, tehát oxigénben gazdag talajok morfológiai jellemzõi igen kedvezõ feltételeket terem-
tenek a termék fejlõdéséhez.

A talaj (talajtan és vízrajz) és az éghajlat (amely az õszi-téli idõszakban csapadékos, már február végétõl enyhén tava-
szias, illetve a gumóképzõdés idején optimális, azaz 25 °C körüli hõmérséklet) együttes hatása révén létrejövõ sajátos
környezetnek köszönhetõen az itt termõ burgonya olyan, a gumóhús szerkezetében és szemcsenagyságában megnyilvá-
nuló fizikai tulajdonságokkal, valamint a sajátos illatban és ízben megnyilvánuló érzékszervi jellemzõkkel rendelkezik,
amelyek jellemzõ minõségét meghatározzák.

Ahogy már Contri 1817-bõl származó mûvében is olvashatjuk, Bologna megye talajai alkalmasak a termesztés fej-
lesztésére, mivel a burgonya „a mély, víztõl már megszabadított és a folyók áradásai folytán megemelkedett alapot” ked-
veli, ami a Bologna környéki lecsapolt területeket jellemzi.

A talajban az idõk során lezajlott változások révén az Appenninekben eredõ folyók és hegyi patakok által ideszállított
és lerakott folyami hordalékból sík területek jöttek létre, amelyek közepesen finom szerkezetûek, viszonylag mélyek és
jó vízáteresztõ-képességgel rendelkeznek, savas kémhatásúak, szerves anyagokat tartalmaznak, a burgonya számára
fontos fõbb tápanyagelemekkel – mint a jelentõs mennyiségû kálium – bõséggel rendelkeznek, továbbá foszfort és
nitrogént is tartalmaznak.
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Mindez kedvez a burgonya termesztésének, amely ezekbõl a feltételekbõl nem fõgyökeres, sztólós hajtásrendszere és
sûrû mellékgyökérzete révén különösen profitál.

Vízrajzi szempontból a terület természetes folyói és patakjai – az Idice, a Reno, a Gaiana, a Fossatone, a Quaderna, a
Rido, a Sillaro, a Samoggia, a Savena – és mesterséges csatornái – az emilia-romagna-i csatornák – révén vízzel bõsége-
sen ellátott. Utóbbiakat kifejezetten azért építették, hogy a kultúrákat vízzel lássák el a tavaszi-nyári idõszakban, amikor
erre leginkább szükség van. A bolognai síkságot már február végétõl – március elejétõl enyhe tavaszi hõmérséklet jel-
lemzi, ami az ebben az idõszakban elvetett gumók megfelelõ csírázásának biztosításához ideális. Az áprilistól júniusig
tartó idõszakra koncentrálódó, legnagyobb vegetatív fejlõdés idején a hõmérséklet 25–28 °C, ami elõsegíti a gumók kép-
zõdését és növekedését, valamint szabályos érését. Az év során lehulló csapadék a termesztést az elsõ vegetatív
növekedési szakaszban és a gumókötés kezdetén segíti elõ, továbbá biztosítja a vízréteg helyreállását és a burgonya
vetését elõkészítõ talajmegmunkálást is.

A burgonya termesztése az erre kifejezetten alkalmas talajjellemzõk, az egyes variánsok sajátos minõségi és érzék-
szervi tulajdonságai, valamint a termelõk termesztési technikáinak hagyománya folytán már régóta kötõdik a bolognai
területhez.

A bolognai területtel való kapcsolat a népesség élelemmel való ellátásának szükségességébõl született, különösen
azokban az idõszakokban, amikor az emberi táplálkozás alapjának tartott gabona terméshozama gyenge volt. A kapcso-
lat abból a meggyõzõdésbõl is született, hogy ennek a kultúrának a fejlesztése a megye javára válik azzal, hogy függetle-
níti a más államokból származó élelmiszertartalékok felhalmozásának kényszere alól. A kapcsolat a termelõk fáradságos
munkájának köszönhetõen lassacskán megerõsödött, lépésrõl lépésre tökéletesítették a szinte precíziós termesztési tech-
nikát, egyre hatékonyabb és a terméket tiszteletben tartó berendezéseket hoztak létre. A terméket úttörõ technikákkal és
olyan kereskedelmi szervezetek révén õrizték meg, amelyek e terület erõs elhivatottságának is köszönhetõen a burgonya
kereskedelmi és minõségi aspektusait értékesíteni tudták.

A burgonyatermesztés az 1800-as évek elején terjedt el Bologna vidékén. Nagy szerepe volt benne Pietro Maria Big-
nami gazdásznak, aki a parasztokkal megismertette a burgonyát. A burgonya az állatok takarmányozásával egy idõben a
nép körében is elterjedt.

Az 1700-as évek végétõl kezdõdõen és az egész XIX. század során számos tudós írta le elõnyeit és hátrányait, de külö-
nösen Contri mûve, Opizzoni érsek, pápai legátus körlevele (1817), és a Benni-féle termesztési gyakorlati leírás járult
hozzá ahhoz, hogy a burgonyával beültetett területekbe való befektetések jelentõsen megnövekedtek.

Fontos még megemlíteni Berti-Pichat és Bignardi a XIX. század második felében megjelentetett, a bolognai burgo-
nyával kapcsolatos munkáit is. A XX. században a burgonyatermesztés a megye területén kiterjedt valamennyi erre al-
kalmas területre, így a síkságtól a dombvidékig és a hegyvidékig a helyi mezõgazdaság fontos bevételi forrásává válik. A
burgonya körül kialakul a termesztés világa, modern, a termék hatékony kezelésére alkalmas tárolási és kereskedelmi
egységek születnek.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: Check Fruit s.r.l.
Cím: Via Cesare Boldrini 24
40121 Bologna
ITALIA
Tel. –
Fax –
E-mail: –

4.8. Címkézés:
A fogyasztásra szánt „Patata di Bologna” kereskedelmi forgalmazására az alábbi kiszerelést kell használni:

– 4 kg-os, 5 kg-os, 10 kg-os és 25 kg-os zsák, közepén csíkkal vagy legalább 10 cm-es nyomtatott csíkkal.
– 0,5 kg-os, 1 kg-os, 1,5 kg-os, 2 kg-os és 2,5 kg-os háló.
– 0,5 kg-os, 1 kg-os, 1,5 kg-os, 2 kg-os, 2,5 kg-os, 5 kg-os vertbag, quickbag, girsac kiszerelés és zacskó.
– 0,5 kg, 0,75 kg és 1 kg termék tárolására alkalmas tálca vagy doboz.
– 10 kg, 12,5 kg, 15 kg, 20 kg és 25 kg termék tárolására alkalmas kartondoboz és kosár.
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A kiszereléseken szerepelnie kell a „Patata di Bologna” feliratnak, a „D.O.P.” („OEM”) megjelölésnek és az alábbiak-
ban meghatározott logónak: a burgonya stilizált rajza, amelyet egy-egy piros és kék színû szalag szel át, az alábbiaknak
megfelelõen:

– a stilizált burgonya sárga színe Pantone Yellow 116 C, négyszínnyomás 0/20/100/0,
– az elsõ ferde sáv piros színe Pantone Warm Red C, négyszínnyomás, 0/100/100/0,
– a második ferde sáv kék színe Pantone blue 286 C, négyszínnyomás, 100/70/0/0,
A szövegek nyomtatására használt tipográfiai betûtípus az Avenir light és bold változata.
A kiszereléseken a védjegy nem szerepelhet 20 mm alapméretnél kisebb méretben. A „Patata di Bologna” OEM meg-

jelölésnek minden más, a címkén szereplõ feliratnál nagyobb méretben kell szerepelnie.

VII.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PGI-0005-0666-18.12.2007 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. augusztus 8.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 186/10)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-

gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„RICCIARELLI DI SIENA”

EK-szám: IT-PGI-0005-0666-18.12.2007

OFJ ( X ) OEM ( )

1. Elnevezés:
„Ricciarelli di Siena”

2. Tagállam vagy harmadik ország:
Olaszország

3. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:
3.1. A termék típusa (II. Melléklet):
2.4. osztály: Kenyér, péksütemények, cukrászsütemények, cukorkaáruk, kétszersültek, kekszek és egyéb pékáruk.

3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik
A „Ricciarelli di Siena” elnevezés azt a cukrászati terméket jelöli, amelyet kemencében átsütött, mandulát, cukrot és

tojásfehérjét tartalmazó keverékbõl készítenek. A fogyasztásra kész termék a következõ jellemzõkkel rendelkezik: for-
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ma: ovális alakú sütemény; tömeg: darabonként 10 és 30 g közötti; méret: a nagyobb átmérõ 50 és 105 mm közötti, a ki-
sebb átmérõ 30 és 65 mm közötti; vastagság: 13 és 20 mm közötti; külsõ jellemzõk: a sütemény felszíne a ráhintett porcu-
kor miatt fehér, amelyet a tészta esetleges repedései mintázhatnak; a sütemény széle enyhén aranybarna; a termék belse-
je: a tészta krémszínû, enyhén aranybarnára sült; állag: puha, nem morzsálódó; relatív nedvességtartalom: minimum 8%
és maximum 11,5% közötti.

3.3. Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetén):
Kötelezõ hozzávalók: A „Ricciarelli di Siena” elkészítéséhez szükséges hozzávalók 1 kg tészta esetén a következõk:

édes mandula: 35% és 50% között; kristálycukor: 35% és 47% között; tyúktojás fehérjéje: 6% és 12% között; porcukor:
5% és 8% között; kelesztõanyagok (ammónium-karbonát és/vagy nátrium-karbonát): kis mennyiségben. Megengedett a
por alakú vagy pasztörizált tojásfehérje alkalmazása. Választható hozzávalók: keserûmandula: a tészta teljes tömegének
maximum 6%-áig, részben az édesmandulát helyettesítve; glukózszirup vagy invertcukor: a tészta teljes tömegének ma-
ximum 10%- áig, részben a kristálycukor helyett; vegyes virágméz: a többi édesítõszer mellé, a tészta teljes tömegének
maximum 7%-áig; aromák: vaníliarúd vagy vanillin, citrusolajok, mandulaaroma, külön-külön vagy együttesen, kis
mennyiségben; kandírozott narancshéj-reszelék: a tészta teljes tömegének maximum 5%-áig; keményítõ alapú ostya: a
termék alapjához, szorbinsav: az érvényes szabályozásnak megfelelõen. Egyéb hozzávaló, adalék, színezõanyag vagy
tartósítószer használata tilos.

3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termékek esetén):
–

3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani:
A termék elkészítésének és csomagolásának folyamatos elõállítási lánc mentén kell történnie, vagyis szükségszerûen

a 4. pontban meghatározott földrajzi területen, mivel kizárólag így garantálható a termék különleges illata és íze. A 3.2.
pontban megadott nedvességi szint állandóságát a hûtés után közvetlenül végzett csomagolás biztosítja. Ez megakadá-
lyozza, hogy két egymással ellentétes jelenség, melyek káros hatásai mind a termék megjelenését (a sütemény felsõ kér-
gének megváltozása), mind a termék puhaságát és illatát, illetve ízét befolyásolnák, bekövetkezzen: a túl száraz levegõjû
környezet a tészta kiszáradását eredményezheti, míg a túl nedves levegõ miatt a tészta tapintásra túlságosan puha lesz.

3.6. A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:
A „Ricciarelli di Siena” egy- vagy többdarabos csomagolásban kerül forgalomba. A termék frissességét, puhaságát,

illatát, ízét, valamint széttörésének elkerülését a földrajzi területen végzett csomagolás biztosítja, amely révén megõriz-
hetõk a termék ezen tulajdonságai. Az egydarabos csomagolás esetén a sütemény megfelelõ, hermetikusan zárt csoma-
golásba kerül. Többdarabos csomagolás esetén azonban a süteményeket átlátszó, hermetikusan lezárt tálcákra vagy do-
bozokba, illetve az egyes sütemények méretének megfelelõ formájú és nagyságú rekeszekkel ellátott tálcákra helyezik,
melyeket hõvel lezárt átlátszó fóliával borítanak be, és általában karton- vagy fémdobozokba tesznek.

3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:
A címkén szerepelnie kell a „Ricciarelli di Siena” megnevezésnek, és az „Oltalom alatt álló földrajzi jelzés” felirat-

nak, vagy az OFJ rövidítésnek, valamint a következõ további információknak: a gyártó és csomagoló cég megnevezése,
társasági formája, címe; és az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel együtt alkalmazandó grafikus logó.

A „Ricciarelli di Siena” megnevezést nem szabad lefordítani. A logót a különbözõ felhasználási céloknak megfelelõ-
en méretében arányosan meg lehet változtatni.
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4. A földrajzi terület tömör meghatározása:
A „Ricciarelli di Siena” készítésének és csomagolásának földrajzi területe Siena megye teljes közigazgatási területére

kiterjed.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel:
5.1. A földrajzi terület sajátosságai:
A földrajzi területet a cukrászati kézmûipar erõs jelenléte jellemzi, mely a középkorban létrejött helyi fûszerkereske-

dések századokon átnyúló fontos szerepének öröksége, hiszen ezek alapozták meg a terület jellegzetes termékeinek elõ-
állítását. Ennek az ágazatnak a fontosságát nemcsak a cukrászati üzemek és az általuk alkalmazott személyek száma jel-
zi, hanem a teljes terület kiemelkedõ cukrászati exportja is. Ez a siker nagyrészt az alkalmazott mesterfogások jelentõs
szakosodásával fémjelzett hagyományos termelésnek köszönhetõ.

5.2. A termék sajátosságai:
A termék különleges jellemzõje a tészta puha, ugyanakkor tömör és nem morzsálódó állaga és enyhén aranybarna,

mégis fehér színe. A „Ricciarelli di Siena” különlegessége az eredetmegjelöléshez tartozó néhány hagyományos elkészí-
tési módnak köszönhetõ, melyeket a következõképpen foglalhatunk össze:

– a kelesztés és a kemencében sütés,
– a tészta szemcsézettsége,
– a különleges puhaság, mely a tészta elkészítési módjának és a tojásfehérjének köszönhetõ.
A „Ricciarelli di Siena” abban különbözik a hasonló termékektõl, hogy nincs benne liszt vagy burgonyakeményítõ,

ami a termék minõségét lerontaná. A tészta fehér színe kizárólag a benne lévõ cukornak köszönhetõ.

5.3. A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minõsége vagy jellemzõi vagy (OFJ esetében) a termék különleges
minõsége, hírneve vagy egyéb jellemzõje közötti okozati kapcsolat:

A „Ricciarelli di Siena” kétségbevonhatatlan hírnevét az adja, hogy a karácsonyi ünnepek tipikus és elengedhetetlen
süteménye. Jelentõs gasztronómiai és táplálkozási szokásokkal foglalkozó mûvek mutatják be, hogy a sienaiak számára
nincs karácsony „Ricciarelli di Siena” nélkül. Idõvel az év többi részében is fogyasztották, különösen a világ minden táj-
áról a környékre érkezõ látogatók és turisták nagy száma miatt, ami erõs hatást gyakorolt a termék exportjára is, kevésbé
fontossá téve a termék és a vallási ünnepek, valamint a fontos alkalmak közötti kapcsolatot. A „Ricciarelli di Siena” a ko-
lostorokban és a fûszerüzletekben készült, mivel ezek voltak az egyedüli helyek, ahol az ételek ízesítéséhez és tartósítá-
sához elengedhetetlen fûszerek rendelkezésre álltak. Ezt a hagyományt idézik még ma is a Siena város központjában álló
régi fûszerboltok festett mennyezetei, amelyek arany betûkkel dicsõítik az itt készült Ricciarellit, Panfortét és egyéb tipi-
kus édességeket. A sienai születésû novellaíró és színpadi szerzõ, Parige, egyik novellájának fõszereplõje, a sienai Ricci-
ardetto della Gherardesca (innen ered a Ricciarello név), a keresztes hadjáratból hazatérve meghonosított egy arab édes-
séget, melynek formája a szultánok felfelé kunkorodó papucsának formáját idézte. A Ricciarello elnevezés egyik elsõ
konkrét elõfordulása a toszkán édességeket tartalmazó hosszú lista, amely a „Ditirambo di S.B. in onore del Caffe e dello
Zucchero” (S.B. ditirambusa a Kávé és a Cukor dicsõségére) címû mûben jelent meg, melyet Livornóban, 1814-ben
adtak ki. Itt olvashatjuk a „della lupa i Ricciarelli” (a nõstényfarkastól a Ricciarelli) kifejezést, ahol a sienai eredetre a
város szimbóluma, a nõstényfarkas utal.

1891-ben kiadják Pellegrino Artusi alapvetõ fontosságú „La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” (A fõzés tudo-
mánya és a jó étkezés mûvészete) címû mûvének elsõ kiadását, mely az itáliai gasztronómiai hagyomány elsõ recept-
gyûjteménye. A 629. sz. recept, mely az itt bemutatott termék elkészítését írja le, a „Ricciarelli di Siena” megnevezést
használja. A receptben megadott hozzávalók ugyanazok, mint amelyeket ma is használunk: „finom fehér cukor, édes- és
keserûmandula, tojásfehérje, narancshéj-esszencia”.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:
A „Ricciarelli di Siena” OFJ elismerésére vonatkozó javaslatnak a Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Az

Olasz Köztársaság Közlönye) 2005. június. 29-i 149. számában való közzétételével ez a közigazgatási szerv
megindította a nemzeti kifogásolási eljárást.

A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt szövege megtalálható a
– http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipo Documento=

Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0Prodotti%20Dop,%20Igp%
20e%20Stginternetcímen,

vagy
– közvetlenül a minisztérium honlapján (www.politicheagricole.it) a „Prodotti di qualita” (Minõsített termékek) (a

képernyõ bal oldalán) címszóra, majd a „Disciplinari di produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n. 510/2006]”
(Az 510/2006/EK rendelet szerint uniós vizsgálatnak alávetett termékleírások menüpontra kattintva olvasható.
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VIII.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó ES-PGI-0005-0654-16.10.2007 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. augusztus 8.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 186/09)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-

gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„CHORIZO RIOJANO”

EK-szám: ES-PGI-0005-0654-16.10.2007

OFJ ( X ) OEM ( )

1. Elnevezés:
„Chorizo Riojano”

2. Tagállam vagy harmadik ország:
Spanyolország

3. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:
3.1. A termék típusa (a II. mellékletben található besorolás szerint):
1.2. osztály: Hús és hústermékek

3.2. A termék leírása, amelyre az 1. pontban található elnevezés vonatkozik:
A „Chorizo Riojano” a La Rioja autonóm közösség területén elõállított, adalékokat nem tartalmazó, extra kategóriájú,

füzéres kolbász, amely az alábbi jellemzõkkel rendelkezik:

M o r f o l ó g i a i j e l l e m z õ k
A fenti földrajzi jelzés oltalma alatt álló termék kolbászra jellemzõ füzér vagy többé-kevésbé hengeres patkó alakú,

30–40 mm átmérõjû, legalább 200 gramm súlyú, szilárd, tömör állományú húskészítmény, amelynek külseje általában
ráncos, metszéslapja sima, jól kötött, amelyen nem láthatók szokatlan színek, és a hús- és szalonnaszemcsék világosan
elkülönülnek egymástól.

F i z i k a i - k é m i a i j e l l e m z õ k
Nedvességtartalom: legfeljebb 45%
Kollagén/fehérje hányados: legfeljebb 14%
Zsírtartalom, szárazanyag tartalomban kifejezve: legfeljebb 57%
Nitrátok, NaNO3 -ban kifejezve: legfeljebb 100 ppm
Nitritek, NaNO2 -ben kifejezve: legfeljebb 20 ppm
Foszfátok összesen, P2 O5 -ben kifejezve: legfeljebb 7 500 ppm
(a hús természetes foszfáttartalmának megfelelõen hozzáadott foszfátok nélkül)

É r z é k s z e r v i j e l l e m z õ k
A termék kiegyensúlyozott, intenzív, erõteljes aromájú, amelyben dominál a paprika, nyomokban jelen van a fok-

hagyma, avas vagy fanyar szagoktól mentes. Íze a hús és a zsír intenzív, erõteljes, kiegyensúlyozott íze, amely kevéssé
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savanyú és amennyiben csípõs paprikával készült, csípõs, és mentes avas és szokatlan ízektõl. Szerkezete kiegyensúlyo-
zott, tömör, jól rágható, kevéssé ragacsos.

3.3. Nyersanyagok (kizárólag állati eredetû termékek esetén):
A terméket kolbászkészítésre kiválóan alkalmas húsból és szalonnából készítik: elõállításához herélt kansertések

vagy nõstények íntalanított húsát és füstölt szalonnát vagy lebõrözött húsos szalonnát használnak, finom sóval, extra mi-
nõségû, 100 százalékos paprikával és nyers, hámozott fokhagymával fûszerezve, természetes sertésbélbe töltve.

A felhasznált szalonna tömör állományú; a puha, vajszerû hasaszalonna nem alkalmas a kolbász készítésére, mivel
aprított állapotban zsírt eresztene a kolbász érlelése és utóérlelése alatt. Ugyanakkor a húshoz hozzáadott szalonna
mennyisége csekély – legfeljebb a szárazanyag 57%-a –, és éppen ebben rejlik az egyik fõ különbség a „Chorizo Rioja-
no” és más kolbásztok között, amelyeknél pH-érték hirtelen bekövetkezõ változása megnehezíti a megfelelõ érlelést és
befolyásolja a késõbbi eltarthatóságot.

3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termékek esetén):
–

3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani:

A n y e r s a n y a g o k e l õ k é s z í t é s e
A Chorizo Riojano-t azok a húsipari üzemek állíthatják elõ, amelyek képesek a féltesteket, illetve a darabolt húst

megfelelõen fogadni és feldolgozni, folyamatosan biztosítva a pH-érték csökkenésének és a szín, illetve a textúra válto-
zásainak megelõzését, és az alapanyagok beszállításkori tisztaságának megfelelõ teszttel és elemzésekkel történõ
ellenõrzését.

A negyedelés, csontozás és darabolás mûveletét a lehetõ leggyorsabban kell elvégezni oly módon, hogy az erre hasz-
nált területen a hús ne halmozódjon fel.

A hús kezelésére használt termeket klimatizálni kell, hõmérsékletük nem haladhatja meg a 12 °C-ot.

A h ú s é s a z s í r a p r í t á s e l õ t t i h û t é s e
A hûtött hasított testeket olyan hûtõkamrákban helyezik el, amelyekben a felfüggesztett hasított testek nem érintkez-

nek egymással.

A h ú s é s a z s í r a p r í t á s a a t e r m é k n e k m e g f e l e l õ f i n o m s á g ú r a
A Chorizo Riojano-t a többi terméktõl, sõt a többi, eltérõ típusú kolbásztól is fizikailag és idõben elválasztva állítják

elõ.
A feldolgozásra kész hús érett, savas, nem fagyasztott, pH-értéke legfeljebb 6,3, ezáltal könnyen érlelhetõ és a paszta

szárítása a kolbász közepén is biztosítható. Hasonlóképpen fontos, hogy a hús ne legyen nedves, hogy szükség esetén a
húsdarabok leve kifolyhasson.

A húst és a szalonnát igény szerinti finomságúra kell darabolni és aprítani, ügyelve arra, hogy a szövetet alkotó fehér-
jék és a zsírsejtek szerkezete kevéssé sérüljön, elõsegítve ezáltal a szemcsék közötti kellõ kohéziót, a megfelelõ száradást
és biztosítva végezetül a felszeletelt termék jellegzetes külsejét és színét.

Az elõállítás klimatizált részlegekben történik, amelyekben biztosított a technológiai, higiéniai és egészségügyi
szempontból megfelelõ relatív páratartalom, valamint a levegõ keringtetése és cseréje.

A s ó , v a l a m i n t a t ö b b i í z a n y a g é s f û s z e r h o z z á a d á s a
A hús és a szalonna aprítását követi a finom száraz só, a nyers hámozott fokhagyma, az extra minõségû, 100 százalé-

kos paprika és a csípõs kolbász esetében a cayenne bors hozzáadása.

A z ö s s z e t e v õ k ö s s z e k e v e r é s e é s ö s s z e g y ú r á s a
A nyersanyagok aprítását és a fûszerezést követi a keverés, amely a pasztában található levegõ eltávolítása által elõse-

gíti az alkotóelemek elegyedését, amivel késõbb elkerülhetõ a kolbász szétesése a szeletelés során.
Az ezt követõ vákuumos dobban történõ gyúrás lényeges a darált hús ideális pácoltsága szempontjából.

A p a s z t a p i h e n t e t é s e é s h û t é s e
Az aprítást, összekeverést és gyúrást követõen a pasztát töltés elõtt mintegy 12–24 órán keresztül pihentetni kell.
E célra külön hûtõlétesítményeket kell igénybe venni, amelyekben a hõmérséklet 0–6 °C.
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T e r m é s z e t e s s e r t é s b é l b e t ö r t é n õ t ö l t é s
A kész pasztát természetes sertésbélbe töltik. A felmelegedés elkerülése érdekében sima és nem túl hosszú kolbásztöl-

tõket kell használni. A pasztát a laza töltés elkerülése érdekében megfelelõ nyomással kell a bélbe juttatni, ellenkezõ
esetben a paszta elszínezõdhet vagy megpenészedhet.

Csak tökéletesen tiszta, természetes belet szabad felhasználni, amely mentes bármilyen kóros elváltozástól, sérüléstõl
vagy betegségre utaló jeltõl, amely azt az emberi fogyasztásra történõ felhasználásra alkalmatlanná tenné.

A beleket felhasználás elõtt rugalmasabbá tételük érdekében átmossák, így jól illeszkednek a pasztához, nem válnak
el és nem gyûrõdnek össze.

K ö t ö z é s
A pasztát vagy a masszát a bélbe töltik, majd a terméket a két végén fehér – csípõs kolbász esetében piros – pamutból

készült spárgával összekötözik.

H o s s z a b b - r ö v i d e b b i d e i g t a r t ó é r l e l é s
A kolbászokat megfelelõ relatív páratartalmú és szellõzésû, legfeljebb 16 °C-os hõmérsékletû helyiségekben érlelik,

ahol a termék veszít nedvességtartalmából és elnyeri jellegzetes aromáját, színét és ízét; kivételt képeznek a természetes
szárítóhelyek, ahol a szárítási hõmérséklet elérheti a 20 °C-ot.

Az érlelési viszonyok (hõmérséklet, relatív páratartalom és szellõzés) ellenõrzése és fenntartása érdekében használ-
hatók a külön e célra létesített érlelõkamrák is, amelyekben a környezeti viszonyok igény szerint és automatikusan is sza-
bályozhatók. A fermentációs vagy érlelési folyamat alatt az erre szolgáló létesítményeknek az oltalom alatt álló termék
állapotának, valamint hõmérsékletének és nedvességtartalmának ellenõrzése céljából egy jól látható és hozzáférhetõ
hellyel, valamint ellenõrzõ berendezésekkel kell rendelkezniük.

S z á r í t á s a z e c é l r a s z o l g á l ó k a m r á k b a n v a g y t e r m é s z e t e s k ö r n y e z e t b e n
Az érlelést követõen a termékeket utóérlelés és szárítás céljából átszállítják a függesztõ vagy szárító termekbe, ahol

egészen a folyamat végéig maradnak. Ebben a végsõ szakaszban zajlanak le az érlelés azon mikrobás és enzimes folya-
matai, amelyek révén stabilizálódik a kolbász színe és aromája. A Chorizo Riojano utóérlelési ideje a termék hosszától,
illetve átmérõjétõl függõen változik. A gyûrõdött, légbuborékokat tartalmazó, vagy bármilyen egyéb hiányosságot
mutató termékeket kiselejtezik.

3.6. A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:
–

3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:
A terméket el kell látni az ellenõrzõ szerv által kiadott, számozott ellenõrzõ címkével, amelyen fel kell tüntetni az „In-

dicación Geográfica Protegida Chorizo Riojano” feliratot és a megfelelõ logót. Az ellen õrzõ címkét még a bejegyzett
feldolgozóüzemben kell a csomagolásra felhelyezni, hogy újrafelhasználása ne legyen lehetséges.

Mivel elsõsorban a „Chorizo Riojano” földrajzi jelzés oltalma alatt álló feldolgozóüzemek felelõsek a leírásban meg-
határozott követelmények teljesüléséért, ezeknek feltétlenül szerepelniük kell a megfelelõ nyilvántartásokban.

Az ellenõrzõ szerv felel a nyilvántartás folyamatos naprakészen tartásáért.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása:
A termék elõállításának, érlelésének, szárításának és címkézésének területe a La Rioja autonóm közösség.

5. Kapcsolat a földrajzi területtel:
5.1. A földrajzi terület sajátosságai:
Természeti tényezõ: A körülhatárolt földrajzi területen három éghajlati hatás érvényesül együttesen. Ennek az éghaj-

lati kombinációnak eredménye, hogy La Rioja a legmegfelelõbb hely a termék érlelése és természetes szárítása számára,
mivel lehetõvé teszi, hogy a kolbász belsejében folyó fizikai-kémiai változások lassan és megfelelõen menjenek végbe,
és kialakuljon az oly jellegzetes metszéslap, íz és aroma.

Mára az éghajlat már nem döntõ tényezõ, mivel a termék elõállításának utolsó szakaszaira ellenõrzött környezetet
biztosító, szabályozható szellõzéssel, páratartalommal és hõmérséklettel rendelkezõ kamrákban kerül sor – azonban ez
mindig a területen uralkodó éghajlat függvényében történik, tehát ez utóbbi még mindig nagyon fontos szerepet játszik.

Emberi tényezõ: Ami a „Chorizo Riojano”-t valójában megkülönbözteti más termékektõl, az az elõállítás régi, hagyo-
mányos módszere, amelyet sikerült átadni a „Chorizo Riojano”-t elõállító üzemeknek.
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5.2. A termék sajátosságai:

Kizárólag azon extra kategóriájú, a hagyományoknak megfelelõen készült riojai kolbász állhat a „Chorizo Riojano”
földrajzi megjelölés oltalma alatt, amelyet olyan bejegyzett létesítményekben állítottak elõ, ahol mind a feldolgozás, ér-
lelés, szárítás és címkézés folyamatait, mind pedig az összes nyersanyag minõségét és kezelését hatékonyan ellenõrzik,
amelynek értékesítésére kizárólag az oltalom alatt álló földrajzi megjelölés feltüntetésével kerül sor és amely elõállításá-
nak folyamata során minden ellen õrzésen megfelelt.

5.3. A földrajzi terület és a termék különleges minõsége, hírneve vagy egyéb jellemzõje közötti okozati kapcsolat:

Történelmi hagyomány – a termék hírneve. La Riojában az volt a hagyomány, hogy a hegyekbõl érkezõ hideggel
együtt megkezdõdtek a disznóvágások és disznótorok is, és a kolbászkészítés a disznók húsából. La Riojában úgy kellett
a kolbászt elkészíteni, hogy egy egész évig, az õszi szüretig eltartson. Tekintettel arra, hogy ezt a terméket nehéz megfe-
lelõen elõállítani és tartósítani, rendkívül jelentõsek voltak azok az ismeretek, amelyeket a környék lakosai szereztek a
termék elõállítására és érlelésére vonatkozóan. La Rioja területén elszórtan még mindig vannak olyan helyek – fõként a
hegyek között –, ahol az õsi technikákat nap mint nap alkalmazzák.

La Rioja-ban a XIX. században kezdõdött a kolbász ipari elõállítása, és ekkor jelentek meg az elsõ családi vállalkozá-
sok is, amelyek termékeiket a faluban és annak környékén árulták. A települési történeti levéltár adatai szerint 1890-ben
történt az elsõ utalás egy „logronói kolbászüzemre”. Ugyancsak 1890-es keltezésû az az írás, amelyben Julio Farias, ipari
vállalkozó és ügyvéd leírja, hogyan küldött kolbászt La Riojából Kubába úgy, hogy az a lehetõ legjobb állapotban érkez-
zen meg: „tökéletesen zsírba ágyazva, fémdobozokban, amelyek vízfürdõben melegítendõk, hogy a kolbász az ottani hõ-
mérsékletet minden károsodás nélkül elviselje”. Ez a vállalkozó akkoriban, az õ szavaival, „prospektusokat, körlevele-
ket és egyéb reklámanyagokat” készített, bizodalmat tanúsítva áruinak minõségében „[…] bármekkora versenyt jelent is
az Egyesült Államok az árat illetõen, a mi földünkön elõállított áru elmondhatatlanul jobb, amit mi sem bizonyít jobban,
hogy bár többe kerül, még a legszegényebbek is szívesen választják”.

Ugyanakkor Javier Herce Galarreta a La Gaceta del Norte lapban 1979-ben publikált különbözõ cikkekbõl összeállí-
tott könyvének VII., a sertésekrõl szóló fejezetében rámutat, hogy: „La Riojában a sertés, amelynek húsát nemcsak fris-
sen fogyasztják, hatalmas jelentõséggel bír. A legfontosabb riojai elõállítású termék a sonka, a kolbász és a hurka, ame-
lyek külsejükben hasonlítanak a többi régió termékeihez, de más az ízük és másképp kerülnek felhasználásra. Ennek
egyik legnyilvánvalóbb példája a »riojai« elõtaggal is megkülönböztetett kolbász, amely eltér más régiók összes egyéb
kolbászától: puha, illatos, kissé csípõs, intenzív színû. La Riojában a sertés és a belõle készülõ termékek egyértelmûen
fontosak: Rioja földrajzi adottságainak köszönhetõen egymás után nyíltak meg a húsipari és töltõüzemek, amelynek va-
lóságos központjai jöttek létre, ilyen pl. Banos de Río Tobía vagy Laguna de Cameros, és az utóbbi idõben Albelda de
Iregua; ez az ipar arányaiban ugyanolyan jelentõs, mint a borászat vagy a konzervgyártás. Sierra, Rioja Alta és Rioja
Baja gasztronómiai ipara – a kolbász, a bor és a konzervek – egy egyedülálló, de három tagú régió, a »La Rioja«
gasztronómiai iparának háromféle megnyilvánulása«.

Az 1930-as évek gazdasági világválsága miatt és annak következtében, hogy az ügyfelek tartósan fizetésképtelenné
váltak, számos üzem kénytelen volt bezárni; róluk csak az iparûzési adó egyes önkormányzatoknál fennmaradt nyilván-
tartásaiból szerezhetünk tudomást. A gazdasági újrarendezõdésnek köszönhetõen Banos de Río Tobía az iparág góc-
pontjává vált. Ennek több oka is lehet: a legvalószínûbb, hogy az elsõ vállalkozók leszármazottai a hely kedvezõ éghajla-
ti adottságait kihasználva döntöttek úgy, hogy létrehozzák saját üzemeiket. Miguel Ángel Villoslada magyarázata sze-
rint: „Kezdetben oda építették az üzemeket, ahol az idõjárás megfelelõen száraz és hideg volt, mindössze kisebb hõinga-
dozásokkal. Ezért van olyan sok üzem Banos-ban. 500 méter magasságban vagyunk, a Sierra de la Demanda és az egész
urbióni térség kapujában. Ez a hely védett a Sierra de Herrera túl hideg szeleitõl, és itt nem kell számolni a
hõmérsékletben és a páratartalomban hirtelen bekövetkezõ nagy ingadozásokkal”.

Jelenleg, bár szûkebb körben, de továbbra is él a disznóölés hagyománya és a kolbászkészítés és tartósítás háziipari
formája, azonban a kolbász és a többi húskészítmény elõállításának oroszlánrészét már – az általában a térségben mûkö-
dõ – húsipari üzemek végzik, amelyek anélkül, hogy feladnák az õsidõk óta folytatott hagyományos elõállítási módsze-
reket, megfelelõ helyiségeik és létesítményeik révén úrrá tudnak lenni a kedvezõtlen viszonyokon.

A húsfeldolgozás többgenerációs hagyományait átörökítve továbbra is Banos de Río Tobía területén található a leg-
több húsüzem, manapság ráadásul már az éghajlat sem annyira döntõ szempont: „itt majd az összes vállalkozó családtag,
hiszen közösek az õseik”. Az autonóm közösség legnagyobb forgalommal rendelkezõ húsipari üzeme mégis Albelda de
Ireguában mûködik. Ez az üzem 1960- ban helyi mészárszékként jött létre, 1983-ban avatta fel elsõ ipari gyártási létesít-
ményeit és kezdte meg a füzéres kolbász kizárólagos értékesítését, amivel rövid idõ alatt országosan is vezetõvé vált.Ezt
a hírnevet szeretnék más autonóm közösségek jelentõs húsipari gyárai kihasználni, amikor az általuk gyártott kolbászké-
szítményeket „Chorizo Riojano” néven forgalmazzák, annak ellenére, hogy azoknak az oltalom alatt álló földrajzi
jelzéssel ellátott termékhez semmi közük sincs.
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Ezenkívül a nagy hagyománynak és elismertségnek örvendõ riojai kolbászunk ma már híres ételeinkben is fontos sze-
repet játszik, ilyen pl. a kolbászos krumpli vagy „calderete”, a rõzsén sült kolbászkák, a kolbásszal töltött kenyérkék
vagy „prenaditos”, nem beszélve arról, hogy egyetlen zöldséglevesbõl sem hiányozhat.

Végül megemlítjük a hagyományos spanyol termékek jegyzékét (Inventario Espa�ol de Productos Tradicionales),
amelynek 110. és 111. oldalán szintén utalás történik a Chorizo Riojanóra.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére:
A Chorizo Riojano OFJ termékleírása a Boletín Oficial de La Rioja közlönyben 2008. augusztus 8-án került közzété-

telre, és az alábbi internetcímen érhetõ el: http://www2.larioja.org/pls/dad_user/G04.texto_integro?p_
cdi_accn=115214530&p_texto=&anterior=R

IX.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó FR-PGI-0005-0476-20.06.2005 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. augusztus 7.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 185/09)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-

gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„FARINE DE PETIT ÉPEAUTRE DE HAUTE PROVENCE”

EK-sz.: FR-PGI-0005-0476-20.06.2005.

OEM ( ) OFJ ( X )

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Institut National de l’Origine et de la Qualité
Cím: 51 rue d’Anjou
75008 Paris
FRANCE
Tel. +33 153898000
Fax +33 142255797
E-mail: –

2. Csoportosulás:
Név: Syndicat du Petit Épeautre de Haute-Provence
Cím: Quartier Aumage
26560 Mevouillon
FRANCE
Tel. +33 475285186
Fax +33 475285186
E-mail: petit.epeautre@orange.fr
Összetétel: termelõk/feldolgozók ( X ) egyéb ( )
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3. A termék típusa:
1.6. osztály: Gyümölcs-, zöldség- és gabonafélék, nyersen vagy feldolgozva.

4. Termékleírás:
(követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Elnevezés:
„Farine de Petit Épeautre de Haute Provence”

4.2. Leírás:
A „petit épeautre” (Triticum monococcum) a pázsitfûfélék családjába tartozó szálas gabona. Két sorban elhelyezke-

dõ, lapos, szálkás kalász jellemzi. A héjas, nem repedezett gabonaszemnek a fogyasztáshoz hántolási szakaszon kell át-
esnie (adott esetben pedig csiszolják is). A csiszolt szem olyan hántolt szem, amely egy további héjeltávolítási szakaszon
esik át. Különbözõ minõségi kritériumok elfogadottak. A kifogástalan minõségû, alapgabonákon kívüli anyagok
maximális százalékos aránya 5%, ezen belül:

2% tört szem,
1,5% gabonaszemekbõl álló szennyezõdés (zsugorodott szemek, egyéb gabonafélék, kártevõk által károsított sze-

mek, elszínezõdött csírájú szemek, szárítás során túlhevült, kiszáradt szemek),
1% csírázott szem,
0,5% idegenanyag-tartalom (idegen magvak, károsodott szemek, pelyva, anyarozs, romlott szemek, elpusztult rova-

rok és rovardarabok).
Minimális fajsúlya 77 kg/hl. A nyers szem nedvességtartalma nem haladhatja meg a 14%-ot.
A hántolt szem fehérjetartalma legalább 10,5% kell legyen.
A „petit épeautre” gabonaszemet elefántcsont-, illetve krémszínû lisztté alakítják át. A „Petit Épeautre de Haute Pro-

vence” lisztje alacsony sikértartalma következtében nehezebben kel meg, mint a búzáé.
Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés magában foglalja a teljes kiõrlésû lisztet, amelynek ásványianyag- tartalma jel-

lemzõen 1,8% feletti és az átszitált lisztet, amelynél ez 1,8% alatti. E két lisztfajta esetében a nedvességtartalom nem ha-
ladhatja meg a 14%-ot, a fehérjetartalomnak pedig 10,5% felettinek kell lennie.

A malomban õrölt liszt (lásd 4.5.) 500 g, 1, 10, 25 vagy 50 kg-os kiszerelésû zsákokba tölthetõ vagy ömlesztve is szál-
lítható a feldolgozókhoz. A csomagolást nem csak a molnár végezheti.

A hagyományos liszt, amelyet hagyományos malomköves õrlési eljárással (lásd 4.5.) állítanak elõ 500 g, 1, 10 és 25
kg-os kiszerelésû zsákokba tölthetõ.

A gabonaszem minõségmegõrzési ideje az õrlés idõpontjától számított 9 hónap.

4.3. Földrajzi terület:
Földrajzi terület: Az OFJ területe (gabona- és vetõmagtermesztés, hántolás és malomköves õrlés) 235 olyan települést

foglal magában, amelyeknek a tengerszint feletti magassága meghaladja a 400 métert, és négy délkelet-franciaországi
megyére terjed ki (Alpes de Haute Provence, Hautes-Alpes, Drôme és Vaucluse). Az eloszlás a következõ:

Az Alpes de Haute Provence megye esetében:
– Banon, Forqualquier, Manosque, Noyers-sur-Jabron, Reillanne, Saint Etienne les Orgues kanton valamennyi

települése,
– Château-Arnoux kantonban a következõ települések: Aubignosc, Château Arnoux, Chateauneuf Val St Donat,

Montfort és Peipin,
– Peyruis kantonban a következõ települések: Ganagobie, La Brillanne, Lurs és Peyruis.
Hautes-Alpes megye esetében:

– Aspres/Büech, Orpierre, Rosans, Ribiers és Serres kanton valamennyi települése,
– Laragne kantonban a következõ települések: Eyguians, Laragne-Montéglin, Lazer, Le Poët, Upaix, Ventavon.
Drôme megye esetében:

– Buis les Baronnies, La Motte Chalencon, Rémuzat, Séderon kanton valamennyi települése,
– Luc en Diois kantonban a következõ települések: Beaumont en Diois, Beaurieres, Charens, Joncheres, La Bâtie des

Fonds, Les Pres, Lesches en Diois, Luc en Diois, Miscon, Poyols, Val Maravel, Valdrôme,
– Nyons kantonban a következõ települések: Arpavon, Aubres, Chateauneuf de Bordette, Chaudebonne, Condorcet,

Curnier, Eyrolles, Les Pilles, Montaulieu, Saint Ferréol Trente Pas, Sainte Jalle, Valouse.Vaucluse megye esetében:
– Sault kanton valamennyi települése,
– Apt kantonban a következõ települések: Apt, Auribeau, Caseneuve, Castellet, Gignac, Lagarde d ’Apt,
– Rustrel, Saignon, Saint Martin de Castillon, Saint Saturnin d’Apt, Viens, Villars,
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– Bonnieux kantonban a következõ települések: Buoux és Sivergues,
– Gordes kantonban a következõ települések: Lioux és Murs,
– Malaucene kantonban a következõ települések: Brantes, Savoillan és Saint Léger du Ventoux,
– Mormoiron kantonban a következõ települések: Blauvac, Flassan, Méthamis és Villes sur Auzon,
– Pertuis kantonban a következõ települések: Beaumont de Pertuis, Cabrieres d’Aygues, Grambois, La Bastide des Jo-

urdans, La Motte d’Aygues, Peypin d’Aygues, Vitrolles.

4.4. A származás igazolása:
A parcellák helyét minden gazdaságban a termelési napló részét képezõ parcellaterv segítségével határozzák meg. A

vetõmagok származását a vásárlást igazoló számlákkal bizonyítják. A parcellánként betakarított mennyiségeket a terme-
lési naplónak a növénykultúrára vonatkozó része tartalmazza.

Minden termesztési és/vagy tárolási tételt a tárolási egységeken tételazonosító lapokkal azonosítanak. Ezek a lapok
tartalmazzák továbbá a betakarított és hántolt gabona mennyiségét, valamint a hántoló azonosítóját és a hántolás idõ-
pontját. Az egyes hántolási, õrlési és csomagolási szakaszokat rögzítik a készletnyilvántartásban és a tételkövetõ lapon.
E nyomon követhetõségi információk együttesen lehetõvé teszik a nyomon követhetõséget, a parcella vetésétõl a
fogyasztónak történõ értékesítésig bezárólag.

4.5. Az elõállítás módja:
Az OFJ megjelöléssel ellátott „petit épeautre”-ot Haute Provence földrajzi területen, 400 métert meghaladó tenger-

szint feletti magasságon termesztik. A termesztés hagyományos termesztési mód szerint folyik: vetésforgó alkalmazásá-
val, a földrajzi területrõl származó vetõmagok használatával, nyári és õszi vetéssel, szintetikus vegyi anyagok alkalma-
zásának tilalma mellett. A trágyázás hektáronként legfeljebb 60 egység nitrogénre (egy egység nitrogén 1 kg nitrogén-
nek felel meg), 60 egység káliumra (egy egység kálium 1 kg kálium-oxidnak vagy K2O-nak felel meg) és 60 egység fosz-
forra (egy egység foszfor 1 kg foszfor-pentoxidnak vagy P2O5 -nek felel meg) korlátozódik. A „Petit Épeautre de Haute
Provence” termesztése során nagyon kedvezõek a májusi esõk, amelyek lehetõvé teszik a gabonaszem növekedését. A
meleg és száraz július elõsegíti a betegségek kialakulásától mentes egészséges érést. A hántolás elõtt mért hektáronkénti
maximális hozam 40 mázsa.

A betakarított, még héjas (pelyvás) „petit épeautre”-ot a hántolásig a földrajzi területen tárolják. A hántolás bármely
konyhai vagy malomipari felhasználás elõtt elengedhetetlen mûvelet; a földrajzi területen lévõ hantolókban történik és a
szemnek a pelyvától való különválasztásából áll. A hántoláshoz megfelelõ eszközök és nagyfokú alkalmazást követelõ,
valódi szakértelem kell. A gabonaszem nem sérülhet és nem lehet rosszul hántolt sem, ami a hántoló részérõl valódi mes-
terfogásokat igényel. A szétválogatás és a hántolás különbözõ szakaszait követõen 5–10 mm hosszú és legalább 1,5 mm
széles szemek keletkeznek. A betakarítás és a hántolás között 2 év telhet el.

Az õrlést adalékanyagok hozzáadása és a gabonaszem nedvesítése nélkül végzik (ez utóbbi a liszt oxidációját korlá-
tozva annak hosszabb eltarthatóságát teszi lehetõvé), a hántolás során meghántolt és/vagy összetört szemekbõl. A szak-
értelem titka az õrlési eljárás szabályozásában rejlik, ami a kívánt liszt elõállítását teszi lehetõvé. A lisztté történõ feldol-
gozás 6 hónappal a hántolás után történik. A készleteket a malomba érkezésüket követõen legkésõbb 3 hónap alatt meg
kell õrölni. Kétféle õrlési eljárás lehetséges: a malomköves õrlés és a malomipari õrlés.A földrajzi területen a tradicioná-
lis malomköves õrlési eljárást alkalmazzák. Ezt az eljárást kizárólag a termelõ alkalmazhatja, aki saját gazdaságában az
általa termesztett gabonát õrli meg.

A törés és a szitálás a malomkövön végzett egyszeri áthajtással történik. Ez a fajta õrlési eljárás a gabonaszem felheví-
tés nélküli összezúzását teszi lehetõvé. Az õrlési eljárás két barázdált malomkõ (egy állókõ és egy forgókõ) közötti egy-
szeri áthajtással történik. A központi garatba öntött gabonaszem egy vájaton halad át, majd összetörik és a centrifugális
erõ hatására a kövek külsõ részére jut. A csomagolás, a mérlegelés és a zsákok lezárása manuálisan történik.

A malomipari õrlés a földrajzi területen kívül is történhet. A feldolgozás az õrlõkön és a feldolgozókon történõ több-
szöri áthajtással történik. Minden egyes áthaladáskor egy szitálógép átszitálja a lisztet. A síkszita ventilációs rendszere
lehetõvé teszi a végterméknek egy liszttárolóba történõ vezetését (ez a végtermék raktározásának helye), valamint a köz-
tes termékeknek az õrlõ és feldolgozó mûveletek felé történõ visszairányítását.

A kétféle õrlési eljárással elõállított liszt teljes kiõrlésû, de szitarendszer segítségével szitálható is.

4.6. Kapcsolat:
A „Haute Provence” elnevezés által lefedett földrajzi terület mediterrán éghajlatú, homogén egységet alkot, alapvetõ

jellegzetessége a magassága, amely mérsékli az éghajlatát. A nyári szárazságot télen nagy hideg váltja fel.
A „Petit Épeautre de Haute Provence” alkalmazkodott a területet jellemzõ nehéz éghajlati feltételekhez, ugyanis a ko-

rai vetésnek köszönhetõen a növény jól viseli a zord téli körülményeket. A késõ májusi esõk, amelyek az egy hónappal
korábbi õszi búza és õszi árpa esetében gyakran túl késeinek bizonyulnak, e növény esetében kedveznek a
szemminõségnek.
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A régióra mészköves, karsztos jellegû, rendkívül vetõdéses, a harmadkorban kialakult altalaj jellemzõ. A „Petit Épea-
utre de Haute Provence” lehetõvé teszi a leggyengébb minõségû talajok (amelyeket „tönkölyföldeknek” [épeautrieres]
neveznek) hasznosítását is, ahol levendulát is termesztenek. A „petit épeautre”- nek a földrajzi területtel való kapcsolatát
markánsan jelzi a feldolgozó létesítmények telepítése. A hántolás a területen megtalálható kisipari mûhelyekben törté-
nik. Számos – ma már nem üzemelõ – malmot telepítettek a folyóvizek mellé, ezekben lisztet is elõállítottak; többfunkci-
ós malomkövekkel voltak felszerelve. A technológiai fejlõdés és az átadott szakértelem következtében a hántolók ma
már az egyes tételek szerint beállított, speciális eszközöket használnak, amelyek a hántolásnál nagyobb hatékonyságot
tesznek lehetõvé annak köszönhetõen, hogy e mûvelet és a szétválogatás során minimális a tört szemek aránya. A hántolt
szem minõsége az egyik legjobb értékelési kritérium. A mûvelettel kapcsolatos szakértelem titka a megfelelõ hántolási
idõ beállítása. Azelõtt a fáradságosabb elõállítás ellenére is a „petit épeautre” lipidekben gazdag lisztje a búzalisztnél
olcsóbb volt és a feldolgozására alkalmas malmok is nagyobb számban voltak jelen Haute Provence-ban.

Ezek a malmok alapvetõ fontosságúak voltak, ugyanis lisztet állítottak elõ és elõzetesen hántolták a gabonaszemeket.
A „petit épeautre” lisztjét – amelyet mindig a szükségleteket követve állítottak elõ, hogy elkerüljék az avasodást – ponto-
san úgy használták Haute Provence-ben, mint a búzalisztet. Jóllehet az búzaliszthez képest elenyészõ mennyiségben, de
a „petit épeautre”-ot mindig is termelték.

Történeti szempontból egyes provence-i õskori ásatási helyszíneken már fellelhetõ a „petit épeautre” nyoma Haute
Provence-ban. „Provincia” („Provence”) római megszállása során ezt a növénykultúrát a hátország „kevéssé romanizált”
tájegységeire számûzték. A Római Birodalom felbomlása után északi néptörzsek szállták meg Provence-t, ami a lakos-
ságnak a hátországokba való tömeges kivándorlását eredményezte. A „petit épeautre” – szívósságának és könnyû eltart-
hatósági tulajdonságainak köszönhetõen – lehetõvé tette a lakosság túlélését. A „petit épeautre” Provence-ban az egész
középkor alatt fennmaradt. Azóta közigazgatási jogi aktusok (1338), felmérések (1775), mezõgazdasági statisztikák
(1804–1874) igazolják e növénykultúra jelenlétét Haute Provence különbözõ helyein.

Ugyanakkor a „Farine de Petit Épeautre de Haute Provence” konyhamûvészeti hagyományai élõek és széles körben
elismertek. A forgalmazók és a feldolgozók a „petite épeautre”-ot igen gyakran Haute Provence-hoz kapcsolják, ugyanis
ebben a régióban tipikus terményrõl van szó. Haute Provence régióját a „petite épeautre” õsi termesztési tájegységének
tekintik.A „Petit Épeautre de Haute Provence” lisztje jól ismert a belõle készült, finom dióillatot árasztó, aranyszínû belû
kenyérrõl.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: ULASE, Organisme Certificateur
Cím: ZA Champgrand
26270 Loriol sur Drome
FRANCE
Tel. +33 475611300
Fax +33 475856212
E-mail: info@ulase.fr

4.8. Címkézés:
A címkén kötelezõ feltûntetni az értékesítési nevet és az oltalom alatt álló földrajzi jelzést, a hántolási tétel azonosító-

ját, a nettó tömeget, a minõségmegõrzési idõt, a csomagoló nevét vagy cégnevét és címét.

X.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PGI-0005-0481-06.07.2005 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. augusztus 7.) számított négy hónapon belül
írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára (1860
Budapest).
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Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 185/08)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-

gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„SEDANO BIANCO DI SPERLONGA”

EK-sz.: IT-PGI-0005-0481-06.07.2005

OEM ( ) OFJ ( X )

Ez az egységes dokumentum a termékleírás fõbb elemeit tartalmazza tájékoztató jelleggel.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Cím: Via XX Settembre n. 20
00187 Roma RM
ITALIA
Tel. +39 0646655106
Fax +39 0646655306
E-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

2. Csoportosulás:
Név: Associazione produttori Sedano Bianco di Sperlonga
Cím: Viale Europa
LT-04029 Sperlonga
LIETUVA/LITHUANIA
Tel. +370 771556388
Fax +370 771556388
E-mail: –
Összetétel: termelõk/feldolgozók ( X ) egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.6. osztály: Zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék frissen vagy feldolgozva.

4. Termékleírás:
(a követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Név:
„Sedano Bianco di Sperlonga”

4.2. Leírás:
A „Sedano bianco di Sperlonga” OFJ kizárólag az Apium graveolens L. var dulce Mill. fajhoz, a fehér vagy fehéres

szárú „Bianco di Sperlonga” ökotípushoz tartozó halványítózeller ökotípus számára van fenntartva. A jellegzetes fehér
szín az ökotípus lényeges jellemzõje, amelyet nagyobb vetéssûrûséggel fokozni lehet. Kereskedelmi forgalomba hozata-
lakor a „Sedano bianco di Sperlonga” OFJ terméknek a helyi „Bianco di Sperlonga” ökotípus alábbi specifikus jellemzõ-
ivel kell rendelkeznie: a növény közepes méretû, zömök, 10–15 világoszöld színû levéllel; a levélnyél fehér, enyhe vilá-
goszöld árnyalattal, kevéssé rostos, bordázata nem feltûnõ. A tömeg a méret függvénye: a közepes méret 500 és 800
gramm közötti, a nagy méret 800 gramm feletti. Íze édeskés és csak mérsékelten aromás, amelynek következtében a ter-
mék különösen alkalmas a frissen történõ fogyasztásra. Ezenfelül a „Sedano bianco di Sperlonga” összes
szervessav-tartalma legalább 135 mg/100 g; törésállósága legalább 20 N, és összes cukortartalma legalább 13 mg/g.
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4.3. Földrajzi terület:
A „Sedano Bianco di Sperlonga” oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott terméket Fondi és Sperlonga tele-

pülések területén kell termeszteni.

4.4. A származás igazolása:
A termesztési folyamat minden szakaszát nyomon kell követni, rögzíteni kell az inputot (bemenõ termékeket) és az

outputot (kimenõ termékeket). Ily módon, valamint a termesztés helyszíneként szolgáló termõföldeknek, termelõknek,
csomagolóknak az ellenõrzõ szerv által vezetett, e célra létesített jegyzékeibe való felvételével, valamint a megtermelt
mennyiségeknek az ellenõrzõ szerv részére való azonnali bejelentésével biztosított a termék nyomon követése és nyo-
mon követhetõsége (a termelési láncolat elejétõl a végéig). Az ellenõrzõ szerv a termékleírásban és az ellenõrzési
tervben leírtaknak megfelelõen a vonatkozó jegyzékekbe felvett valamennyi természetes és jogi személyt ellenõrizheti.

4.5. Az elõállítás módja:
A vetést júliustól kell kezdeni. A magot lehet egyszerûen a földbe helyezni, vagy lehet szaporítóládába (elszórva)

vagy sejtes tálcákba vetni. A mag csírázásához a fény elengedhetetlenül szükséges. A fenotípusos kiválasztással (azaz a
legjobb növényekbõl származó mag begyûjtésével) történõ magtermelést a termõterületen lévõ gazdaságokban vagy fa-
iskolákban végzik. Az ilyen gazdaságokban és/vagy faiskolákban termelt magot a termõterület más termelõinek vagy fa-
iskoláinak rendelkezésére lehet bocsátani, akik ezután felnevelik a palántákat. A faiskolákban nevelt palántákat vissza
kell szolgáltatni, vagy a termõterületen lévõ gazdaságok rendelkezésére kell bocsátani.

A 4.3. pontban meghatározott területen található gazdaságok által termelt mag csak olyan lehet, amely a mezõgazda-
sági biodiverzitást oltalmazó tartományi önkéntes jegyzékbe be van jegyezve. Ezt a jegyzéket az Arsial (Lazio tartomány
mezõgazdasági fejlesztési és innovációs tartományi hivatala) vezeti. A palánták átültetésére akkor kerül sor, amikor
azok elérik a mintegy 10–15 cm magasságot. Az ültetési rend: 25–35 cm sortávolság a sorok között és 25–35 cm tõtávol-
ság a soron belül. Az optimális állománysûrûség 10–12 palánta/m2. A megengedett maximális sûrûség 14 tõ/m2 . A „Se-
dano Bianco di Sperlonga” kultúra vízigénye öntözéssel biztosítható, ezen belül az esõztetõ és a mikroöntözéses rend-
szer engedélyezett. A zellerkultúra tárgyázását a teljes mezõgazdasági év egymást követõ ciklusaira figyelemmel kell
meghatározni. Különösen a nitrogénbevitel nem haladhatja meg az egész év során összesen a hektáronkénti 155 kg-t. A
kártevõk elleni védekezést az integrált védekezési technikák szerint úgy kell végezni, hogy a kártevõk elleni szerek ma-
radványa a zelleren a lehetõ legkisebbre csökkenthetõ vagy teljesen kiküszöbölhetõ legyen.

A „Sedano Bianco di Sperlonga” betakarítását kézzel végzik úgy, hogy a növényt a levélnyél töve alatt elvágják. A
növényeket úgy kell a göngyölegbe helyezni, hogy a mûvelet során ne súrlódjanak egymással, ezáltal elkerülhetõ legyen
a szövetek sérülése és a sejtnedv kiszivárgása. A betakarítást követõen a közvetlen napsugárzás hatását a lehetõ
legkisebb mértékûre kell csökkenteni.

A minõség, a nyomon követhetõség és az ellenõrzés biztosítása érdekében a „Sedano Bianco di Sperlonga” termesz-
tésének és a csomagolásának a megjelölt területen kell zajlania.

4.6. Kapcsolat:
A „Sedano Bianco di Sperlonga” halványítózeller termesztését Fondi és Sperlonga községek területén a 60-as évek

körül kezdõdött el. A 4.3. pontban meghatározott területen a kultúra jelenlétét a 60-as évek elejére visszanyúló, napjain-
kig tartó gazdag pénzügyi, adóügyi dokumentáció igazolja, miszerint a bevezetés kezdeti idõszakát követõen a „Sedano
Bianco di Sperlonga” Róma piacain gyorsan kereskedelmi sikert ér el és eljut a fogyasztókhoz.

A „Sedano Bianco di Sperlonga” termõterülete a zellertermesztésre igen kedvezõ talajtani és éghajlati jellemzõkkel bír.
A földfelszín részben mezozoikus mészkõtalajból, részben alluviális eredetû iszapos- mészköves talajból áll. A termõterü-
let jellemzõje a tenger és a lecsapolt területek között szinte kibukkanó altalaj. Ezeken a „mocsárnak” nevezett területeken,
azaz lápos vidéken fejlõdött ki a zellertermesztés, elõször szabadföldön, utána védett kultúraként. Valójában ezeket a földe-
ket egy igen jelentõs sótartalmú, cirkuláló oldat jellemzi, amely az éghajlati feltételekkel együtt adja a „Sedano bianco di
Sperlonga” zeller megkülönböztetõ érzékszervi tulajdonságait, azaz ízletességét, édeskés és mérsékelten aromás ízét, szer-
vessav-tartalmát, a szár kis mértékû törési ellenállását és az ökotípus sajátosságát, a jellegzetes világos színt.

Az OFJ termelésére szolgáló terület éghajlata mérsékelt tengeri klíma, az alábbi jellemzõkkel: az átlaghõmérséklet 17
és 18 °C között van; a havi átlaghõmérséklet 1–3 hónapon át alacsonyabb, mint 10 °C; a leghidegebb hónap legalacso-
nyabb hõmérsékleteinek átlaga 6,9 °C; az átlagos éves csapadék 727 és 1 133 mm közötti, a nyári csapadék 61 és 83 mm
közötti. Különösen a tengerparti részen jellemzõ a májustól augusztusig tartó nagy szárazság.

A „Sedano Bianco di Sperlonga” termesztésének élõhelyét tehát a talaj és az éghajlati jellemzõk összessége alkotja.
A talajtani-éghajlati jellemzõkhöz kapcsolódik a helyi gazdák évszázados tapasztalata, akik az alacsony környezeti

beavatkozással járó technikák alkalmazásán felül ki tudták aknázni a tipikus lápos földeket, ezzel lehetõvé tették, hogy a
mag fenotípusos kiválasztással létrejövõ önreprodukciójának köszönhetõen a „Bianco di Sperlonga” ökotípus fennma-
radjon, biztosítva a fajta termesztési technikáinak és jellegzetességeinek megõrzését.
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4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: Agroqualita
Cím: Via Montebello 8
00185 Roma RM
ITALIA
Tel. +39 0647822463
Fax +39 0647822439
E-mail: –

4.8. Címkézés:
A halványítózeller csomagolása történhet legfeljebb 5 kg-os, 4–5 darab zellert egy sorban, vagy legfeljebb 10 kg-os,

8–10 darab zellert két sorban tartalmazó kiszerelésben. Az 1–3 darab zellert tartalmazó kiszerelésekben minden egyes
csomót kötelezõen el kell látni címkével. A címkén az európai uniós logón és a hozzá tartozó utalásokon kívül jól olvas-
ható betûkkel feltüntetve az alábbi megjelölésnek kell szerepelnie:

– „Sedano Bianco di Sperlonga” IGP (OFJ – Oltalom alatt álló földrajzi jelzés) rövidítés, amelynek betûmérete na-
gyobb a címkén szereplõ minden más feliratnál;

– A gyártó és csomagoló cég neve és címe.
Bármely más, kifejezetten elõ nem írt minõsítés feltüntetése tilos. Használhatók azonban olyan megjelölések, ame-

lyek magán védjegyekre utalnak, azzal a kikötéssel, hogy ez utóbbiaknak ne legyen dicsérõ jelentése, vagy ne téveszt-
hessék meg a fogyasztót. Megjelölhetõ annak a gazdaságnak a neve, amelynek földterületérõl a termék származik, vala-
mint alkalmazhatók egyéb valósághû, dokumentálható utalások, amelyeket a hatályos jogszabályok megengednek és
nincsenek ellentétben e termékleírás tartalmának céljaival.A „Sedano Bianco di Sperlonga” megjelölést nem szabad
lefordítani.

A „Sedano Bianco di Sperlonga” logó téglalap alakú, amelynek belsejében egy négyzet helyezkedik el. Ezen két hal-
ványítózeller képe jelenik meg, amelyek négy hullám felett helyezkednek el.

XI.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PDO-0217-0011-26.07.2006 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. augusztus 25.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és
eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 199/11)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a módosítás iránti kérelem elleni kifo-

gás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számított hat hónapon belül kell beérkeznie a
Bizottsághoz.
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MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

Módosítás iránti kérelem a 9. cikk alapján

„GRANA PADANO”

EK- sz.: IT-PDO-0217-0011-26.07.2006

OFJ ( ) OEM ( X )

1. A termékleírás módosítással érintett szakaszcíme:

– � A termék elnevezése

– � A termék leírása

– � Földrajzi terület

– � A származás igazolása

– � Az elõállítás módja

– � Kapcsolat

– � Címkézés

– � Nemzeti elõírások

– � Egyéb [kérjük, határozza meg]

2. Módosítás típusa:
– � Az egységes dokumentum vagy az összefoglaló lap módosítása
– � A zon bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának módosítása, amely esetében sem az egységes dokumentu-

mot, sem az összefoglalót nem tették közzé
– �A termékleírás oly módon történõ módosítása, amely nem teszi szükségessé a közzétett egységes dokumentum

módosítását (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdése)
– �A termékleírás hatóságilag elrendelt, kötelezõ egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések miatti át-

meneti módosítása (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése)

3. Módosítás(ok):

3.1. A termék leírása:
A „félzsíros” meghatározás törlésre kerül és azt a következõ kifejezés váltja fel: „részben természetes fölözéssel elõ-

állított […] tejbõl […] készült” (a termékleírás 1. cikke):a hatályos elõírások értelmében a sajt akkor nevezhetõ „félzsí-
rosnak”, ha szárazanyagra vetített zsírtartalma nem éri el a 35%-ot, a Grana Padano szárazanyagra vetített zsírtartalma
ezzel szemben átlagosan 40–42%, így a „félzsíros” jelzõ használata a fogyasztók számára megtévesztõ lehetett.

A „gyártás” kifejezést – amely gépesített és ipari jellegû elõállításra utal – a semlegesebb és e jelentéstartalmaktól
mentes, ennélfogva megfelelõbb „elõállítás” kifejezés váltja fel (a termékleírás 1. cikke).

A tej leírása a „nyers” jelzõvel bõvül (a termékleírás 1. cikke): mivel a tej „nyers” mivolta lényegi elem a területtel
való kapcsolat megõrzése szempontjából, a „nyers” megjelölés kifejezetten azért került be a termékleírásba, hogy elosz-
lassa azokat a kétértelmûségeket, amelyek a múltban – egészen a bírósági tárgyalótermekig begyûrûzõ – értelmezési kér-
déseket vetettek fel annak lehetõséget illetõen, hogy a tejet hõkezelésnek vetik alá (amely kezelés egyébként a
jóváhagyott termékleírásban nem szerepel).

A következõ kitételt törlik: „érlelõdéssel szembeni ellenállás: 1–2 év” (a termékleírás 2. cikke). Ennek oka az, hogy a
kérdéses kitétel azt a veszélyt hordozta magában, hogy zavart kelt azon legrövidebb érlelési idõszak (kilenc teljes hónap)
vonatkozásában, amelyet követõen a termék a Grana Padano oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel jogosan kerülhetett
forgalomba. A szóban forgó kitétel ezen túlmenõen potenciálisan hátrányos helyzetbe hozta azokat a sajtokat, amelyek a
kétéves idõkorláton túl is elálltak, tehát rendelkeztek a termékleírásban szereplõ vagy annál talán még magasabb szintû
jellemzõkkel, de a fenti kitétel alapján – paradox módon – mégis fennállt a leminõsítésük lehetõsége.
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Bevezetik a következõ pontosítást: „bármilyen mesterséges színezés kifejezetten tilos” (a termékleírás 2. cikke): e ti-
lalom kifejezett felvétele azt a célt szolgálja, hogy eloszlassa azokat a kételyeket, amelyek a gyakorlatban a sajtkorongok
mesterséges színezésének lehetõségét illetõen merültek fel.

Kifejezetten feltüntetik a zsír/kazein tartályban mért arányát (a termékleírás 5. cikkének (5) bekezdése): „(…) A
zsír/kazein-aránynak a tartályban 0,80 és 1,05 között kell lennie. A Trentingrana esetében a tartályban a tej zsír/kaze-
in-aránya legfeljebb 1,15”. Ez a pontosítás azért került be, mert a zsír/kazein arány képezi azt a paramétert, amely a kész-
termék zsíranyagtartalma tekintetében egyedül megbízható és irányadó.

3.2. Földrajzi terület:
A földrajzi terület körbehatárolásának jelenlegi módja (a termékleírás 3. cikke) lényegében az annak idején benyújtott

szöveg frissítése, amely frissítés azokra az új megyékre terjed ki, amelyeket az elõállítási területben már szereplõ többi
megye közigazgatási területén belül alakítottak ki.

Az elõállítási terület a Bolzano autonóm megyéhez tarozó alábbi 5 település felvételével bõvült ki: Anterivo, Trode-
na, Lauregno, Proves, Senale-San Felice. Ez az 5 település – noha közigazgatásilag Bolzano megye területén található –
hegyrajzilag Trento megye völgyeihez – nevezetesen a Val di Fiemméhez (Anterivo és Trodena), illetve a Val di Nonhoz
(Lauregno, Proves, Senale-San Felice) tartozik és értelemszerûen Trento megye területével határos. A jelenleg a Bolza-
no Autonóm megyéhez (Provincia Autonoma di Bolzano) tartozó települések 1948-ig ugyanis egy olyan területi egység-
hez tartoztak (példa gyanánt a Fiemme Cavalese-beli Magnifica Comunita említhetõ), amely az érintett gazdasági
tömörülések között nem tett különbséget az alapján, hogy azok Trento vagy Bolzano autonóm megye közigazgatási
határaihoz tartoznak-e.

Megjegyzendõ, hogy a fent nevezett 5 település teljes területe mintegy 92 négyzetkilométer, tehát a terület bõvítése
teljes mértékben elenyészõ a „Grana Padano” OEM már elismert termõterületének alapterületéhez képest, amely 5
tartományt ölel fel.

3.3. A származás igazolása:
Olyan analitikus paramétereket vezetnek be, amelyek lehetõvé teszik a termék származásának olyan specifikus vizs-

gálatokon keresztüli szavatolását, amelyek segítségével figyelemmel követhetõk a „Grana Padano” OEM sajátos jellem-
zõi.Konkrétan a következõ mondatok kerültek be a termékleírásba (a 2. cikk (2)–(3) és (5) bekezdése):

„A Grana Padano OEM sajt sajátos aminosav-összetételét a Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano-nál
(Grana Padano Sajtvédelmi Konzorcium) és a Mezõgazdasági, Élelmezési és Erdészeti Minisztériumnál letétbe helyez-
ték, beazonosítása pedig ioncserés kromatográfiával, ninhidrines oszlop utáni fotometrikus felméréssel történt”;

„A Grana Padano OEM sajt specifikus izotóp-összetételét a Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano-nál
(Grana Padano Sajtvédelmi Konzorcium) és a Mezõgazdasági, Élelmezési és Erdészeti Minisztériumnál letétbe helyez-
ték, beazonosítása pedig izotóparány-mérõ tömeg-spektrométeres módszerrel történt (IRMS)”;

„A késztermék fordított fázisú folyadékkromatográfiával és fluoreszencia-érzékeléssel mért lizozin-tartalmának –
ahol ezt a sajtkészítés során használják – meg kell egyeznie a bejelentett és a sajtkészítési eljárás során ellenõrzött
mennyiséggel”.

Ezen belül is, a bioelemek állandó izotóparányainak elemzésének, valamint a makro- és mikroelemek elemzésének
köszönhetõen olyan adatbázis jött létre, amely meghatározza és jellemzi a Grana Padano-t és amely tehát – az egyes ter-
mékmintákon végzett elemzések eredményének az említett adatokkal való összevetése útján – lehetõvé teszi annak meg-
határozását, hogy a vizsgált termék a származási területrõl származik-e, valamint hogy rendelkezik-e annak a sajtnak a
sajátos egyedi jellemzõivel, amelyet az a lajstromszám különböztet meg, amelybõl a gyártó a nyilatkozata szerint a
szóban forgó reszeltsajt- mintát vette.

Az izotópokra, az aminosavakra és a lizozintartalomra vonatkozó elemzések keresztezett összevetésének köszönhe-
tõen olyan mechanizmus jön létre, amely lehetõvé teszi, hogy biztosan szavatolni lehessen a Grana Padano OEM
származását.

Bevezetik a mikrobiológiai jelzõanyag alkalmazására vonatkozó elõírást (a termékleírás 2. cikkének (4) bekezdése):
„A Grana Padano OEM sajt olyan, a tejre jellemzõ mikroorganizmusokat tartalmaz, amelyeket – hamisításelleni rend-
szer gyanánt – egyfajta detektorként alkalmaznak és amelyeket a sajtkészítési folyamat során adnak az üsttejhez. Ez a jel-
zõanyag a Mezõgazdasági, Élelmezési és Erdészeti Minisztériumnál letétbe helyezett és a Consorzio per la Tutela del
Formaggio Grana Padano (Grana Padano Sajtvédelmi Konzorcium) által ismert minõségi és mennyiségi jellemzõkkel
rendelkezik, amelyek célja a Grana Padano OEM sajt hitelességének biztosítása. A jelzõanyag gyanánt használt mikro-
organizmus – amelyet mindig a tej baktériumflórájában már eleve meglévõk közül választanak ki – meghatározott idõ-
közönként módosításokon esik át, megakadályozandó, hogy az idõ múlásával kívülállók – nem Grana Padano
OEM-termelõk – ugyanezen jelzõanyag hozzáadása révén a terméket elbitorolhassák”.
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Az intézkedés lényege abban áll, hogy a sajtkészítési folyamat során meghatározott mennyiségû olyan mikroorganiz-
must adagolnak az üsttejbe, amely már eleve megtalálható a „Grana Padano” OEM készítésére felhasználni kívánt tej
baktériumflórájában. E tejbaktériumok inaktiváltak, tehát nem reprodukálhatók és nem képesek a termék kémiai-fizikai
és érzékszervi jellemzõit módosítani. Ez olyan beazonosítási, azaz hamisításelleni rendszert képez a „Grana Padano”
OEM sajt tekintetében, ami olyan természetes biológiai detektorok segítségével jelöli meg a sajtot, amelyeket a Grana
Padano OEM sajttá történõ átalakításra szolgáló tejben természetes módon már jelen lévõ flórából választottak ki.

Annak utólagos ellenõrzése, hogy a szóban forgó jelzõanyag az ismert és elvárt mennyiségben jelen van-e a készter-
mékben, lehetõvé teszi az elemzett sajt eredetisége felõl való meggyõzõdést, mivel képes biztonsággal kimutatni azt, ha
akár 5%-nál kisebb mértékben is nem Grana Padano OEM sajtot kevertek bele, ily módon nem érdemes a keveréssel
próbálkozni.

Tekintettel arra, hogy már a „Grana Padano” elismerésének alapjául szolgáló eredeti iratanyagban is szerepel „bakté-
riumoknak” a sajtkészítési folyamat során történõ használata, valamint arra, hogy a „Grana Padano” készítésére szolgáló
tejben természetes módon már amúgy is jelen lévõ összetevõkrõl van szó, magától értetõdõ, hogy a kért változtatás nem
jelenti a már meglévõ elõállítási módszerek megváltoztatását, másrészrõl viszont jelentõs elõnyöket biztosít a termék
nyomon követhetõsége, valamint eredetiségének szavatolása tekintetében.Az egyértelmûség kedvéért az elõállítási
módszereknél hangsúlyozták a fent említett azon kötelezettséget, hogy az üsttejhez „jelzõanyagot” kell hozzáadni (a ter-
mékleírás 5. cikkének (9) bekezdése): „A Trentingrana kivételével az üsttejhez minden esetben kötelezõ (a 2. cikk sze-
rinti) jelzõanyag hozzáadása, amelyet a Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano (a Grana Padano
Sajtvédelmi Konzorcium) bocsát az azt igénylõ termelõk rendelkezésére a Grana Padano OEM sajt eredetének
szavatolása érdekében”.

Bevezetik a sajtban lévõ alkalikus foszfatáz analitikus paraméterére vonatkozó következõ kitételt (5. cikk: „Csak azt
a sajtot vetik szakértõi vizsgálat alá – leghamarabb a formázástól számított nyolcadik hónap elteltét követõen –, amelyik-
nek a kéreg alatt egy centiméterrel található és a sajtkorong peremének felénél vételezett tésztája a fluorimetrikus mód-
szerrel végzett mérés során olyan alkalikus foszfatázértéket mutat, amely összeegyeztethetõ a nyerstej felhasználásával
és amely megfelel a jelen termékleírás 2. cikkében szereplõ valamennyi paraméternek”). Ennek bevezetése azért bizo-
nyult szükségesnek, mert – a mai állás szerint – az alkalikus foszfatáz az egyetlen olyan elem, amely képes annak
bizonyítására, hogy a sajtkészítés során nyerstejet használtak fel.

Megemlítendõ, hogy áthúzzák vagy lekaparják azon sajtok peremét, amelyek nem alkalmasak arra, hogy a Grana Pa-
dano védjegyet elnyerjék (5. cikk: „(…) vagy pedig az eredet feltüntetésére szolgáló, a forma által belenyomott jelzések
áthúzás vagy lekaparás útján történõ törlését vonja magával, a- menynyiben a termék nem rendelkezik a 2. cikk által elõ-
írt jellemzõkkel”). Ebben az esetben is egyszerûen arról van szó, hogy jobban meghatározzák azokat a tevékenységeket,
amelyek abból a szakértõi sajtvizsgálati tevékenységbõl következnek, amely az OEM-jelzés odaítélése vagy megtagadá-
sa céljából a termékleírás által elõírt paraméterek betartásának ellenõrzésére irányul. A védjegyet a folyamat elején he-
lyezik el a sajton, ezért – amennyiben az érlelési idõszak végén az ellenõrzõ szerv úgy találja, hogy a termék nem felel
meg mindazoknak a kívánalmaknak, amelyek feljogosítanák az elnevezés használatára – a korongokról el kell távolítani
az OEM azonosító jeleit. Az azonosító jelek eltávolítása pedig a korongok áthúzása vagy lekaparása útján történik.

3.4. Az elõállítás módja:
Bevezetnek egy rendelkezést, amelynek értelmében a „Reszelt” kivitel elõállításához a „Grana Padano” felvágása és

kiszerelése során keletkezõ törmelék felhasználható (a 2. cikk (6) bekezdése: „A 7. cikkben részletezett korlátok között
és feltételek mellett a «Reszelt» Grana Padano készítéséhez mindazonáltal engedélyezett a Grana Padano felvágása és
kiszerelése során különbözõ vagy állandó súlyú darabkák, rögök, kockák, falatok stb. formájában keletkezõ törmelék
felhasználása”), feltéve, hogy nyomon követhetõ és biztonsággal megállapítható a termék származása (ahogy arról a ter-
mékleírás „A Grana Padano OEM törmelékének a reszelt Grana Padano elõállításához való felhasználásának korlátai és
feltételei” címû 7. cikkének utolsó elõtti bekezdése rendelkezik). Erre a rendelkezésre azért volt szükség, mert gazdaság-
talan és hátrányos a termelõk számára, ha a „Grana Padano” OEM korongjának feldarabolása során elkerülhetetlenül,
tehát természetes módon keletkezõ törmeléket nem használhatják fel.

A 4. cikkbe beillesztették a tejelõ tehenek takarmányozásának ismertetését. Ezen ismertetést pontosabban és szigo-
rúbban kellett kifejteni. A „Grana Padano” OEM sajt minõségi jellemzõinek javítása érdekében a takarmányozásnál szi-
gorúbb követelményeket vezettek be, amelyek azon empirikus megfigyelések valamint vizsgálódások eredményei, ame-
lyeket a „Grana Padano” OEM elõállítására felhasználni kívánt tejnek a sajtkészítésre való alkalmasságát illetõen
végeztek.

Rögzítették a tej tárolási hõmérsékletét (az 5. cikk második bekezdése: „A nyerstej hõmérséklete az istállóban és a
szállítás során legalább 8 °C.”). A megjelölt határértéket az indokolja, hogy a 8 °C alatti hõmérsékleten a kazein ß frakci-
ója oldhatóvá válik, ami megnehezíti a sajt alvadását és a savóelválasztást és óhatatlanul kihat a késztermék minõségére
is.

3006 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 9. szám



A lizozin felhasználásának felsõ határát 100 kilogramm tejenként 2,5 grammban rögzítették (az 5. cikk (8) bekezdése:
„A Trentingrana kivételével engedélyezett lizozin használata 100 kilogramm tejenként legfeljebb 2,5 gramm mennyi-
ségben”). A lizozin használata már az engedélyezés alapjául szolgáló iratanyagban is szerepelt, anélkül azonban, hogy a
felsõ mennyiségi korlátot rögzítették volna. A felhalmozott tapasztalat lehetõvé tette annak megállapítását, hogy a meg-
jelölt határértéket meghaladó mennyiségû lizozin semmilyen további elõnnyel nem jár a Clostridium tyrobutyrricum ál-
tal keltett gázos erjedés visszafogása terén.A Trentingrana esetében értelemszerûen kizárt a lizozin használata, mivel
ebben az esetben a tejelõ teheneket nem silótakarmánnyal takarmányozzák, ezért nem merül fel a lizozin használatának
igénye.

3.5. Címkézés:
Kifejtik, hogy a szó eredeti értelmében vett reszelt sajttal azonos megítélés alá esik valamennyi olyan méretû és fajtá-

jú darab, amelynek nincsen pereme (7. cikk (2) bekezdése) és ezért nem felismerhetõ.
Egyértelmûvé vált rögtön azon jogszabály hatálybalépése után, amely a Grana Padano elnevezésnek a „Reszelt” kivi-

telnél történõ alkalmazását szabályozta, hogy az e termékekkel kapcsolatos kockázatok teljes mértékben azonosak vol-
tak és azonosak ma is a reszelt sajtra jellemzõkkel, tekintve, hogy nem szerepel rajta a származási védjegy és ezért
lehetetlen a termék beazonosítása.

Bevezették a kazein-adattábla használatát (8. cikk: „A jelölõszalagok által biztosított eredetbeazonosítást egy olyan
kazein-adattábla elhelyezése egészíti ki, amely feltünteti a »Grana Padano« feliratot, az elõállítás évét, valamint egy alfa-
numerikus kódot, amely minden egyes korongot egyértelmûen beazonosít (…)”) annak biztosítása érdekében, hogy a
termék mind teljesebben és alaposabban nyomon követhetõ legyen, ami elõsegíti minõségének ellenõrzését, továbbá
amely garanciát biztosít a fogyasztók számára.

Bevezették a „Riserva” (Fenntartva) és „Oltre 16 mesi” (Több, mint 16 hónapos) megjelöléseket (8. cikk). A fent em-
lített megjelöléseknek a címkére való felvétele azt a célt szolgálja, hogy a szakembereknek és a fogyasztóknak pontos tá-
jékoztatást nyújtson a termék érlelését illetõen (úgynevezett „Szegmentálás”). Olyan igényrõl van szó, amely a fogyasz-
tók körében végzett célirányos piackutatásokból is világosan kirajzolódott. A szóban forgó módosítás jogosultságát te-
hát annak szükségessége adja, hogy a lehetõ legvilágosabb és leginkább teljes körû tájékoztatást nyújtson a szakembe-
reknek és legfõképpen a fogyasztóknak: ha a „Grana Padano” érlelése tovább tart, értelemszerûen igencsak más érzék-
szervi jellemzõkkel bír, mint a kevésbé érlelt ugyanazon termék; a fogyasztó felé jelezni kell ezt a különbséget,
indokolva egyben az árkülönbség okát is és lehetõvé téve így a számára, hogy a vásárláskor tudatosan választhasson.

Megjegyzendõ, hogy míg az „Oltre 16 mesi” kategória a kiszerelt termékre vonatkozik, addig a „Riserva” kategória
egy második jelzés beütését feltételezi, amely csak az elõállítási zónában és csak olyan sajton kerül elhelyezésre, amely
onnan sosem került ki, tekintve, hogy – miként arról a termékleírás rendelkezik – a jelzés beütéséhez a termék
ellenõrzése szükséges.

3.6. Nemzeti elõírások:
Elhagyják az 54/97. sz. köztársasági elnöki rendelet 9. cikkében a csírák (baktériumok), valamint a szomatikus sejtek

szintjét illetõen biztosított felmentést (a 4. cikk elsõ bekezdése: „(…) a Trentingrana térségében elõállított tej kivételével
ne éljenek a hatályos egészségügyi jogszabályokban a teljes baktériumállományt és a szomatikus sejtek szintjét illetõen
biztosított felmentésekkel.”)

Ez a módosítás fontos célállomás a Grana Padano sajt minõségi szintjének folyamatos emelésére irányuló folyamat-
ban. Köztudomású ugyanis, hogy kitûnõ minõségû sajt készítéséhez elsõrangú minõségû alapanyagból kell kiindulni.

A javasolt módosítás a Trentingrana védjeggyel jelölt sajtra nem vonatkozik, tekintettel ezen sajt sajátosságaira, ame-
lyeket az 1987. január 26-i köztársasági elnöki rendelet ismer el és hagy jóvá: ebben (és csak ebben) az esetben a felmen-
tés megmarad, figyelembe véve azt, hogy Trentingrana körzetében a szóban forgó érték nehezen érhetõ el, valamint e ter-
mék elõállításának a szóban forgó térségben betöltött társadalmi és gazdasági jelentõségét.

3.7. Egyéb:
A „Grana Padano” OEM termékre a forgalomba hozatalkor jellemzõ tulajdonságokat kiegészítették – az ellenõrzés

során hasznos – azon pontosítással, hogy a tömeg „a szakértõi vizsgálatnak alávetett teljes tétel átlagtömegére vetítve ér-
tendõ, ahol az egyes korongoknál a tûréshatár 2,5%, feltéve, hogy e tûréshatár által érintett korongok egy olyan teljes té-
tel részét képezik, amely megfelel a fent idézett paramétereknek” (a termékleírás 2. cikke).Figyelembe véve azt a tényt,
hogy évente bõ 4 millió korongnyi „Grana Padano” OEM-et állítanak elõ, valamint az egyes korongok méreteit, kézen-
fekvõ, hogy ha az ellenõrzõ szervnek minden egyes korongot meg kellene mérnie, akkor az ellenõrzésre fordított idõ
módfelett megnövekedne és súlyos költségeket róna a termelõkre.

Pontosításra kerül, hogy „a tej begyûjtését az elsõ fejés megkezdésétõl számított huszonnégy órán belül el kell végez-
ni” (a 4. cikk második bekezdése). A korábbi megfogalmazás ugyanis e tekintetben nem volt kellõképpen világos.
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Bevezették a bedolgozás és a bérmunka tilalmát (az 5. cikk (1) bekezdése). A szóban forgó tilalmat az az igény indo-
kolja, amely lényegében az egyes sajtkészítõ üzemek jobb nyomon követhetõségére és magasabb szintû felelõsségválla-
lására vezethetõ vissza.

Figyelembe véve azokat az elõnyöket, amelyeket az említett rendszer biztosítani képes, teljesen ésszerûtlen lenne
meghiúsítani azokat a Consorzio, valamint az általa megbízott kutatók által kifejtett jelentõs gazdasági és egyéb jellegû
erõfeszítéseket, amelyek egy olyan rendszer kialakítását tették lehetõvé, amely végre képes biztos és megbízható vála-
szokkal szolgálni a termék és az alapanyag tényleges származása és eredete tekintetében.

A szöveg kiegészül egy, az ellenõrzésekre vonatkozó 6. cikkel, amely a jóváhagyás alapjául szolgáló iratanyagban
nem szerepelt.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„GRANA PADANO”

EK-sz.: IT-PDO-0217-0011-26.07.2006

OFJ ( ) OEM ( X )

1. Elnevezés:
„Grana Padano”

2. Tagállam vagy harmadik állam:
Olaszország

3. A mezõgazdasági termék vagy élelmiszer leírása:

3.1. A termék típusa (II. Melléklet):
1.3. Osztály – Sajtok

3.2. Azon termék leírása, amelyre az (1) pontban található elnevezés vonatkozik:
Kemény sajt fõzött és lassan érlelt tésztával, amelyet az év minden szakában gyártanak és tömbben vagy reszelve fo-

gyasztanak, és amelynek elõállítása zöld vagy tartósított takarmánnyal táplált tehenek nyers, részben fölözött, napi két
fejésbõl származó tejébõl történik; egyazon fejésbõl vagy két fejésbõl keverten származó tej feldolgozása engedélyezett.
Henger alakú, pereme enyhén domború vagy szinte egyenes, lapja sík felületû, enyhén recés.

Átmérõje 35–45 cm, peremének magassága 18–25, ami az elõállítás mûszaki körülményeinek függvényében
változhat.

Tömeg: 24–40 kg; kéreg: kemény és sima, vastagsága: 4–8 mm.
A tészta kemény, szerkezete enyhén szemcsés, sugárirányban, szilánkosan törik, alig láthatóan lyukacsos. Zsiradék a

szárazanyag arányában legalább 32%. A kéreg színe sötét vagy természetes aranysárga, míg a tészta színe fehér vagy
szalmaszínû. A tészta aromája illatos, íze zamatos.

3.3. Nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében):
Nyers tehéntej, természetes savó oltóanyag, borjúból származó tejoltó.
A tej a 4. pontban körülhatárolt területen tenyésztett tehenektõl származik.

3.4. Takarmány (kizárólag állati eredetû termékek esetében):
A tejelõ tehenek alaptakarmányozása természetes és tartósított takarmánnyal történik, amelyet a tejelõ tehenek, a szá-

razon álló állatok és a 7 hónaposnál idõsebb üszõk esetében alkalmaznak.
A tejelõ tehenek takarmányozása olyan táplálékok felhasználásán alapul, amelyeket az üzemen belül vagy a Grana

Padano OEM elõállítási területén belül termesztenek.
A napi adagban a szárazanyag legalább 50%-ának szálastakarmányokból kell származnia, a szárazanyagra vetítve

1-nél nem alacsonyabb szálastakarmány/kiegészítõ takarmány aránnyal.
A napi adagon belül a szálastakarmányok szárazanyagának legalább 75%-a a tej elõállítási területén termelt élelmek-

bõl kell, hogy származzon.
Az engedélyezett élelmek listája a következõ:

– szálastakarmányok: friss szálastakarmányok, széna, szalma, silózott takarmány (ez a Trentingrana típus elõállításá-
nál nem engedélyezett),
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– a szálastakarmányok kiegészítésére szolgáló kiegészítõ takarmányok készítésére engedélyezett, fajtánként csopor-
tosított alapanyagok: hüvelyesek és származékaik, olajos magvak és származékaik, gumók és gyökerek és az ezekbõl ké-
szült termékek, dehidratált szálastakarmányok, cukoripari származékok, hüvelyesek magvai, zsiradékok, ásványi
anyagok, adalékanyagok.

3.5. Az elõállítás azon mûveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell végrehajtani:
Az elõállításnak és az érlelésnek a 4. pontban körülhatárolt elõállítási területen belül kell történnie.

3.6. A szeletelésre, aprításra, csomagolásra stb. vonatkozó egyedi szabályok:
A reszelésnek és az ezt követõ csomagolásnak a 4. pontban körülhatárolt elõállítási területen belül kell történnie, mi-

vel a reszelt állapotú friss termék nagyon érzékeny és az érzékszervi jellemzõinek megõrzéséhez a termék kiszáradást el-
kerülhetõvé tevõ körülmények közötti, azonnali csomagolás szükséges; másrészrõl az eredetmegjelölést viselõ csoma-
golásba történõ azonnali kiszerelés jobban is tudja biztosítani a reszelt termék eredetiségét, ami jellegébõl kifolyólag ne-
hezebben beazonosítható, mint egy egész korong, amelyen látható a jelölés (amint azt az Európai Bíróság 2003. május
20-i ítélete is megerõsítette).

A „Grana Padano” OEM felvágása és kiszerelése során különbözõ vagy állandó súlyú darabkák, rögök, kockák, fala-
tok stb. formájában keletkezõ törmeléknek a reszelt „Grana Padano” elõállításához történõ felhasználása kizárólag az
alábbi feltételek mellett engedélyezett: ha betartják a maximálisan 18%-os kéregarányt; ha mindig biztosítva van azok-
nak a „Grana Padano” O.E.M. korongoknak a nyomon követhetõsége, amelyekbõl a törmelékek származnak; késõbbi
felhasználás és/vagy egyik üzembõl a másikba történõ átszállítás esetén a törmelékeket lajstromszám és elõállítási hónap
szerint meg kell egymástól különböztetni; a törmelék átszállítása csak egyazon vállalaton vagy vállalatcsoporton belül és
kizárólag a származási területen belül engedélyezett. Tilos tehát a törmelékek olyan célú forgalmazása, hogy abból
reszelt „Grana Padano” készüljön.3.7. A címkézésre vonatkozó egyedi szabályok:

Az a hivatalos árujelzés, amely a Grana Padano oltalom alatt álló eredetmegjelölés használatára feljogosító követel-
ményeknek való megfelelést tanúsítja és amelynek tehát úgy az egész korongokon, mint valamennyi kiszerelt vagy re-
szelt Grana Padano OEM sajtot tartalmazó csomagon meg kell jelennie, egy rombusz alakú ábrából áll, amelyen nyomta-
tott nagybetûkkel a „Grana” és a „Padano” szavak láthatók. A rombusz alakú ábra felsõ és alsó, lekerekített csücskében
felül a „G”, alul pedig a „P” kezdõbetû látható.

A jelölõszalagot – amellyel a sajt formázásakor hidegen az eredetjelzést a korongokba beütik – egy sor csíkozott rom-
busz alakú négyszög alkotja, amelyekben felváltva a „Grana” és a „Padano” szavak olvashatók és amelyek feltüntetik az
elõállító sajtüzemet beazonosító jelzéseket, valamint az elõállítási évet és hónapot.

Kizárólag a Trento autonóm tartományban elõállított Grana Padano OEM esetében és azzal a feltétellel, hogy az elõ-
állítás során kizárólag olyan tehenektõl származó tejet használnak fel, amelyeket az egész év során semmiféle silózott ta-
karmányt nem tartalmazó szálastakarmányokkal tápláltak, engedélyezett a Trentingrana fajta számára fenntartott egyedi
jelölõszalagok használata, amelyeket olyan csíkozott romboid alakú négyszögek sorozata alkot, amelyeken a „Trentino”
szó látható; a középsõ részen, néhány stilizált hegyábrázolás között, a tükrözötten írt „Trentino” szó látható.

Az eredetnek a jelölõszalagok általi beazonosítását egy kazein-adattábla egészíti ki, amelyen a „Grana Padano” fel-
irat, az elõállítás éve és egy alfanumerikus kód látható, amely minden egyes korongot egyértelmûen beazonosít.

Az elõállítási területen belül a formázást követõen legalább 20 hónapig érlelt „Grana Padano” sajtot engedélyezett a
Riserva („fenntartva”) jelöléssel azonosítani. A „Grana Padano” Riserva kategóriához való tartozást egy második jelzés
igazolja, amelyet a vállalkozás kérésére a korongok peremén helyeznek el a D.O.P. (O.E.M.) védjeggyel azonos módon.
A szóban forgó védjegy egy körkörös rajzból áll, amelynek közepén végigfut a „Riserva” szó. A felsõ félkörívben az
„Oltre” (több, mint) szó és a „20”-as számjegy, míg az alsóban a „Mesi” (hónapos) szó látható.

A kiszerelt termékek esetében a következõ további termékkategóriák léteznek: a „Grana Padano” Oltre 16 Mesi és a
„Grana Padano” Riserva.

A „Grana Padano” Oltre 16 Mesi kategóriába tartozó sajtot tartalmazó csomagolásokon a Grana Padano logót a két
párhuzamos csík között egy vonalon elhelyezett „Oltre 16 Mesi” jelölés egészíti ki.

A „Grana Padano” Riserva kategóriába tartozó sajtot tartalmazó csomagolásokon a Grana Padano logón túlmenõen
megjelenik a Riserva feliratú jelzés lenyomata is.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása:
A Grana Padano OEM elõállításának és reszelésének területe az alábbi megyék területe: Alessandria, Asti, Biella, Cu-

neo, Novara, Torino, Verbania, Vercelli, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova a Po folyótól balra,
Milánó, Monza, Pavia, Sondrio, Varese, Trento, Padova, Rovigo, Treviso, Velence, Verona, Vicenza, Bologna Reno fo-
lyótól jobbra fekvõ része, Ferrara, Forli Cesena, Piacenza, Ravenna és Rimini, valamint az alábbi települések Bolzano
megyében: Anterivo, Lauregno, Proves, Senale-S. Felice és Trodena.
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5. Kapcsolat a földrajzi területtel:
5.1. A földrajzi terület sajátosságai:
A „Grana Padano” OEM elõállítási területe nagyrészt egybeesik a Pó-síkság térségével, vagyis a Pó folyó medencéje

képezte földrajzi térséggel, amelyet ártéri, áradásos, fluvioglaciális üledékes, sík, vízben gazdag talajok jellemeznek,
amelyek a világon a legtermékenyebbek és a takarmánytermesztésre legalkalmasabbak közé tartoznak. Ezek a talajtani
jellemzõk a térség sajátos mikroklímájával társulva különösen kedvezõek a kukorica termesztéséhez, amely a „Grana
Padano” OEM elõállításához felhasznált tejet adó tejelõ tehenek legfontosabb alaptakarmánya, hiszen az elfogyasztott
szárazanyag 50%-át is kiteheti.

A Pó-síkság térségében a XI. századtól kezdõdõen végzett lecsapolás/folyamszabályozás és az öntözési rendszerek
kialakítása képezte a szarvasmarha-tenyésztés helybéli fejlõdésének elõfeltételét. Az ebbõl következõen rendelkezésre
álló, a falusi lakosság napi szükségleteit meghaladó, jelentõs mennyiségû tej serkentette és tette szükségessé a tejnek egy
sokáig eltartható sajttá történõ feldolgozását. A jelentõs vízmennyiség következtében manapság is nagy mennyiségben
helyben rendelkezésre álló takarmány – elsõsorban a kukorica – alapvetõ tényezõ a szarvasmarha-tenyésztés
fennmaradásában és az ebbõl következõen rendelkezésre álló tejmennyiségben.

5.2. A termék sajátosságai:
A Grana Padano OEM jellegzetessége az alábbi tényezõkre vezethetõ vissza:

– a korong mérete és tömege,
– a tésztának az elõállítási technikából eredõ jellegzetes – szemcsés szerkezet jellemezte – alaktani sajátosságai,

amely a jellegzetes szilánkos törést eredményezi,
– a tészta fehér vagy szalmaszíne, zamatos íze és illatos aromája, amely lényegében a szarvasmarhák takarmányozásá-

ban széles körben felhasznált viaszos kukoricának tudható be,
– a fehérjetartalommal lényegében megegyezõ víz- és zsírtartalom,
– a fehérjék peptonokra, peptidekre és szabad aminosavakra természetes úton történõ nagymértékû lebomlása,
– hosszú ideig tartó, akár 20 hónapot is meghaladó érlelésnek való ellenállóság.

5.3. A földrajzi terület és (OEM esetében) a termék minõsége vagy jellemzõi közötti vagy (OFJ esetében) a termék kü-
lönleges minõsége, hírneve vagy egyéb jellemzõje közötti okozati kapcsolat:

A Grana Padano OEM és a származási területe közötti ok-okozati kapcsolat az alábbi tényezõkre vezethetõ vissza:
– a Pó-síkság magas fokú vízellátottsága és az ebbõl eredõen a takarmány – fõként a viaszos kukorica – bõsége, amely-

hez kapcsolódnak a tésztának az 5.2. pontban feltüntetett olyan jellemzõi, mint fehér vagy szalmaszíne, valamint az íze
és az aromája. A silózott kukorica – vagy viaszos kukorica – használatának következményeként ugyanis a táplálkozás-
ban az olyan összetett kromatikus vegyületek, mint a karotin, az antocián vagy a klorofill, alacsonyabb mértékben jelen-
nek meg, mint a vegyes szénán vagy zöldtakarmány-esszenciákon alapuló táplálkozás esetén. Ez ugyanis közvetlen
következménye a silózásnak,

– a nyerstej felhasználása, amelynek következtében a sajtkészítésben a területre jellemzõ tejbaktériumok jelennek
meg,

– a természetes savó oltóanyag használata, amely folyamatos mikrobiológiai köteléket képez az elõállítási területtel.
A savóvá – tehát savó oltóanyaggá – átalakuló tej ténylegesen az a láncszem, amely egyrészrõl a sajtkészítést az elõállítá-
si területhez köti, másrészrõl pedig biztosítja a származási terültre jellemzõ tejsavak állandó és folyamatos bevitelét,
amelyeknek a Grana Padano OEM sajt legfõbb sajátságos jellemzõi köszönhetõk.

A termék jellemzõi és a származási területe közötti ok-okozati összefüggést továbbá a „sajtkészítõ mester” szerepkö-
re is biztosítja, amely kezdettõl fogva központi és alapvetõ jelentõséggel bír a Grana Padano OEM elõállításában.

A tej „Grana Padano” OEM sajttá történõ átalakítása mindmáig sajtkészítõ mesterek, nem pedig technikusok vagy tu-
dósok feladata.Hivatkozás a termékleírás közzétételére:

Szervezetünk megindította a „Grana Padano” oltalom alatt álló eredetmegjelölés módosítási javaslatával kapcsolat-
ban a kifogás benyújtására irányuló nemzeti eljárást.

A termékleírás egységes szerkezetbe foglalt szövege megtalálható:
– a következõ internetcímen:
http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco. htm?txtTipoDocumento=Dis-

ciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento= Prodotti%20di%20Qualit%E0Prodotti%20Dop,%20Igp%20e
%20Stg

vagy
– közvetlenül a minisztérium honlapján (http://www.politicheagricole.it), (a képernyõ bal oldalán) a „Prodotti di Qua-

lita” (Minõségi Termékek) részre, majd a „Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE [regolamento (CE) n.
510/2006]” (Az 510/2006/EK rendelet szerinti EU-s vizsgálatnak alávetett termékleírások) címszóra kattintva.
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XII.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó FR-PGI-0005-0498-29.09.2005 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. augusztus 25.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 199/10)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-

gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„POMMES DES ALPES DE HAUTE DURANCE”

EK-sz.: FR-PGI-0005-0498-29.09.2005

OEM ( ) OFJ ( X )

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Institut National des Appellations d’Origine et de la Qualité
Cím: 51 rue d’Anjou
75008 Paris
FRANCE
Tel. +33 153898000
Fax +33 142255797
E-mail: info@inao.gouv.fr

2. Csoportosulás:
Név: Association de Promotion des Fruits des Alpes de Haute Durance
Cím: Maison de l’Entreprise
11 Allée des Genets
04200 Sisteron
FRANCE
Tel. +33 0492331839
Fax +33 0492331838
E-mail: assopromofruits.ahd@freesbee.fr
Összetétel: termelõk/feldolgozók ( X ) egyéb ( )
Termelõk, gyümölcsbegyûjtõ állomások, kereskedelmi társaságok

3. A termék típusa:
1.6. osztály: Gyümölcs-, zöldség- és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva.

4. Termékleírás:
(követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Elnevezés:
„Pommes des Alpes de Haute Durance”
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4.2. Leírás:
A „Golden Delicious” és a „Gala” fajtából, valamint ezek mutációiból származó, érett állapotban leszedett és a sze-

dést követõen rövid idõn belül hidegen tárolásra kerülõ friss gyümölcs (alma), amely garantált minimális cukortartalom-
mal rendelkezik (refrakciós index: legalább 12), minimális keménységi küszöbértéke pedig biztosítja a gyümölcs
„roppanósságát”.

A kg/cm2 -ben kifejezett minimális keménységi index a következõ:
– a „Golden” esetében: a Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL) által a „Golden” fajtára

vonatkozóan kiadott hivatalos színkódexet alapul véve legfeljebb 3-as színérték esetén 5 kg/cm2, 3-at meghaladó színér-
ték esetén 4 kg/cm2 ,

– a „Gala” esetében: 6 kg/cm2 .
A színérték a betakarításkor és a forgalmazáskor egyaránt a következõ értékek között van:

– a „Golden Delicious” és mutációi esetében az alma színértéke a Centre technique interprofessionnel des fruits et lé-
gumes (CTIFL) által a „Golden” fajtára vonatkozóan kiadott hivatalos színkódexet alapul véve 2 (C3 és C4), 3 (C5 és
C6), 4 (C7),

– a „Gala” és mutációi esetében az érték F2–F4 közötti. A piros színárnyalat élénksége a Centre technique interprofes-
sionnel des fruits et légumes (CTIFL) által a „Gala” fajtára vonatkozóan kiadott hivatalos színkódexet alapul véve
R2–R4 közötti, az F az alapszínre, az R pedig a piros szín élénkségére vonatkozik.

4.3. Földrajzi terület:
A gyümölcs – az Alpes de Haute-Provence megye 6 járásából és Hautes-Alpes megye 13 járásából álló – Alpes de Ha-

ute Durance termesztési medencéjébõl származik. Ezek a 450–900 m tengerszint feletti magasságban fekvõ járások a
következõk:

Alpes de Haute-Provence megye: La Motte, Le Lauzet, Seyne, Sisteron, Turriers és Noyers-sur-Jabron
Hautes-Alpes megye: Aspres-sur-Büech, Barcillonnette, La Bâtie-Neuve, Chorges, Embrun, Gap, Laragne, Orpierre,

Ribiers, Savines, Serres, Tallard és Veynes.

4.4. A származás igazolása:
Az OFJ keretében feljogosított gyümölcsbegyûjtõ állomások mindegyikének bizonyítania kell, hogy képes biztosíta-

ni a termék nyomon követhetõségét, ami az alábbiak révén történik:
– a betakarított tételek azonosítása,
– az egyes feladott raklapok származási tételének és rendeltetésének ismerete,
– az elõírásoknak nem megfelelõ tételek visszavonásának biztosítása,
– az OFJ-vel ellátott valamennyi gyümölcs esetében a földrajzi eredet bizonyítása, valamint a vonatkozó termékleírás

valamennyi szabályának betartása,
– reklamáció esetén az eredeti tétel visszakeresése.Ennek érdekében a következõ eljárásokat alkalmazzák:
A termelõket a parcella-nyilvántartás, a termesztett fajták, valamint a termékleírás betartásának ellen õrzését követõ-

en az ellenõrzõ szerv jogosítja fel. A feljogosított termelõk és a feljogosított parcellák nyilvántartását a termelõk szerve-
zetei minden évben, a termelõk pedig minden gazdasági év elõtt aktualizálják, és közzéteszik.

A l á d á k v a g y r e k e s z e k c í m k é z é s e
A címke a következõ információkat tartalmazza:

– termelõ,
– fajta,
– a betakarítás ideje,
– parcella vagy adott esetben az egyes parcellarészek száma, ha a parcellát több részre kell osztani.

A t é t e l e k a z o n o s í t á s a é s n y o m o n k ö v e t é s e
A csomagolási láncban a tételek mindenkor azonosíthatók, és az egyes tételek kezdetét és végét eligazodási pont jelzi.

I n f o r m á c i ó k e z e l é s
Az OFJ-ben részesülõ gyümölcsök szállítási idõpontjára, rendeltetési helyére, méretére, kategóriájára és tömegére

vonatkozó információkat a gyümölcsbegyûjtõ állomás kezeli és õrzi.
Ugyanez vonatkozik a tárolt tételek származására (termelõjére, parcellájára), betakarítási idejére, valamint a tárolásra

szolgáló hûtõkamra számára vonatkozó információkra is.
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4.5. Az elõállítás módja:
A termelõk birtokában vannak a termesztési technológiákkal és a gyümölcsök szedési szakaszával kapcsolatos

ismereteknek:
– Termesztéstechnológiák:
Metszés és ritkítás: a metszés célja a maximális fényhez jutás biztosítása, valamint a gyümölcsfejlõdést elõsegítõ leg-

jobb fák kiválasztása. A vegyi és/vagy kézi ritkítást a fa egyensúlyi helyzetének megfelelõ terhelés érdekében végzik.
Trágyázás:
A trágyázásnak mennyiségileg kevésnek és az oltvány termõképességéhez szabottnak kell lennie. Az éves trágyázás

maximális mennyisége a következõ:
– a 106-os típusú gyümölcsoltványok esetében: 80 egység nitrogén, 70 egység foszforsav és 140 egység kálisó,
– a 9-es típusú gyümölcsoltványok esetében: 140 egység nitrogén, 70 egység foszforsav és 140 egység kálisó.
A nitrogéntrágyázást több részletben, egy-egy alkalommal legfeljebb 50 egységben kell végezni.
Növény-egészségügyi kezelések: kártevõirtó termékek elõre meghatározott program szerinti intenzív és szisztemati-

kus használata tilos.
Betakarítás: az almát kellõen érett állapotban szedik le, ám még olyan szakaszban, amely – a fogyasztó részére opti-

mális érettségi állapotban történõ értékesítés érdekében – lehetõvé teszi az utóérést. Keményítõtesztet alkalmaznak. A
„Golden Delicious” és a „Gala” fajták esetében a betakarítás a keményítõtartalom csökkenése kezdetének megfelelõ 4.
szakasz (EUROFRU szerinti keményítõkód) elõtt nem kezdõdhet el. A szedést követõen a gyümölcsöt rövid idõn belül
hideg helyre helyezik, és a gyümölcsösben történõ berakodás és a hideg helyre helyezés között eltelt idõ nem haladhatja
meg a két órát.

4.6. Kapcsolat:
a) A földrajzi terület talajának és éghajlatának sajátosságai, valamint a termék sajátos jellemzõi
Az ebben a térségben termesztett alma minõsége (magas cukortartalom, keménység és szín) szorosan kapcsolódik a

termesztési környezet jellemzõihez, és különösen Alpes de Haute Durance éghajlatához, amelyet átlagosan több mint
300 napsütéses nap jellemez. E. Vernet (1933) szerint „az igen kiterjedt magassági tartomány, a vízáteresztõ és öntözhe-
tõ talaj, az erõs fény és a hideg és száraz tél teszi Hautes-Alpes megyét gyümölcstermesztésre alkalmassá”, és hozzáteszi,
hogy az alma „ott olyan ízt és színt nyerhet, hogy a tiroli és a svájci gyümölcsökkel való összehasonlítást is kiállja”.

A napfény a levelek fotoszintézisének fokozásával növeli a cukortartalmat. A nappalok és az éjszakák közötti igen je-
lentõs hõmérséklet-ingadozások és a mérsékelt legmagasabb nappali hõmérsékletek – a cukor felhalmozódásának ked-
vezõ – tartós fotoszintetikus tevékenységet tesznek lehetõvé. A gyümölcsök érésekor általában jellemzõ viszonylagos
hideg megállítja a savak lebomlását, ugyanakkor az erõteljes hõmérséklet-ingadozás kedvez a gyümölcsök sárgulásá-
nak, sõt pirosodásának, valamint a keménységnek. Ezenkívül az alma almasavtartalma a magasság miatti hûvös éjszakák
során lassabban bomlik le; ami optimális cukor/savtartalom egyensúlyt tesz lehetõvé, és ennek eredménye a rendkívül jó
tartósíthatóság, valamint az e földrajzi területre jellemzõ érzékszervi tulajdonságok (íz, roppanós textúra) kialakulása.

b) Elismertség és hírnév
A Sisterontól északra fekvõ Haute Durance térségében az almatermesztés immár több évszázadra nyúlik vissza. E.

Vernet (1933) is rámutat, hogy 1358-ban említést tettek egy olyan ügyletrõl, amelyben felsorolták „a föld gyümölcseit”,
és ezek között „az alma állt az élen”. Ezután a XIX. század elején az alma Provence hegyvidéki övezeteinek specialitása-
ként jelent meg. Az almatermesztés fellendülése a jelek szerint tulajdonképpen az 1930-as évek körül kezdõdött. A gyü-
mölcsösök elõször a domboldalakon és néhány magasan fekvõ kisebb termesztési medencében jelentek meg újra. Hegy-
vidéken ugyanis a gyümölcsök õsszel késõbb érnek. A téli körülmények pedig lehetõvé teszik a gyümölcsök szellõztetés
melletti tartósítását, ami kezdetben az egyetlen tárolási eljárás volt. A földrajzi területen erre jó példa La Motte-au-Caire
medencéje.

1962-ben a Mezõgazdasági Minisztérium a Les Vergers des Hautes-Alpes (Hautes-Alpes gyümölcsösei) címû kiad-
ványban arról tesz említést, hogy a korábban említett talaj- és éghajlatviszonyok jellemzõibõl adódóan „gyümölcseink
minõsége – úgy ízük, mint külsõ megjelenésük szempontjából – mindig is meglepte a szakembereket, és kivívta a fo-
gyasztók csodálatát”. A „Pommes des Alpes de Haute Durance” tulajdonságait tehát a szakemberek és a fogyasztók egy-
aránt elismerik, és – amint azt F. Alavoine-Mornas és A. Trimouille (1995) hangsúlyozza – a gyümölcstermesztõk
körében egyáltalán nem vitatott, hogy Haute Durance térsége almatermesztõ medencével rendelkezik.

Az Alpes des Haute Durance-ból származó gyümölcsök promóciójával foglalkozó szövetkezet és minden csomagoló
vállalkozás ma és már 1996 óta a „Pommes des Alpes de Haute Durance” elnevezést használja valamennyi termékcso-
magoláson és -védjegyen, valamint a promóciós és reklámozási célú adathordozókon.
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4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: Ulase
Cím: ZA de Champgrand. BP 68
26270 Loriol sur Drôme
FRANCE
Tel. +33 0475611300
Fax +33 0475856212
E-mail: info@ulase.fr
Akkreditáció: COFRAC 7-007/97.

4.8. Címkézés:
Az egyes raklapokat és fogyasztói értékesítésre szánt egységeket az 1238/2005/EK rendelettel módosított

85/2004/EK rendeletben meghatározott forgalmazási elõírások szerinti egységes szabványcímkével látják el, amelyen
feltüntetik többek között a csomagolót és/vagy a feladót, a fajtát, a kategóriát, a gyümölcsbegyûjtõ állomás azonosítását
és a tételszámot.

A címke bármely módosítását a tanúsító szervnek kell jóváhagynia.

XIII.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PDO-0117-1521-07.06.2005 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. augusztus 22.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és
eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 198/06)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a módosítás iránti kérelem elleni kifo-

gás joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számított hat hónapon belül kell beérkeznie a
Bizottsághoz.
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MÓDOSÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

Módosítás iránti kérelem a 9. cikk alapján

„MONTI IBLEI”

EK-szám: IT-PDO-0117-1521-07.06.2005

OFJ ( ) OEM ( X )

1. A termékleírás módosítással érintett szakaszcíme:

– � A termék elnevezése

– � A termék leírása

– � Földrajzi terület

– � A származás igazolása

– � Az elõállítás módja

– � Kapcsolat

– � Címkézés

– � Nemzeti elõírások

– � Egyéb [kérjük, határozza meg]

2. Módosítás típusa:
– � Az egységes dokumentum vagy az összefoglaló lap módosítása
– � A zon bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának módosítása, amely esetében sem az egységes dokumentu-

mot, sem az összefoglalót nem tették közzé
– �A termékleírás oly módon történõ módosítása, amely nem teszi szükségessé a közzétett egységes dokumentum

módosítását (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (3) bekezdése)
– �A termékleírás hatóságilag elrendelt, kötelezõ egészségügyi vagy növény-egészségügyi intézkedések miatti át-

meneti módosítása (az 510/2006/EK rendelet 9. cikkének (4) bekezdése)

3. Módosítás(ok):

3.1 A termék leírása:
A késztermék jellemzõit pontosabban határozták meg és az olívaolaj-KPSZ régi, elavult szabályaira történõ összes

utalást törölték. A késztermék forgalomba hozatalkor történõ osztályozásának és leírásának javítása érdekében a kémiai
és kémiai-fizikai jellemzõk tekintetében objektív paramétereket vezettek be.

3.2 Földrajzi terület:
Ez a pont kiegészül az elõállítási területtel határos és azzal azonos talajtani és éghajlati jellemzõkkel és hagyomá-

nyokkal bíró Militello in Val di Catania településsel, amely az elismerésre irányuló elsõ kérelemben feltüntetett szárma-
zási területhez tartozó települések közül puszta tévedésbõl maradt ki. Ezáltal elfogadták Militello in Val di Catania ter-
melõinek jogos kéréseit, hiszen e település több évszázados – a történészek szerint legalább a XV. századig visszanyúló
– olívatermesztési hagyománnyal büszkélkedhet. Az olajfaültetvények kiterjedtségének és az itt nyert olívaolaj minõsé-
gének köszönhetõen Militello történetileg bizonyítottan már a XVII. században Szicília egyik leghíresebb termelési
központjává vált.

Militello in Val di Catania település a Monti Iblei olaj Trigona-Pancali földrajzi megnevezésû elõállítási területi
alegységéhez tartozik.

3.3 Címkézés:
A termékleírás 7. cikke (9) bekezdésének helyébe a következõ mondat lép: „a címkén a kötelezõ megjelöléseken túl-

menõen fel kell tüntetni azt a két évet is, amelyet az az évjárat fed le, amely során az olajkészítés alapjául szolgáló olíva-
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bogyót nyerik”. A fenti mondat az összefoglalóban is megjelenik, a 4.8. pont alatt. Ez a módosítás lehetõvé teszi az
elõállítás évjáratának pontosabb meghatározását.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„MONTI IBLEI”

EK-szám: IT-PDO-0117-1521-07.06.2005

OEM ( X ) OFJ ( )

Ez az összefoglaló tájékoztatási céllal foglalja össze a termékleírás fõbb pontjait.

1. A tagállam illetékes szerve:
Név: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Cím: Via XX Settembre 20
00187 Roma RM
ITALIA
Tel. +39 0646655106
Fax +39 0646655306
E-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

2. Csoportosulás:
Név: Consorzio di tutela dell’olio extravergine d’oliva DOP Monti Iblei
Cím: c/o C.C.I.A.A. Piazza Libert� – 97100 Ragusa
97100 Ragusa RG
ITALIA
Tel. +39 0932247560
Fax +39 0932247560
E-mail: consorzio@montiblei.com
Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.5 osztály – Olajok és zsírok – extra szûz olívaolaj

4. Termékleírás:
(az 510/2006/EK rendelet 4. cikke (2) bekezdésében elõírt követelmények összefoglalása)

4.1 Elnevezés:
„Monti Iblei”

4.2 Leírás:
A „Monti Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelölést kötelezõ jelleggel kísérnie kell a következõ földrajzi jelzések

egyikének: „Monte Lauro”, „Val d’Anapo”, „Val Tellaro”, „Frigintini”, „Gulfi”, „Valle dell’Irminio”, „Calatino”, „Tri-
gona-Pancali” és az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:

Kiszereléskor a „Monte Lauro” földrajzi jelöléssel kísért „Monti Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott
extra szûz olívaolajnak az alábbi jellemzõkkel kell rendelkeznie:

– szín: zöld,
– illat: zöld gyümölcsöket közepesen felidézõ,
– íz: gyümölcsös, közepesen csípõs érzettel,
– az olajsavban kifejezett, tömegre vetített maximális összes savtartalom 100 grammnyi olajban legfeljebb 0,5

gramm,
– peroxidok száma: < o = 12 meq O2 /kg,
– K232: < o = 2,20,
– K270: < o = 0,18,
– Összes polifenol: > o = 120 p.p.m.
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A „Monte Lauro” földrajzi jelöléssel kísért „Monte Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelölést kizárólag az olyan extra
szûz olívaolaj számára tartják fenn, amely az olívaültetvény legalább 90%-át kitevõ Tonda Iblea fajtájú olívabogyóból
készül. Egyéb fajták is használhatók, de legfeljebb 10%-ban.

Kiszereléskor a „Val d’Anapo” földrajzi jelöléssel kísért „Monti Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott
extra szûz olívaolajnak az alábbi jellemzõkkel kell rendelkeznie:

– szín: zöld,
– illat: zöld gyümölcsöket enyhén felidézõ,
– íz: gyümölcsös, közepesen csípõs érzettel,
– az olajsavban kifejezett, tömegre vetített maximális összes savtartalom 100 grammnyi olajban legfeljebb 0,5

gramm,
– peroxidok száma: < o = 12 meq O2 /kg,
– K232: < o = 2,20,
– K270: < o = 0,18,
– Összes polifenol: > o = 120 p.p.m.
A „Val d’Anapo” földrajzi jelöléssel kísért „Monte Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelölést kizárólag az olyan extra

szûz olívaolaj számára tartják fenn, amely az olívaültetvény legalább 60%-át kitevõ Tonda Iblea fajtájú olívabogyóból
készül. Egyéb fajták is használhatók, de legfeljebb 40%-ban.

Kiszereléskor a „Val Tellaro” földrajzi jelöléssel kísért „Monti Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott
extra szûz olívaolajnak az alábbi jellemzõkkel kell rendelkeznie:

– szín: zöld,
– illat: zöld gyümölcsöket közepesen felidézõ,
– íz: gyümölcsös, közepesen csípõs érzettel,
– az olajsavban kifejezett, tömegre vetített maximális összes savtartalom 100 grammnyi olajban legfeljebb 0,5

gramm,
– peroxidok száma:< o = 12 meq O2 /kg,
– K232: < o = 2,20,
– K270: < o = 0,18,
– Összes polifenol: > o = 120 p.p.m.
A „Val Tellaro” földrajzi jelöléssel kísért „Monte Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelölést kizárólag az olyan extra

szûz olívaolaj számára tartják fenn, amely az olívaültetvény legalább 70%-át kitevõ Moresca fajtájú olívabogyóból ké-
szül. Egyéb fajták is használhatók, de legfeljebb 30%-ban.

Kiszereléskor a „Frigintini” földrajzi jelöléssel kísért „Monti Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott ext-
ra szûz olívaolajnak az alábbi jellemzõkkel kell rendelkeznie:

– szín: zöld,
– illat: zöld gyümölcsöket erõteljesen felidézõ,
– íz: gyümölcsös, közepesen csípõs érzettel,
– az olajsavban kifejezett, tömegre vetített maximális összes savtartalom 100 grammnyi olajban legfeljebb 0,5

gramm,
– peroxidok száma: < o = 12 meq O2 /kg,
– K232: < o = 2,20,
– K270: < o = 0,18,
– Összes polifenol: > o = 120 p.p.m.
A „Frigintini” földrajzi jelöléssel kísért „Monte Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelölést kizárólag az olyan extra

szûz olívaolaj számára tartják fenn, amely az olívaültetvény legalább 60%-át kitevõ Moresca fajtájú olívabogyóból ké-
szül. Egyéb fajták is használhatók, de legfeljebb 40%-ban.

Kiszereléskor a „Gulfi” földrajzi jelöléssel kísért „Monti Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott extra
szûz olívaolajnak az alábbi jellemzõkkel kell rendelkeznie:

– szín: zöld,
– illat: zöld gyümölcsöket erõteljesen felidézõ,
– íz: gyümölcsös, közepesen csípõs érzettel,
– az olajsavban kifejezett, tömegre vetített maximális összes savtartalom 100 grammnyi olajban legfeljebb 0,5

gramm,
– peroxidok száma: < o = 12 meq O2 /kg,
– K232: < o = 2,20,
– K270: < o = 0,18,
– Összes polifenol: > o = 120 p.p.m.
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A „Gulfi” földrajzi jelöléssel kísért „Monte Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelölést kizárólag az olyan extra szûz
olívaolaj számára tartják fenn, amely az olívaültetvény legalább 90%-át kitevõ Tonda Iblea fajtájú olívabogyóból készül.
Egyéb fajták is használhatók, de legfeljebb 10%-ban.

Kiszereléskor a „Valle dell’Irminio” földrajzi jelöléssel kísért „Monti Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel el-
látott extra szûz olívaolajnak az alábbi jellemzõkkel kell rendelkeznie:

– szín: zöld,
– illat: zöld gyümölcsöket enyhén felidézõ,
– íz: gyümölcsös, enyhén csípõs érzettel,
– az olajsavban kifejezett, tömegre vetített maximális összes savtartalom 100 grammnyi olajban legfeljebb 0,65

gramm,
– peroxidok száma: < o = 12 meq O2 /kg,
– K232: < o = 2,20,
– K270: < o = 0,18,
– Összes polifenol: > o = 120 p.p.m.
A „Valle dell’Irminio” földrajzi jelöléssel kísért „Monte Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelölést kizárólag az olyan

extra szûz olívaolaj számára tartják fenn, amely az olívaültetvény legalább 60%-át kitevõ Moresca fajtájú olívabogyóból
készül. Egyéb fajták is használhatók, de legfeljebb 40%-ban.

Kiszereléskor a „Calatino” földrajzi jelöléssel kísért „Monti Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott extra
szûz olívaolajnak az alábbi jellemzõkkel kell rendelkeznie:

– szín: zöld,
– illat: zöld gyümölcsöket enyhén felidézõ,
– íz: gyümölcsös, enyhén csípõs érzettel,
– az olajsavban kifejezett, tömegre vetített maximális összes savtartalom 100 grammnyi olajban legfeljebb 0,6

gramm,
– peroxidok száma: < o = 12 meq O2 /kg,
– K232: < o = 2,20,
– K270: < o = 0,18,
– Összes polifenol: > o = 120 p.p.m.
A „Calatino” földrajzi jelöléssel kísért „Monte Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelölést kizárólag az olyan extra

szûz olívaolaj számára tartják fenn, amely az olívaültetvény legalább 60%-át kitevõ Tonda Iblea fajtájú olívabogyóból
készül. Egyéb fajták is használhatók, de legfeljebb 40%-ban.

Kiszereléskor a Militello in Val di Catania településsel kiegészített „Trigona-Pancali” földrajzi jelöléssel kísért
„Monti Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott extra szûz olívaolajnak az alábbi jellemzõkkel kell
rendelkeznie:

– szín: zöld,
– illat: zöld gyümölcsöket közepesen felidézõ,
– íz: gyümölcsös, enyhén csípõs érzettel,
– az olajsavban kifejezett, tömegre vetített maximális összes savtartalom 100 grammnyi olajban legfeljebb 0,5

gramm,
– peroxidok száma: < o = 12 meq O2 /kg,
– K232: < o = 2,20,
– K270: < o = 0,18,
– Összes polifenol: > o = 120 p.p.m.
A „Trigona-Pancali” földrajzi jelöléssel kísért „Monte Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelölést kizárólag az olyan

extra szûz olívaolaj számára tartják fenn, amely az olívaültetvény legalább 60%-át kitevõ Nocellara Etnea fajtájú olíva-
bogyóból készül. Egyéb fajták is használhatók, de legfeljebb 40%-ban.

4.3 Földrajzi terület:
A „Monti Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelölés elõállítási területe a Szicília tartományban található Catania, Ra-

gusa és Siracusa megyék településeinek közigazgatási területére terjed ki.

4.4 A származás igazolása:
A nyomon követhetõséget a felügyeleti szerv által az 510/2006/EK rendeletnek megfelelõen végzett, a teljes termék-

pályára kiterjedõ ellenõrzés biztosítja.
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4.5 Az elõállítás módja:
Az olajfák termesztési formáinak és metszési módszereinek a hagyományosan használtakkal megegyezõnek kell len-

niük, illetve legalábbis alkalmasnak kell lenniük arra, hogy ne módosítsák az olajbogyók jellemzõit. Az oltalom alatt álló
eredetmegjelöléssel ellátott extra szûz olívaolaj elõállításához használt olívabogyók termesztésére szánt olajfaültetvé-
nyek növényegészségügyi védelmének az irányított védekezési programokban elõírt módozatokat kell követnie. A
„Monte Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott extra szûz olívaolaj minden évben az érés kezdetétõl január
15-ig szüretelt egészséges olajbogyóból készül. Az olajbogyókat közvetlenül a fáról, kézzel vagy mechanikus eszközök-
kel kell leszedni. Az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott extra szûz olívaolaj elõállításához használt olajbo-
gyók termesztésére szánt olajfaültetvények maximális olajbogyóhozama az intenzív ültetvények esetén hektáronként
legfeljebb 10 000 kg. Az olajbogyók olajhozadéka legfeljebb 18%. A megfelelõ földrajzi jelölésekkel kísért „Monte Ib-
lei” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott extra szûz olívaolaj elõállítása során az olajbogyókból történõ olajki-
nyerési mûveleteket, valamint a „Monti Iblei” OEM kiszerelési mûveleteit a 4.3. pontban körülhatárolt elõállítási terület
határain belül kell elvégezni. Az olajkinyerési mûveleteket legkésõbb a betakarítást követõ két napon belül végre kell
hajtani. Az olaj kinyeréséhez csak a gyümölcs eredeti sajátos jellemzõit lehetõ leghitelesebben tükrözõ olaj elõállítására
alkalmas fizikai-mechanikai módszerek engedélyezettek. A „Monti Iblei” extra szûz olívaolajat legfeljebb 5 liter
ûrtartalmú, üvegbõl vagy ónozott lemezbõl készült tárolóedényben kell forgalomba hozni.

4.6 Kapcsolat:
Az olívabogyó-termesztés a térség igen jelentõs termelési ágazata. A legfontosabb fajta a megjelölt földrajzi területen

jellegzetes Tonda Iblea vagy Cetrala vagy Prunara vagy Abbunata vagy Tunna (ami a kórokozókkal szemben közepesen
ellenálló és a Monti Iblei-hegység meszes fennsíkjának talajához tökéletesen alkalmazkodik), amelyet étkezési olajbo-
gyóként is fogyasztanak. Más helyi fajták is használatosak, így a „Moresca” és a „Nocellara Etnea”. Az évszázados nö-
vényekbõl álló olajfaültetvények mellett az utóbbi idõkben új ültetvények is kialakultak, más egyéb fajtákkal, amelyek a
korábbiak alakját utánozzák és amelyek termesztési formája gömb alakú, aminek célja az uralkodó szelekkel szembeni
védelem. Az ezen a területen elõállított olajak felhasználása régre visszanyúló hagyománnyal bír nemcsak a helybéli fo-
gyasztók körében, hanem szerte az országban is. Csak a 80 és 700 méteres tengerszint feletti magasság között termõ olaj-
faültetvények tekinthetõk megfelelõnek. Az ültetvényeknek a szilíciumeredetû, vulkanit-ereket tartalamzó talajjal ren-
delkezõ Monti Iblei fennsíkját tagoló völgyekben kell elhelyezkedniük. Az elõállított olaj közepesen gyümölcsös, kissé
édes, enyhén csípõs. Szem elõtt tartandó, hogy a Monti Iblei-hegységet a nappalok és az éjszakák közötti erõs hõingado-
zás jellemzi, ami a mezõgazdasági termények sajátos jellemzõinek kialakulása szempontjából különösen fontos. Figye-
lembe kell venni, hogy Szicília – ez a görög-római telepekig visszanyúló õsi hagyományokkal rendelkezõ sziget – az
idõk során megszilárdította a Magna Grecia-ra jellemzõ szokásokat. Ez a meghatározó kulturális tényezõ – amelyhez év-
százados kommunikációs nehézségek is társultak – érintetlenül õrizte meg az egyes települések jellegzetességeit és ki-
kristályosította az adott, jól körülhatárolt földrajzi térségben a lakosság által szervezett egyes kisebb egységeket. Mind-
ezen éghajlati és területi körülmények között – amelyeket alapvetõ homogeneitás jellemzett – nem lehet tehát figyelmen
kívül hagyni az idõ és a történelem során átörökített hagyományok meglétét. Ezen oknál fogva a „Monti Iblei” eredet-
megjelölés területi meghatározása magába foglalja azoknak a fent említett, mesterséges településeknek megfelelõ terüle-
tek meghatározását is, amelyektõl az idõk során a jellegzetességüket elnyerték. Ezek a következõk: „Monti Iblei Monte
Lauro”, „Monti Iblei Val d’Anapo”, „Monti Iblei Val Tellaro”, „Monti Iblei Frigintini”, „Monti Iblei Gulfi”, „Monti Ib-
lei Valle dell’Irminio”, „Monti Iblei Calatino” és a Militello in Val di Catania nevû települést is magába foglaló „Monti
Iblei Trigona Pancali”. A fent említett kiegészítõ földrajzi jelölések puszta felsorolása is egyértelmûen kidomborítja
azoknak az emberi hagyományoknak a meglétét, amelyek a Monti Iblei-hegységhez tartozó különféle völgyekhez
kötõdnek. Olyan völgyek ezek, amelyek – noha földrajzilag egymáshoz közel fekszenek – megõrizték egyéni
sajátosságaikat az emberi tevékenységek és jellegzetes tulajdonságokterén. E körülmény figyelmen kívül hagyása
lényegében a kulturális és emberi hagyományok mélyebb jelentésének megmásítását jelentené. Mindezek ellenére a fent
említett völgyekbõl származó olajok közötti különbségek érzékszervi szinten annyira csekélyek, hogy azokat csak a
szakértõ kóstolók képesek kiérezni.

4.7 Felügyeleti szerv:
Név: Agroqualita
Cím: Piazza G. Marconi 25
00144 Roma RM
ITALIA
Tel.–
Fax–
E-mail–
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4.8 Címkézés:
A „Monti Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelölés bármiféle minõsítéssel való kiegészítése tilos, beleértve az olyan

jelzõket is, mint: „finom”, „válogatott”, „szelektált”, „prémium kategória”. Engedélyezett személynevek, cégnevek, ma-
gánvédjegyek hiteles használata, feltéve, hogy nincs dicsérõ jelentésük vagy olyan jellegük, amely a fogyasztót
megtéveszthetné.

Vállalatok, birtokok, gazdaságok nevének használata, valamint az arra történõ utalás, hogy a kiszerelésre az elõállítá-
si területen elhelyezkedõ olajsajtoló üzemben vagy vállalkozásban került sor, csak akkor engedélyezett, ha a termék ki-
zárólag a vállalathoz tartozó olajfaültetvényeken betakarított olajbogyókból készült.

A 4.2. pontban szereplõ valamennyi földrajzi jelzésnek a címkén akkora betûmérettel kell megjelennie, amelyeknek
mérete nem haladja a „Monti Iblei” oltalom alatt álló eredetmegjelölés feltüntetésére alkalmazott betûméretet.

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés nevét egyértelmû és letörölhetetlen betûkkel, a címke színétõl világosan elkü-
lönülõ, azzal kontrasztot alkotó színekkel kell feltüntetni; a feliratnak a címkén szereplõ egyéb jelzésektõl világosan
megkülönböztethetõnek kell lennie.

A megjelölésnek meg kell felelnie továbbá a hatályos jogszabályokban elõírt címkézési szabályoknak is. A címkén a
kötelezõ megjelöléseken túlmenõen fel kell tüntetni azt a két évet is, amit az az évjárat fed le, amely során az olajkészítés
alapjául szolgáló olívabogyót nyerik.

XIV.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó IT-PDO-0005-0499-28.09.2005 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. augusztus 21.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).

Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 197/09)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-

gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„COLLINE PONTINE”

EK-szám: IT-PDO-0005-0499-28.09.2005

OEM ( X ) OFJ ( )

Ez az egységes dokumentum a termékleírás fõbb elemeit tartalmazza tájékoztató jelleggel.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Cím: Via XX Settembre 20
00187 Roma RM

ITALIA
Tel. +39 0646655104
Fax +39 0646655306
E-mail: saco7@politicheagricole.it
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2. Csoportosulás:
Név: Associazione Provinciale Produttori Olivicoli di Latina
Cím: Via Don Minzoni
04100 Latina LT
ITALIA
Tel. + 39 0773668957
Fax + 39 0773668957
E-mail: aspollatina@libero.it
Összetétel: termelõk/feldolgozók ( X ) egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.5. osztály – Olajok és zsírok – extra szûz olívaolaj

4. Termékleírás:
(a követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Név:
„Colline Pontine”

4.2. Leírás:
A termék extra szûz olívaolaj, amely az alábbi fizikai és kémiai jellemzõkkel rendelkezik:

KÉMIAI-FIZIKAI ÉRTÉKELÉS

Olajsavban kifejezett teljes savasság: legfeljebb 0,6 gramm 100 g olajban

Peroxid-mutató: legfeljebb 12

Polifenol-érték: legalább 100 mg/kg

Olajsav: legalább 72 százalék

ÉRZÉKSZERVI LEÍRÁS: színe az aranyos árnyalatú sárgától az intenzív zöldig terjed.

A szín az Itrana fajtájú olívabogyó betakarításának idõszakához kötõdik, amely a fokozatos érésnek köszönhetõen no-
vemberben kezdõdhet és a következõ év január 31-ig elhúzódhat. Ez a sajátosság teszi lehetõvé a „Colline Pontine” extra
szûz olívaolaj termelõi és feldolgozói számára, hogy az olajbogyó betakarítását a különbözõ, évszaktól függõ tényezõk
(az éghajlat alakulása, a termett mennyiség) függvényében tervezhessék meg.

A „Colline Pontine” extra szûz olívaolajban szaglással közepesen erõsen érezhetõ a zöld olíva gyümölcsös aromája,
mandulás mellékízzel és jellegzetes, illatos fûjegyekkel; a jellemzõ illat a (zöld) paradicsom. Enyhén-közepesen
kesernyés és erõs.

ÉRZÉKSZERVI LEÍRÁS KÖZÉPÉRTÉK

Hibák 0

Az olajbogyóra jellemzõ gyümölcsös íz 4-7

Kesernyés 3-5

Erõs 3-5

Paradicsomos 3-6
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A „Colline Pontine” OEM extra szûz olívaolajat az alábbi olívafajtákból kell nyerni:
– „Itrana”: 50% és 100% között,
– „Frantoio” és „Leccino”: legfeljebb 50%,
– Egyéb fajták: legfeljebb összesen 10%.

4.3. Földrajzi terület:
A „Colline Pontine” oltalom alatt álló eredetmegjelölés termesztési területe a Lazio tartományban, Latina megye terü-

letén található alábbi települések közigazgatási területét érinti:
Aprilia, Bassiano, Campodimele, Castelforte, Cisterna di Latina, Cori, Fondi, Formia, Itri, Lenola, Maenza, Minturno,

Monte San Biagio, Norma, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Rocca Massima, Roccasecca dei Volsci, Santi Cosma e Da-
miano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Spigno Saturnia, Terracina.

4.4. A származás igazolása:
A termelési folyamat minden szakaszát úgy kell nyomon követni, hogy dokumentálni kell a bemenõ és a kimenõ ter-

mékeket. Ily módon, továbbá a termelés helyszíneként szolgáló termõföldeknek, a termesztõknek, a préselõknek és a pa-
lackozóknak az ellenõrzõ szerv által e célra létesített és vezetett jegyzékeibe való felvételével, valamint a termelt
mennyiségeknek az ellenõrzõ szerv részére történõ bejelentésével biztosítható a termék nyomon követése. Az ellenõrzõ
szerv a jegyzékekbe felvett valamennyi természetes és jogi személyt a termékleírásban és az ellenõrzési tervben
leírtaknak megfelelõen ellenõrizheti.

4.5. Az elõállítás módja:
A termékleírás többek között leírja, hogy talajmûvelésként felszíni mechanikai megmunkálás történik, amellyel a

gyomnövények terjedését is korlátok között lehet tartani. Megengedett gyakorlat a gyepesítés. A vegyi gyomirtás meg-
engedett. A növény-egészségügyi védelmet az ellenõrzött védekezés módszerei szerint úgy kell végezni, hogy a kárte-
võk elleni szerek maradványa az olívabogyóban a lehetõ legkisebbre csökkenthetõ vagy teljesen kiküszöbölhetõ legyen.
Az olívatermés nem haladhatja meg fánként a 100 kg-ot. Az olívabogyók betakarítását kézzel vagy géppel is lehet végez-
ni, de azzal a megkötéssel, hogy a mûvelet során a bogyók ne maradjanak a földön. Mindenképpen használni kell hálót, a
talajra természetesen lehullott olívabogyókat azonban tilos begyûjteni. A betakarítás az érés kezdetétõl indul és január
31-én zárul le. Tilos olyan vegyszereket használni, amelyek a gyümölcs leválását elõidézik vagy elõsegítik. Az olívabo-
gyók szállítására lyukacsos és lemosható tartályokat kell használni. Használhatók rozsdamentes acéltartályok vagy más,
lemosható és élelmiszer tárolására szolgáló anyagból készült tartályok azzal, hogy a bennük tárolt olívabogyó
feldolgozásának még aznap meg kell történnie. A begyûjtött olívabogyót a betakarítástól számított 48 órán belül minden
esetben meg kell õrölni. Szigorúan tilos vegyi és/vagy biológiai adalékanyagokat, mechanikai adalékanyagokat (talku-
mot) használni, tehát a kivonáshoz csak olyan megbízható, olaj-elõállító mechanikai és fizikai eljárások alkalmazhatók,
amelyek az olaj sajátos jellemzõit hûen megtartják. Az olívabogyó levelét el kell távolítani, és meg kell mosni a kártevõk
elleni vegyszerek vagy más idegen anyagok esetleges maradványainak eltávolítása céljából. Az olaj kivonására olyan
mechanikai és fizikai eljárások alkalmazhatók, amelyek a gyümölcs eredeti sajátos jellemzõit megtartják. A sajtolást
legfeljebb 33 °C-on szabad végezni, legfeljebb 50 percig. Tilos az „újbóli préselés” néven ismeretes feldolgozási
módszer. Tilos továbbá a kivonás során vegyi vagy biológiai hatású termékeket, valamint talkumot használni. Az olíva-
bogyóból származó olaj nem haladhatja meg a bogyók súlyának 27%-át. A „Colline Pontine” oltalom alatt álló eredet-
megjelöléssel ellátott extra szûz olaj bio-módszerrel is elõállítható. Kereskedelmi forgalomba hozatal céljára a „Colline
Pontine” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott extra szûz olaj olyan sötét üvegbõl, kerámiából vagy rozsdamen-
tes bádoglemezbõl készült edénybe csomagolható, amely a jogszabály elõírásainak megfelel, amelyen az alább megje-
lölt címke szerepel és amelynek ûrtartalma az 5 litert nem haladja meg. Megengedett a törvény által elõírtaknak megfele-
lõ szintetikus anyagból és laminált alumíniumlemezbõl készült egyadagos zacskó is, amelynek ûrtartalma 10 ml, és a ha-
tályos jogszabályok által megkövetelt tájékoztató feliratokon kívül szerepel rajta az ellenõrzõ szerv által adott sorszám
is. Az olívabogyó termesztésének, valamint az „Colline Pontine” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott extra
szûz olívaolaj elõállításának és palackozásának – a termék eredetének ellenõrzése céljából, valamint annak megakadá-
lyozására, hogy a szállítás oxidációt vagy károsodást, és a sajátos vegyi és érzékszervi tulajdonságok elvesztését okoz-
hassa – a 4.3. pontban meghatározott termõterületen kell történnie. Ha a terméket a termõterületen kívülre szállítják, je-
lentõsen megnõ a napsugárzásnak, hõnek és a légköri oxigénnek kitett termék minõségében bekövetkezõ esetleges
romlás kockázata.
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4.6. Kapcsolat:
A „Colline Pontine” oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel ellátott extra szûz olívaolaj a területbõl és elsõsorban az „It-

rana” fajtából származó sajátosságokkal és jellemzõ tulajdonságokkal rendelkezik. Az „Itrana” másutt nem ennyire el-
terjedt, és a 4.3. pontban leírt területen termesztve olyan sajátos minõségi jellemzõket vesz fel, amelyek a „Colline Ponti-
ne” extra szûz olívaolajnak „markáns” és „sajátos” érzékszervi sajátosságokat kölcsönöz.

A „Colline Pontine” extra szûz olívaolaj a „harmonikus” szóval jellemezhetõ, amit jellemzõinek a homogenitás szem-
pontjából is kedvezõ kivételes együtthatása eredményez. Ezért az olajat a fogyasztók igen széles skálája kedveli.

A 4.3. pontban meghatározott termõterületen a talaj geológiai szempontból a felsõ-kréta korszakhoz tartozó, többnyi-
re tömör mészkõpadokból áll; ez a talaj, amely gyakran igen vékony mûvelhetõ réteggel rendelkezik, jó vízáteresztõ ké-
pességû, és az év nagy részében száraz. Az éghajlat mediterrán, enyhe telek jellemzik, a hõmérséklet ritkán süllyed nulla
fok alá. Az olívabogyó termesztése dominál Pontina megye dombvidékén, szinte folyamatos sávban húzódik végig Roc-
ca Massima és Cori területétõl délkeleti irányba Minturno és Castelforte településekig, Nápoly megye határáig.

Az Itrana olívafajta, amelyet Gaetai olíva, Trana, Oliva Grossa, Cicerone névvel is illetnek, a „Colline Pontine” extra
szûz olívaolaj termõterületén túlnyomó többségben van, a mûvelés alatt lévõ fák 70%-át egyedül ez a fajta teszi ki. Az It-
rana fajta és a 4.3. pontban meghatározott terület között sajátos és õsi a kötõdés. A Gaetai olíva szinonima e fajta ter-
mesztésének legrégebbi származási helyét jelöli, ahonnan – Gaeta, Itri és Formia vidékérõl – késõbb elterjedt a Pápai Ál-
lamban, azaz Pontina megye egész dombsági és hegyvidéki részén. Az Itrana fajtának egyenletes elterjedése a területen
tehát több évszázados olívatermesztés eredménye. Miután évszázadok óta szívesen fogyasztják a termék egy részét
étkezési olívabogyóként (gaetai olívabogyó), az Itranát étkezési olívafaként is számon tartják. Mezõgazdasági szem-
pontból – különösen a lépcsõzetes érés miatt – az olívabogyó betakarítása igen késõinek minõsül.

A talaj, a legjellemzõbb fekvés, az éghajlat és a fajtaösszetétel járul hozzá a „Colline Pontine” extra szûz olívaolaj leg-
fõbb jellemzõjének, a kiegyensúlyozott, harmonikus ízvilágnak a kialakításához. Amenynyiben az Itrana fajtát más
olasz termõterületen termesztik, a kapott termék savas összetétele, polifenol-mennyisége és az ehhez tartozó kesernyés
és erõs jellemzõk megváltoznak, amint ezt a Regione Lazio, Arsial Lazio, I.S.O.L. – Istituto Sperimentale per l’Olivicol-
tura Sez. di Spoleto és az Universita degli Studi di Roma „La Sapienza” (Lazio tartomány, Arsial Lazio, Olívatermesztési
Kutatóintézet Spoletói Részlege és a „La Sapienza” Római Tudományegyetem) a 2407/2001/EK rendelet értelmében az
Európai Unió által finanszírozott, az olajminõség javítását célzó regionális program keretében a közelmúltban végzett
kutatásai is bizonyították.

A „Colline Pontine” extra szûz olívaolaj jellegzetes, többé-kevésbé füves aromájú, amelyben a kesernyés és az erõs íz
jól adagoltan és kiegyenlítetten érzékelhetõ, valamint egyedülállóan más, a környezõ és távolabbi területeken nem ta-
pasztalható „zöld paradicsom” zamat érzékelhetõ.

Ezeket a jellemzõket 1872-tõl kezdõdõen több fontos, nemzeti és nemzetközi elismerés, valamint számos történeti do-
kumentum és azok a talajtani-éghajlati és fajtajellemzõk igazolták, amelyek az olajat érzékszervi tulajdonságainak har-
móniája révén egyedülállóvá teszik. Pontina megyében, különösen a hegyek lába alatti dombvidéken, ahol a termõterület
található, az olívabogyó termesztése mélyen kötõdik a társadalmi szerkezethez, olyannyira, hogy évszázadokon át meg-
határozta a környék fejlõdését és ennek következtében az idõvel a területen egymást követõ népek életét, rányomta
bélyegét a környék szinte kizárólag az olajtermelésre alapuló gazdaságára is. Az éghajlat enyhe és kedvez az olajfának, a
termõterületek hegyvidéki jellegûek vagy a hegyek lába alatt fekszenek, lehetnek sziklás, kavicsos vagy laza szerkezetû
talajok, amelyek a Lepini, Ausoni és Aurunci hegyek földrajzi rendszeréhez kapcsolódnak. A talajok fekvése délkeleti,
tengerre irányuló. A hegyrajzi rendszer jó 100 km-es szakaszon a tenger felé lejtõ teraszt alkot, amely egyébként homo-
genitás és földrajzi körülmények szempontjából Olaszország egyik legegységesebb területe. Az olívaligetekben
évszázadok óta igen jellemzõ a Lazio tartományban elterjedt „Itrana” fajta, amely azonban csak Latina megyében terjedt
el ilyen komolyan (Sonnino és Itri települések olívaligeteiben a meglévõ növényállomány 90%-át teszi ki). A fák az erõs
szintkülönbségek miatt talajtani szempontból kevéssé elõnyös környezet ellenére jól fejlõdnek.

A Pápai Állam komolyan foglalkozott a mocsarak kérdésével, továbbá a latinai történeti levéltárában mindmáig õrzött
ediktumában 10 tallér jutalmat helyezett kilátásba minden 100 elültetett olajfa után, így 1786-ban 48 901 hektárt ültettek
be olajfával. A XVIII. századi földnyilvántartás is megerõsíti az olívatermesztés jelentõs elterjedtségét. Az olasz állam
mindig támogatta a helyi olívatermesztést, óvta a kereskedelem viszontagságaitól, gondoskodott termékeinek különféle
kiállításokon való részvételérõl. A lecsapolások idõszakában a területen termelt olaj továbbra is megjelent különbözõ
eseményeken, nemzetközi kiállításokon, míg a fasizmus idején a kényszerû önellátás idõszaka alatt – jóllehet hiányoztak
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a nemzetközi kapcsolatok – az olívatermesztésben beruházások valósultak meg a Cattedre ambulanti di agricoltura (Me-
zõgazdasági vándortanszékek) által terjesztett legfrissebb technológiák szerint.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
A kijelölt ellenõrzõ szerv magánszervezet
Név: 3A-PTA
Cím: Fraz. Pantalla
06050 Todi PG
ITALIA
Tel.: +39 07589572224
Fax: +39 0758957257
E-mail: certificazione@parco3a.org
honlap: http://www.parco3a.org

4.8. Címkézés:
Valamennyi edényt olyan záró szerkezettel kell ellátni, amely az elsõ használatba vételkor megsérül. A „Colline Pon-

tine” Denominazione di Origine Protetta (Oltalom alatt álló eredetmegjelölés) névnek meg kell jelennie a címkén eltávo-
líthatatlan nagybetûkkel, a címke színétõl elütõ színnel úgy, hogy kifejezetten megkülönböztethetõ legyen a rajta lévõ
többi felirat együttesétõl. A címkén a „Colline Pontine” feliratnak nagyobb betûkkel kell szerepelnie annál, mint amit a
címkén és a hátoldali címkén lévõ többi felirathoz használtak. A „D.O.P. denominazione d’origine protetta” (Oltalom
alatt álló eredetmegjelölés) feliratnak közvetlenül a „Colline Pontine” földrajzi név alatt kell szerepelnie, ez utóbbi név-
hez használt betûnagyság mérete azonos legyen. Megengedett ezenkívül névre, cégnévre vagy magán védjegyekre utaló
megjelölések használata azzal a kikötéssel, hogy ez utóbbiaknak ne legyen dicsérõ jelentése, vagy ne legyenek alkalma-
sak a fogyasztó megtévesztésére. Gazdaság, majorság, tanya nevére, ezek területi elhelyezkedésére, valamint a termõte-
rületen lévõ olívatermesztõ gazdaságnál vagy ilyenek szövetségénél, illetve cégénél végzett csomagolására csak akkor
lehet utalni, ha a terméket kizárólag a gazdaság részét képezõ olívaültetvényekben begyûjtött olívabogyóból állították
elõ. A címke elõlapján kötelezõ megjelölni az olívabogyó termesztésének évét. Megengedett a bio-módszerrel való
elõállításra történõ utalás is. A „Colline Pontine” logó, amelynek színképi jellemzõit és mutatóit a termékleírás részlete-
sen elõírja, három sárga, dór stílusú, perspektivikusan ábrázolt oszlopból áll, amely felett az oszlopsornál nagyobb mére-
tû, szürkészöld színezetû olajág helyezkedik el, hátterében dombok láthatóak. Mindezt „Colline Pontine” felirattal egy
kör alakú kontúr foglalja magába. A jelképrendszer az ókori rómaiak elõtti civilizációkra és a három, egymást követõ
hegyláncra, a Lepini, Ausoni és Aurunci hegyekre utal. A logót el lehet választani a címkétõl azzal a feltétellel, hogy a
címkével azonos oldalon szerepel.

XV.

Az FVM Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztálya a mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes ita-
lok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm.
rendelet 8. §-a alapján, az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi áru-
jelzõ bejelentéshez kapcsolódó ES-PDO-0005-0244-11.06.2002 számú összefoglalót az alábbiakban megjelenteti.

A jogos gazdasági érdeküket igazoló személyek az összefoglalóban foglaltakkal kapcsolatos kifogásaikat a bejelen-
tésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való megjelenésétõl (2009. augusztus 21.) számított négy hónapon be-
lül írásban nyújthatják be a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszerlánc-elemzési Fõosztályára
(1860 Budapest).
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Kérelem közzététele a mezõgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek
oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

(2009/C 197/08)
Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás joga. A kifo-

gást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie a Bizottsághoz.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE

„CHIRIMOYA DE LA COSTA TROPICAL DE GRANADA-MÁLAGA”

EK-szám: ES-PDO-0005-0244-11.06.2002

OEM ( X ) OFJ ( )

Ezen összefoglaló a termékleírás legfontosabb elemeit tartalmazza tájékoztatás céljából.

1. A tagállam felelõs szervezeti egysége:
Név: Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica, Ministerio de Medio Ambiente, Medio

Rural y Marino
Cím: Paseo Infanta Isabel, 1
28071 Madrid
ESPANA
Tel. +34 913475394
Fax +34 913475410
E-mail: sgcaae@mapya.es

2. Csoportosulás:
Név: Asociación de Productores y Elaboradores de Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga
Cím: Av. de Andalucía, 1
18690 Almunécar (Granada)
ESPA�A
Tel. +34 58632715
Fax +34 58632961
E-mail: chirimoya@crchirimoya.org
Összetétel: Termelõk/feldolgozók ( X ) Egyéb ( )

3. A termék típusa:
1.6. osztály – Gyümölcsök, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

4. Termékleírás:
(követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján)

4.1. Elnevezés:
„Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga”

4.2. Leírás:
A „Fino de Jete” helyi fajtából származó csirimojó fa (Annona Cherimola Mill.) frissen történõ fogyasztásra szánt

gyümölcse, amelynek héja jellegzetesen barázdált („Impressa” típus).
A termék tulajdonságait a Fino de Jete változat sajátosságai adják, amelyek azonban a földrajzi környezet, a Grana-

da-Malaga trópusi partszakasz hatására módosultak:
– a termék héja a betakarítás legkedvezõbb idõpontjában sima vagy az éleken enyhén bemélyedt mezõkbõl áll; formá-

ja kerek, tojásdad, szív vagy vese alakú, gyakran a szár tengelyéhez képest szimmetrikus,
– színe a betakarítás legkedvezõbb idõpontjában világoszöld,
– héja aránylag vastag,
– a magokat burok veszi körül, azaz a capellumba zártan találhatók, ezért a terméshústól maguktól nem válnak el,
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– íze igen édes, amit a szintén jelenlévõ savanykás íz tart egyensúlyban, oldható cukortartalma meghaladja a 17
Brix-értéket,

– a gyümölcshús betakarításkor fehér vagy márványosan fehér színû.
A gyümölcskategóriákat és a vonatkozó határértékeket a csirimojára hatályos minõségi szabvány elõírásaihoz kell

igazítani. Az eredetmegjelölési oltalom kizárólag az „extra” és „I” besorolású csirimojára érvényes.

4.3. Földrajzi terület:
A „Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga” eredetmegjelölés oltalma alatt álló csirimoja termesztési,

elõkészítési és csomagolási területét az azonos nevû természetes tájegységhez tartozó területek alkotják, amelyeken a
következõ települések találhatók:

Granada tartományban: Motril, Vélez de Benaudalla, Los Guájares, Molvízar, Salobrena, Itrabo, Otívar, Lentejí, Jete
és Almunécar.

Malaga tartományban: Nerja, Frigiliana, Torrox, Algarrobo és Vélez-Málaga.
A csirimojának a földrajzi területen történõ elõkészítése és csomagolása azért indokolt, mert nagyon kényes, romlan-

dó gyümölcsrõl van szó, amelynek héja dörzsölések, ütések stb. által okozott mechanikai sérülések következtében
könnyen megbarnul. A termék kezelésénél a földeken történõ kézi szedéstõl kezdve egészen a terméknek a raktárakban
történõ csomagolásáig – aminek 24 óránál rövidebb idõn belül kell végbemennie – különleges elõvigyázatossággal kell
eljárni. Tilos a gyümölcsöt átcsomagolni, illetve újabb kezelésnek alávetni.

4.4. A származás igazolása:
A termék eredetét és minõségét a következõ alapvetõ elemek garantálják:

– A termesztési területen található bejegyzett ültetvényeken kizárólag az engedélyezett csirimoja- változatokat
termesztik.

– A bejegyzett ültetvényeken a termékleírásban meghatározott mûvelési gyakorlatokat alkalmazzák, amelyek betartá-
sát ellenõrzésekkel biztosítják.

– A terméket bejegyzett és a termesztési területen található gyümölcs- és zöldség termékközpontokba szállítják és ott
optimális védelmet biztosító körülmények között tárolják.

– A csirimoja elõkészítését, csomagolását, bemutatását, szállítását és tartósítását az ellenõrzõ szerv felügyeli.
– A gyümölcs minõségének biztosítása érdekében meghatározott rendszerességgel fizikai-kémiai és érzékszervi

vizsgálatokra kerül sor.
– Kizárólag azt a csirimoját szabad az ellenõrzõ szerv számozott ellenõrzõ címkéje által tanúsított eredetgaranciával

ellátott csomagolásban értékesíteni, amely a folyamat valamennyi ellenõrzése során megfelelõnek bizonyult. Az ellenõr-
zõ szerv a mezõgazdasági termelõ által az engedélyezett termék elõkészítését és csomagolását végzõ központ számára
átadott termékek mennyiségének és a göngyölegek számának megfelelõ számú ellenõrzõ címkével látja el az értékesítést
végzõ vállalkozást.

4.5. Az elõállítás módja:
Más gyümölcsfákhoz hasonlóan a csirimojó fa termesztése is az ültetéssel kezdõdik. Az ültetésnél oltott növényt

használnak. A növényi oltóanyag a területen hagyományosan termesztett változat, a „Fino de Jete”.
A területen szokványos ültetési sûrûség hektáronként 160–200 tõ.
A fa életének elsõ 3–4 éve alatt alakító metszést kel végezni. Amikor a növény az ötödik évtõl kezdve termõre fordul,

a termést elõsegítõ metszést kell alkalmazni, ez határozza meg majd a növény terméshozamát. A metszés optimális
idõpontja a tél vége.

A természetes beporzást emberi segítséggel végzett, kézi beporzás egészíti ki a Costa Tropical de Granada-Malaga
azon területein, ahol az rendszertelen, illetve nem elégséges.

A csirimojó fa beporzása nehéz, viszont elõnyére szolgál, hogy a kártevõkkel szemben ellenálló. A csirimojó fa leg-
nagyobb ellensége a „gyümölcslégy”, vagy „földközi-tengeri légy” (Ceratitis Capitata Wied). Kisebb mértékben érzé-
keny a coccoideákra (Coccus hesperidium és Pseudococcus citri). A fertõzés elleni védekezés céljából, csakúgy, mint az
elõzõ esetben, engedélyezett rovarirtókat kell használni.

Gyakori betegségei között említendõ a gyökérnyaknak és az anyagyökereknek fõként az Armillaria mellea és a Rosel-
lina necatrix által okozott penészedése, amely elsõsorban a növény lábánál felgyülemlõ nedvesség következménye, ezért
ajánlatos a gyökérnyak és az anyagyökerek feltárása, a rothadt részek kaparással történõ eltávolítása egészen az egészsé-
ges fáig, majd a fertõtlenítés elvégzése engedélyezett gombaölõ szerrel.

Tavasz elején a csirimojó-ültetvényeket általában mintegy 15 cm mélységben felszántják.
A felhasznált mûtrágya mennyisége számos tényezõtõl, köztük a talaj termékenységétõl, az öntözési rendszertõl, az

oltási alanytól, a fa életkorától és különösen a terméssel kapcsolatos elvárásoktól függ.
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A területen két, egymástól eltérõ – lokalizált, illetve árasztásos – öntözési módszert használnak attól függõen, hogy
hegyoldalban vagy partmelléki területen található-e az ültetvény.

A termés betakarítása teljes egészében kézzel történik. A leszedett csirimoját az elõkészítõ és csomagoló központok-
ba történõ szállítása során a termék jellemzõinek megõrzéséhez szükséges gondossággal kell kezelni.

A bejegyzett elõkészítõ és csomagoló központokban a beérkezõ csirimoját különbözõ kategóriákba sorolják.
A termék kezelésénél a földeken történõ kézi szedéstõl kezdve egészen a terméknek a raktárakban történõ csomagolá-

sáig – aminek 24 óránál rövidebb idõn belül kell megtörténnie – különleges óvatossággal kell eljárni. Tilos a gyümölcsöt
átcsomagolni, illetve újabb kezelésnek alávetni.

4.6. Kapcsolat:
A „Fino de Jete” változat egy, a XVIII. században az amerikai kontinensrõl behozott fajtán emberi beavatkozás hatá-

sára végbement természetes kiválasztódási folyamat eredménye. Jelenleg kizárólag a Costa Tropical de Granada-Málaga
területen termesztik.

A környéken élõ mezõgazdasági termelõk a szelekció során többek között az alábbi körülményeket vették figyelem-
be: hosszú évekre biztosított magas terméshozam, ami nagyrészt a környezethez való tökéletes biológiai alkalmazkodás-
nak köszönhetõ; a részben a termesztési gyakorlat eredményeképpen kialakult halványzöld héjszín; az magas ültetési sû-
rûség; a metszési technikák és a meredek hegyek közé ékelõdõ árnyas trópusi völgyek, amelyek megvédik a termést a
naptól.Ugyanakkor a barázdált, Impressa típusú héj, amely más fajtákénál vastagabb, csökkenti a gyümölcs mechanikai
sérülésekkel szembeni érzékenységét, ezzel megkönnyíti kezelését és szállítását. Az organoleptikus értékelés azt mutat-
ja, hogy a termés ízében az édes és a savanyú egyensúlyt alkotnak, amely ízhatást azonban a terület éghajlati feltételei is
árnyalnak: a gyümölcs nyáron érik be, amikor a legmagasabb évi hõmérsékleteket regisztrálják, s ezért nagy mennyiség-
ben tartalmaz oldható cukrokat. Ez annak köszönhetõ, hogy ez a termesztési terület a mérsékelt égövben található, míg a
világ legnagyobb termesztési területein, mivel a trópusokhoz, sõt az egyenlítõhöz közeli szélességeken helyezkednek el,
egész évben érik a gyümölcs.

E jellemzõk következtében a „Fino de Jete” fajta az eredetmegjelölés termesztési területének sajátos szubtrópusi kö-
rülményeihez tökéletesen igazodó ökotípus.

4.7. Ellenõrzõ szerv:
Név: Consejo Regulador de la Denominación de Origen «Chirimoya de la Costa Tropical de Granada-Málaga».
Cím: Av. Juan Carlos I, Ed. Estación, Apdo. de Correos 648
18690 Almunécar (Granada)
ESPA�A
Tel. +34 958635865
Fax +34 958639201
E-mail: chirimoya@crchirimoya.org
A „Chirimoya de la Costa Tropical Granada-Málaga” eredetmegjelölés ellenõrzõ szerve – a hatályos jogszabályokkal

összhangban – megfelel az EN 45011 szabványnak.

4.8. Címkézés:
A bejegyzett cégek saját kereskedelmi címkéit az ellenõrzõ szerv hagyja jóvá. A címkéken fel kell tüntetni a „Chiri-

moya de la Costa Tropical de Granada-Málaga” eredetmegjelölés feliratot.
Az értékesítésre kerülõ, eredetmegjelölés oltalma alatt álló csirimoja bármely típusú csomagolásán az ellenõrzõ szerv

által kiadott, számozott ellenõrzõ címkét kell elhelyezni a bejegyzett raktárakban oly módon, hogy újrafelhasználása ne
legyen lehetséges.

Mind az extra, mind az I. kategória esetében számozott ellenõrzõ címkéket kell használni.
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Pályázati felhívás

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.) pályázatot hirdet a fel-
ügyelete alá tartozó Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet (1223 Budapest, Park u. 2.) fõigazgatói munka-
körének ellátására.

A fõigazgató besorolása és illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII.
törvényben foglaltaknak megfelelõen kerül megállapításra. A fõigazgatói munkakör az egyes vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

A fõigazgatói megbízás határozott idejû, öt évre szól, és 2010. január 1. napján tölthetõ be.
A munkáltatói jogokat az FVM közösségi ügyekért felelõs szakállamtitkár gyakorolja. Az intézet önálló gazdálkodási

jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv, melynek felügyeletét a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter látja el.

A fõigazgató fõbb feladata:

Az intézmény alapító okiratában meghatározott széles körû szakmai (mezõgazdasági, pedagógia stb.) munka irányítá-
sa. A fõigazgató felelõs az intézet mûködtetéséért és gazdálkodásáért. Gondoskodik az állami feladatként ellátandó alap-
tevékenységek végrehajtásáról. Ennek érdekében különösen biztosítja:

– a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat központi munkaszervezeti feladatait,
– a szakképzési feladatok megvalósítását,
– a szaktanácsadás országos hatáskörû irányítását és a Névjegyzék vezetésével kapcsolatos hatósági feladatokat,
– a középfokú oktatás, az iskolarendszeren kívüli szakmai képzés követelményrendszereinek, tanterveinek, egyéb

dokumentumainak elõkészítését.

Pályázhatnak azok a magyar állampolgárságú büntetlen elõéletû szakemberek, akik rendelkeznek:

– agrár szakirányú egyetemi vagy fõiskolai végzettséggel,
– mérnök tanári vagy egyéb pedagógiai oklevéllel,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlattal, amelybõl legalább 5 év vezetõi gyakorlat,
– legalább egy európai uniós munkanyelv ismeretével, és vállalják a vezetõi alkalmassági vizsgálatot.

A kinevezésnél elõnyben részesülnek, akik rendelkeznek:

– agrárpedagógiai végzettséggel,
– tanügy-igazgatási, illetve közigazgatási gyakorlattal,
– agrárszakmai kérdésekben európai uniós ismeretekkel,
– 5 éven belül szakirányú továbbképzést végzett, illetve rendelkezik pedagógus-szakvizsgával vagy azzal egyenérté-

kû végzettséggel,
– korszerû információs rendszerek kezelésének ismeretével rendelkezik,
– pénzügyi és adózási ismeretekkel,
– pedagógiai, illetve szakmai szakértõi vagy szaktanácsadói névjegyzékben szerepel, illetve ilyen tevékenységet tud

igazolni,
– szakmai, illetve agrárpedagógia tevékenységgel, nemzetközi szakmai kapcsolatokkal és pályázatok eredményes

szerkesztésében igazolt gyakorlattal.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a részletes életutat bemutató szakmai önéletrajzot, amely tartalmazza a szakmai munka részletes ismertetését az ad-
digi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével,

– szakmai publikációinak jegyzékét,
– idegen nyelv tudását igazoló okirat másolatát,
– a megpályázott intézmény vezetésére, fejlesztésére, valamint az agrár-szakképzés egészére vonatkozó koncepció-

ját (vezetési programot),
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– orvosi igazolást, amellyel a pályázó a vezetõi munkakör ellátására alkalmas egészségi állapotát igazolja.
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A pályázat benyújtásának határideje a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ hon-
lapján való megjelenéstõl számított 30. nap.

A határidõre benyújtott pályázatok a beadási határidõtõl számított 20 napon belül elbírálásra kerülnek.

A pályázatokat a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Humánpolitikai Fõosztályára (Budapest V.,
Kossuth L. tér 11. Levélcím: 1860 Bp. Pf.1) kell benyújtani eredeti példányban. A borítékra kérjük ráírni: „VKSZI fõ-
igazgatói pályázat”.

A pályázatokat a jogszabályban meghatározott módon kezeljük. A pályázatokat értékelõ szakmai bizottság a pályázó-
kat személyesen is meghallgatja. Az eredményrõl a pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: Bondor István fõosztályvezetõ az Agrár-vidékfejlesztési Fõosztály fõ-
osztályvezetõje, telefonszám: 301-4584, valamint Molnár Imréné vezetõ-fõtanácsos, FVM Humánpolitikai és Igazgatási
Fõosztály, telefonszám: 301-5921.

Pályázati Felhívás

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet az Erdészeti Tudományos Intézet (9601 Sár-
vár, Várkerület 30/A) gazdasági vezetõi munkakörének ellátására.

A gazdasági vezetõ fõbb feladatai:

– az intézet mûködésével összefüggõ pénzügyi, gazdasági feladatok irányítása, ellenõ rzése,
– az intézet felügyeleti szervével való kapcsolattartásból adódó feladatok ellátása,
– az alárendelt szervezeti egységek tevékenységének koordinálása,
– a szakmai tevékenységhez szükséges eszközrendszer és a pénzügyi lehetõségek összhangjának megteremtése,
– pályázatok pénzügyi beszámolóinak elkészítése,
– a hatékony gazdálkodás biztosítása a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint.

A gazdasági vezetõ besorolása és illetménye a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a
49/1993. (III. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelõen kerül megállapításra. A munkakör az egyes vagyonnyi-
latkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

A gazdasági vezetõi megbízás határozatlan idejû, az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

A munkáltatói jogokat a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter gyakorolja. Az intézet önálló gazdálkodási
jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv, melynek felügyeletét a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium lát-
ja el.

Pályázhatnak azok a magyar állampolgárságú büntetlen elõéletû, cselekvõképes szakemberek, akik rendelkeznek:
– szakirányú felsõfokú közgazdasági egyetemi vagy pénzügyi és számviteli fõiskolai végzettséggel,
– legalább 10 éves szakmai gyakorlattal, és ebbõl legalább 5 éves vezetõi gyakorlattal,
– a költségvetési gazdálkodás ismeretével.

A pályázatnál elõnyt jelent államháztartási szakon szerzett diploma, mérlegképes könyvelõi oklevél, többéves költ-
ségvetési vezetõi gyakorlat, pályázatírási gyakorlat, valamint az angol nyelv tárgyalóképes ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes életútját bemutató szakmai önéletrajzot, az eddigi munkahelyek és munkakörök feltüntetésével,

szakmai munkájának részletes ismertetésével;
– az iskolai végzettséget, idegennyelv-tudást igazoló okirat másolatát;
– a kutatóintézet gazdasági vezetésére vonatkozó, röviden összefoglalt elképzeléseket;
– három hónapnál nem régebbi keletû erkölcsi bizonyítványt;
– orvosi igazolást, amellyel a pályázó a vezetõi munkakör ellátására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.
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A pályázat benyújtásának határideje a KSZK Honlapján való megjelenéstõl számított 30. nap.

A határidõre benyújtott pályázatok a beadási határidõtõl számított 30 napon belül elbírálásra kerülnek.

A pályázatokat az Erdészeti Tudományos Intézet címére (9601 Sárvár, Várkerület 30/A) kell benyújtani két eredeti
példányban. A borítékra kérjük ráírni: „Gazdasági vezetõi pályázat”. A pályázatok a jogszabályban meghatározott mó-
don kerülnek kezelésre. A pályázatokat értékelõ szakmai bizottság a pályázókat személyesen is meghallgatja. Az ered-
ményrõl a pályázók írásban kapnak értesítést.

A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet dr. Marosi György megbízott gazdasági vezetõnél (30-274-5656, maro-
sigy@erti.hu) vagy dr. Szabados Ildikó fõigazgató-helyettesnél (30-274-5655, szabadosi@erti.hu) telefonon vagy
e-mailen. Az Intézet tevékenységérõl a www.erti.hu címen nyerhetõ további információ.

A Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatóságának
Vadászati és Halászati Osztálya

a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter megbízásából
pályázatot hirdet

a Vadása II. víztározó Magyar Államot illetõ halászati jogának hasznosítására

A pályázaton természetes és jogi személyek vehetnek részt.
A pályázat részletes kiírása, térképi anyaga, valamint a feltételrendszerét tartalmazó dokumentum 24 000 Ft + áfa díj

ellenében kedden és csütörtökön 9 és 11 óra között átvehetõ a Vas Megyei MGSZH Földmûvelésügyi Igazgatóságán
[9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 9. Tel.: (94) 506-773, 506-760]

Üi. Mesterházy József vadászati-halászati fõfelügyelõ
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. 11. 10.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter közleménye
egyes energianövények 2009. évi reprezentatív hozamáról

Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból az energetikai célú növénytermesztéshez nyújtandó kiegészítõ támoga-
tás 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 52/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése
alapján egyes energianövények vonatkozásában 2009. évre az alábbi reprezentatív hozamok kerülnek megállapításra:

Kultúra/megye Õszi árpa Õszi búza Rozs Triticale Tavaszi árpa Zab
Õszi káposzta

repce

Bács-Kiskun 2 475 2 835 975 1 680 1 463 975 1 733

Baranya 3 496 3 831 2 742 3 227 2 716 2 392 2 351

Békés 2 798 3 068 2 850 2 790 1 860 1 763 1 500

Borsod-Abaúj-Zemplén 3 075 2 925 2 309 2 570 1 650 1 782 1 425

Csongrád 2 193 2 390 987 1 639 1 286 1 184 1 243

Fejér 3 020 3 135 1 519 2 591 2 029 1 319 1 988

Gyõr-Moson-Sopron 3 008 3 037 2 391 2 815 2 177 2 003 1 655

Hajdú-Bihar 2 711 2 951 1 306 2 784 2 480 2 575 1 143

Heves 2 163 2 375 1 448 1 793 1 453 1 273 1 116

Jász-Nagykun-Szolnok 2 543 2 400 1 736 2 490 1 257 1 349 1 163

Komárom-Esztergom 2 504 2 930 2 240 2 342 2 108 1 820 1 675

Nógrád 2 306 2 573 1 650 2 132 1 500 1 422 1 3040

Pest és Fõváros 2 105 2 325 1 260 1 884 1 442 1 082 1 164

Somogy 3 093 3 361 2 445 2 801 2 579 2 221 2 027

Szabolcs-Szatmár-Bereg 1 185 1 989 1 208 1 924 1 141 1 133 1 1030

Tolna 3 008 3 303 2 549 2 930 2 365 2 392 2 1110

Vas 2 708 3 152 3 347 2 603 2 303 2 189 1 729

Veszprém 2 756 2 856 2 000 2 459 2 009 1 514 1 600

Zala 3 254 3 563 2 211 2 843 2 859 2 390 2 169

Budapest, 2009. augusztus 26.
Gráf József s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 04.2.3./1298/1/2009. számú közleménye
a vágóállatok vágás utáni minõsítésére mûködési engedéllyel rendelkezõ vágóhídi minõsítõ helyekrõl 2009. szeptember 1-jei állapot szerint

Sor-
szám

Üzemeltetõ Vágóhíd
Állatfaji engedéllyel rendelkezõ minõsítõ hely

jelölés
Megye

Neve Székhelye Neve Címe
Tenyészet

kódja
Vágó-
marha

Vágó-sertés Vágó- juh

1 Beck-Hús Kft. 6448 Csávoly,
József Attila utca 8.

Beck-Hús Kft.
HU 647

6448 Csávoly,
József Attila utca 8.

1 324 934 --- X --- Bács-Kiskun

2 Borotai Sertéshús Rt. 6445 Borota,
Felszabadulás u. 53.

Borotai Sertéshús Rt.
HU 636

6445 Borota, I. ker. 57. 4 241 346 X X --- Bács-Kiskun

3 Fejes és Tsa Kft. 6037 Kecel,
Soiltvadkerti út 15.

Fejes és Tsa Kft.
HU 454

6237 Kecel, III. ker.
79.

1 140 220 --- X --- Bács-Kiskun

4 Halász Gábor Húsüzem
Egyéni Cég

6035 Ballószög,
II. ker. 34.

Halász Gábor Húsüzem
Egyéni Cég HU
563

6035 Ballószög, II. ker.
34.

1 140 891 X X --- Bács-Kiskun

5 Hungary Meat Kft. 6100 Kiskunfélegyháza,
Majsai út 30.

Hungary Meat Kft.
HU 23

6100 Kiskunfélegyháza,
Majsai út 30.

1 141 236 --- X --- Bács-Kiskun

6 Inoka László vállalkozó 6000
Kecskemét-Katonatelep,
Lombos u. 42.

Inoka László vállalkozó
HU 664

6000 Kecskemét -
Katonatelep, Lombos u.
42.

1 454 093 X X --- Bács-Kiskun

7 Kalocsahús Kft. 6300 Kalocsa,
Béke u. 17/a.

Kalocsahús Kft.
HU 629

6300 Kalocsa,
Béke u. 17/a.

1 140 145 --- X --- Bács-Kiskun

8 Kéleshús Sertésteny. és
Hizlaló Kft.

6444 Kéleshalom,
IV. ker. 16/a.

Kéleshús Sertésteny. és
Hizlaló Kft. HU
641

6444 Kéleshalom,
IV. ker. 16/a.

1 140 051 --- X --- Bács-Kiskun

9 INTER-SAFETY Kft. 6700 Szeged,
Arany J. u. 7.

INTER-SAFETY Kft
HU 597

6065 Lakitelek,
Felsõalpár u. 8/a.

1 150 801 --- X --- Bács-Kiskun

10 Krascsenics Ignácné
vállalkozó

6448 Csávoly,
Petõfi u. 10/b.

Krascsenics Ignácné
vállalkozó HU
648

6447 Felsõszentiván,
Szt. István út 18.

1 136 351 X X X Bács-Kiskun

11 Kunság
Élelmiszerkeresk. Kft.

6300 Kalocsa,
Miskei út hrsz. 3025/10.

Kunság Élelm. keresk.
Kft. HU 363

6300 Kalocsa,
Miskei út hrsz. 3025/10.

4 245 223 X --- --- Bács-Kiskun

12 Mg és Élelmip.
Középisk. és Szakisk.

6100 Kiskunfélegyháza,
Oskola u. 1-3.

Mg és Élelmip. Iskola
Tanüzeme HU 599

6100 Kiskunfélegyháza,
Csólyosi út

1 140 006 X X --- Bács-Kiskun

13 Novoth-Hús Ker. és
Szolg. Kft.

6461 Tataháza,
Rákóczi u 81.

Novoth-Hús Ker. és
Szolg. Kft. HU
654

6461 Tataháza,
József Attila u. 78.

4 446 460 X X X Bács-Kiskun

14 Pick Zrt. 6725 Szeged,
Szabadkai út 18.

Pick Zrt. Bajai
Gyáregység HU
61

6500 Baja,
Déli ipartelep

1 141 106 X --- --- Bács-Kiskun

15 REX-Hús Kft. Vágóhíd 6449 Mélykút,
Külterület

REX-Hús Kft.
HU 643

6449 Mélykút,
Külterület

1 140 015 --- X --- Bács-Kiskun
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Sor-
szám

Üzemeltetõ Vágóhíd
Állatfaji engedéllyel rendelkezõ minõsítõ hely

jelölés
Megye

Neve Székhelye Neve Címe
Tenyészet

kódja
Vágó-
marha

Vágó-sertés Vágó- juh

16 Royal Hús Kft. 6075 Páhi,
Izsáki u. 51. III. ker.

Royal Hús Kft.
HU 234

6075 Páhi,
Izsáki u. 51. III. ker.

4 241 337 --- X --- Bács-Kiskun

17 Szabó Sándor 6080 Szabadszállás,
Közvágóhíd utca 48.

Szabó Sándor
HU 633

6080 Szabadszállás,
Közvágóhíd utca 48.

4 266 491 --- X --- Bács-Kiskun

18 Szalai István Húsipari
magánvállalkozó

6086 Szalkszentmárton,
Felszabadulás út 19.

Szalai Húsfeldolgozó
Manufaktúra HU
650

6086 Szalkszentmárton,
Páskomi major

1 140 181 --- X --- Bács-Kiskun

19 Zvertyel Hús Kft. 6421 Kisszállás,
II. kerület 2.

Zvertyel Hús Kft.
HU 653

6421 Kisszállás,
II. kerület 2.

1 140 109 --- X --- Bács-Kiskun

20 Balogh Bálint
vállalkozó

7696 Hidas,
Dózsa György u. 11.

Balogh Bálint
vállalkozó Hu 754

7696 Hidas,
Dózsa György u. 11.

4 227 980 --- X --- Baranya

21 Kondi-Hús Húsfeld. és
Ker. Kft.

7751 Szederkény,
Mikszáth K. u. 10

Kondi-Hús Húsfeld. és
Ker. Kft. HU 592

7751 Szederkény,
Jókai M. u. hrsz. 092/7

1 141 111 --- X --- Baranya

22 Mozsgai József
vállalkozó

7960 Sellye,
Mátyás király u. 81.

Mozsgai József
vállalkozó HU 805

7960 Sellye, Kültelek 1 150 931 --- X --- Baranya

23 Pécsváradi Agrover Rt. 7720 Pécsvárad.
Erzsébet u. 5.

Pécsváradi Agrover Rt
HU 370

7720 Pécsvárad -
Szilágypuszta

2 103 659 --- X --- Baranya

24 PIKKER Húsipari Ker.
és Szolgáltató Kft.

7700 Mohács,
Eszéki u. 28.

PIKKER Húsipari Ker.
és Szolg. Kft. HU
328

7700 Mohács,
Vágóhíd u. 2.

1 141 320 --- X --- Baranya

25 Szigetvári Hústerm. és
Ker. Kft.

7900 Szigetvár,
Alapi G. u. 6/1

Szigetvári Hústerm. és
Ker. Kft. HU 557

7915 Dencsháza,
Péterfa puszta

1 150 810 --- X --- Baranya

26 Zengõ Völgye Bt. 7332 Vékény,
Fõ utca 6.

Zengõ Völgye Bt.
HU 314

7332 Vékény,
Fõ utca 6.

1 150 838 X X --- Baranya

27 ATALANTE Termelési
és Kereskedelmi Kft.

5900 Orosháza,
Csendes u. 5.

ATALANTE Termelési
és Ker. Kft. HU
549

5948 Kaszaper,
Külterület 02-9.

1 152 494 --- X --- Békés

28 Bárány János Hentes és
Mészáros

5551 Csabacsüd,
Tanya 147/2.

Bárány János Hentes és
Mészáros HU 371

5551 Csabacsûd,
Tanya 147/2.

1 170 399 --- X --- Békés

29 Benkó Pál vállalkozó 5661 Újkígyós,
Arany János u.30.

Benkó Pál vállalkozó
HU 372

5661 Újkígyós,
Tormási u. 15.

1 186 150 X X --- Békés

30 SONI - Hús Kft. 5919 Pusztaföldvár,
Rákóczi u. 241

SONI - Hús Kft.
HU 888

5919 Pusztaföldvár,
Tanya 14.

1 281 949 --- X --- Békés

31 GOLDFOOD Kft.
Szakos. Sertéstelepe

5540 Szarvas,
Mezõberényi út hrsz.
0678.

GOLDFOOD Kft.
Szakos. Sertéstelepe
HU 193

5540 Szarvas,
Mezõberényi út hrsz.
0678.

4 264 956 --- X --- Békés

32 TOMA-HÚS Kft. 5555 Hunya,
Petõfi u. 5.

TOMA-HÚS Kft.
HU 574

5931 Nagyszénás,
Hõsök útja 41.

4 433 664 X X --- Békés

33 Veres Sándor 5530 Vésztõ,
Danckai u. 7.

Veres Sándor
HU 930

5530 Vésztõ,
Vágóhíd u. 10

1 153 361 --- X --- Békés
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Sor-
szám

Üzemeltetõ Vágóhíd
Állatfaji engedéllyel rendelkezõ minõsítõ hely

jelölés
Megye

Neve Székhelye Neve Címe
Tenyészet

kódja
Vágó-
marha

Vágó-sertés Vágó- juh

34 Megyer Vágóhíd Kft. 5600 Békéscsaba,
Új u. 9.

Megyer Vágóhíd Kft.
HU 901

5600 Békéscsaba,
Új u. 9.

4 250 555 --- X --- Békés

35 Ványa-Hús Kft. 5510 Dévaványa,
Gyomai út 1.

Ványa-Hús Kft.
HU 373

5510 Dévaványa,
Gyomai út 1.

4 291 006 X X --- Békés

36 Hernád - Hús Kft. 2144 Kerepes,
Vörösmarty út 13.

Hernád - Hús Kft.
HU 881

3881 Abaújszántó,
Dobszai u. 8.

1 151 910 --- X --- Borsod-A-Z.

37 BOTOND-HÚS Kft. 3780 Edelény,
Rozsnyói út 11.

BOTOND-HÚS Kft.
HU 880

3780 Edelény,
Antal György út 2.

1 136 324 --- X --- Borsod-A-Z.

38 Agrár-Coop Kft. 3400 Mezõkövesd,
Szihalmi út 1.

Agrár-Coop Kft.
HU 706

3400 Mezõkövesd,
Szihalmi út 1.

1 151 899 --- X --- Borsod-A-Z.

39 Sajóhús Kft. 3561 Felsõzsolca,
Állomás út 11.

Sajóhús Kft.
HU 185

3561 Felsõzsolca,
Állomás út 11.

1 151 844 --- X --- Borsod-A-Z.

40 Szerencsi
Mezõgazdasági Rt.

3900 Szerencs,
Rákóczi út 59.

Szerencsi
Mezõgazdasági Rt.
HU 490

3881 Abaújszántó,
Malom zug 4.

1 151 853 --- X --- Borsod-A-Z.

41 Füstöltkolbász
Kolbászkész. Szolg Kft.

6723 Szeged,
Tölgyes u. 2.

Füstöltkolbász Kft.
HU 377

6900 Makó, Rákosi út
2.

1 211 504 --- X --- Csongrád

42 Gulyás János és Társa
Kft.

6645 Felgyõ, II. ker.
80.

Gulyás János és Társa
Kft. HU 586

6645 Felgyõ, II. ker.
80.

1 151 330 --- X --- Csongrád

43 Héjja Testvérek Mg,
Ipari Term. és Ker. Kft.

6640 Csongrád,
Tanya 248.

Héjja Testvérek Kft.
HU 566

6641 Csongrád,
Szentesi út 19.

1 151 291 --- X --- Csongrád

44 UNG-Hús Kft. 3526 Miskolc,
Szentpéteri kapu 5-7.

UNG - Hús Kft.
HU 344

6800
Hódmezõvásárhely,
Tanya 1222.

1 151 349 --- X --- Csongrád

45 Kecskeméti László
vállalkozó

6800
Hódmezõvásárhely,
Makai u.. 2.

Gorzsai Húsüzem
HU 607

6800
Hódmezõvásárhely-Gor
zsa, Tanya 3076.

1 151 367 X X --- Csongrád

46 Maroshús 99
Húsfeldolgozó és
Kereskedelmi Kft.

6900 Makó,
Lonovics sgt. 12/a

Maroshús 99 Húsfeld.
és Ker. Kft. HU
806

6931 Apátfalva,
Kossuth u. 87/b

4 445 931 --- X --- Csongrád

47 BRILLIR Kft. 6600 Szentes,
Arany János u. 16.

BRILLIR Kft.
HU 375

6621 Derekegyház,
Köztársaság tér 11.

4 266 521 --- X --- Csongrád

48 Pick Szeged Zrt. 6725 Szeged,
Szabadkai út 18.

Pick Szeged Zrt.
HU 7

6725 Szeged,
Szabadkai út 18.

1 151 394 --- X --- Csongrád

49 Adony-Hús Kft. 2457 Adony,
Ady E. u. 82.

Adony-Hús Kft.
HU 729

2457 Adony,
Szedres major

4 248 580 --- X --- Fejér

50 Pálhalmai Agrospecial
Kft.

2459 Rácalmás,
Újgalambos-puszta

Pálhalmai Agrospecial
Kft. Marhavágóh. HU
955

2459 Rácalmás, Hangos
puszta

1 180 028 X --- --- Fejér
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Sor-
szám

Üzemeltetõ Vágóhíd
Állatfaji engedéllyel rendelkezõ minõsítõ hely

jelölés
Megye

Neve Székhelye Neve Címe
Tenyészet

kódja
Vágó-
marha

Vágó-sertés Vágó- juh

51 Pálhalmai Agrospecial
Kft.

2459 Rácalmás,
Újgalambos-puszta

Pálhalmai Agrospecial
Kft. Sertésvágóh. HU
727

2459 Rácalmás,
Újgalambos-puszta

4 263 753 --- X --- Fejér

52 Bé-La Húsker. és Szolg.
Kft

8600 Siófok,
Dózsa Gy. u. 47.

Bé-La Húsker. és Szolg.
Kft. HU 703

8136 Lajoskomárom,
hrsz. 024/1.

4 246 958 --- X --- Fejér

53 Boros József 8137 Mezõkomárom,
Kossuth u.13.

Boros József
06010

8138 Szabadhídvég,
Fõ u. 1.

1 140 686 --- X --- Fejér

54 Kalória Mezõgazdasági
és Élelmiszeripari Kft.

8151 Szabadbattyán,
Lajostelep

Kalória Mezõgazdasági
és Élelmiszeripari Kft.
HU 591

8151 Szabadbattyán,
Lajostelep

1 140 855 --- X --- Fejér

55 Halász-7 Kft. 2481 Velence,
Tulipán u.23.

Halász-7 Kft.
HU 803

7000
Sárbogárd-Nagyhörcsök

4 484 312 X X --- Fejér

56 Provízió-3 Kft. 8000 Székesfehérvár,
Berényi út 7.

Provízió-3 Kft. HU
950

8052 Fehérvárcsurgó,
Vörösmarty u. 15.

1 140 798 X X --- Fejér

57 Állattenyésztési és
Takarm. Kutató Intézet

2053 Herceghalom,
Gesztenyés út 1.

Állattenyésztési és
Takarm. Kutató Intézet
HU 725

2053 Herceghalom,
Gesztenyés út 1.

1 140 202 --- X --- Fõv. és Pest

58 Csikós László 2344 Dömsöd,
Kunszentmiklósi út
hrsz. 0407/65-64

Csikós László HU
862

2344 Dömsöd,
Kunszentmiklósi út
hrsz. 0407/65-64

1 152 113 --- X --- Fõv. és Pest

59 Csiló és Társa Ker.és
Szolg. Kft.

2213 Monorierdõ,
Barátság u.5.

Csiló és Társa Ker. és
Szolg. Kft. HU
699

2212 Csévharaszt,
Külterület 3.

1 447 561 X X --- Fõv. és Pest

60 Dél-Pest Megyei Mg.
Rt.

2700 Cegléd Bede 575. Csemõi Vágóhíd
HU 659

2713 Csemõ, Határ út
1.

4 263 463 --- X --- Fõv. és Pest

61 D-MEAT Élip. és Ker.
Kft.

2373 Dabas - Gyón,
Tatárszentgyörgyi út
0822/3

D-MEAT Élip. és Ker.
Kft. HU 515

2373 Dabas - Gyón,
Tatárszentgyörgyi út
0308/86

1 178 582 X X X Fõv. és Pest

62 FEJÕS HÚS Kft. 2711 Tápiószentmárton,
Szõlõhegy - Húsüzem

FEJÕS HÚS Kft.
HU 694

2711 Tápiószentmárton,
Szõlõhegy - Húsüzem

1 152 083 --- X --- Fõv. és Pest

63 Galgahús Kft. 2170 Aszód,
Csendes u. 12.

Galgahús Kft. HU
853

2170 Aszód, Csendes u.
12.

1 152 122 --- X --- Fõv. és Pest

64 Györgyehús Bt. 2767 Tápiógyörgye,
Martinovics utca 4.

Györgyehús Bt.
HU 764

2767 Tápiógyörgye,
Martinovics utca 4.

1 139 969 --- X --- Fõv. és Pest

65 Orosz és Társa Bt. 2344 Dömsöd, Ságvári
u. 6.

Orosz és Társa Bt.
HU 700

2344 Dömsöd, Vasút u.
53.

1 152 186 --- --- X Fõv. és Pest

66 Pákozdi Benõ
vállalkozó

2700 Cegléd,
Selyem u. 7.

Pákozdi Benõ
vállalkozó HU 359

2700 Cegléd,
Külsõ Jászberényi u.
408.

4 219 095 --- X --- Fõv. és Pest

67 Parasztgazdaság Rt. 2214 Pánd, Pick major Parasztgazdaság Rt.
HU 667

2371 Dabas-Sári,
Mántelek 1.

4 223 085 --- X --- Fõv. és Pest
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Sor-
szám

Üzemeltetõ Vágóhíd
Állatfaji engedéllyel rendelkezõ minõsítõ hely

jelölés
Megye

Neve Székhelye Neve Címe
Tenyészet

kódja
Vágó-
marha

Vágó-sertés Vágó- juh

68 PORCIÓ-Ék
Élelmiszer-ipari és Ker.
Kft.

2730 Albertírsa,
Homokrész

PORCIÓ-Ék
Élelmiszer-ipari és Ker.
Kft. HU 305

2730 Albertírsa,
Homokrész

4 157 957 --- X --- Fõv. és Pest

69 TAHI-Hús Kft. 2021 Tahitótfalu,
Szabadság u. 15.

TAHI-Hús Kft.
HU 555

2612 Kosd,
Cselõtepuszta

4 431 745 X X --- Fõv. és Pest

70 Lõrinci Rácz Kft. 1182 Budapest,
Esze Tamás u. 14/a

Lõrinci Rácz Kft.
HU 548

2225 Úllõ, Dóra -
major

4 157 975 --- X --- Fõv. és Pest

71 Ács István Húsaipari
Termék Elõállító

9343 Beled, Rába sor 5. Ács István Húsaipari
Termék Elõállító
Vágóhíd HU 677

9343 Beled, Rába sor 5. 1 140 538 --- X --- Gyõr-M-S.

72 Kapusprint 90 Kft. 9300 Csorna,
Barbacsi u. 4.

Kapusprint 90 Kft.
HU 756

9300 Csorna,
Barbacsi u. 4.

1 140 613 --- X --- Gyõr-M-S.

73 Kapuvári Hús Rt. 7444 Kapuvár,
Cseresznye sor 21.

Kapuvári Hús Rt.
HU 10

7444 Kapuvár,
Cseresznye sor 21.

4 263 445 --- X --- Gyõr-M-S.

74 Bagosi –Hús Kft. 4273 Hajdúbagos,
Kertalja u. 6.

Bagosi –Hús Kft.
08021

4273 Hajdúbagos,
Kertalja u. 20.

1 140 976 X --- --- Hajdú-Bihar

75 Debreceni Hús Rt. 4030 Debrecen,
Vágóhíd u. 9.

Debreceni Hús Rt.
HU 8

4030 Debrecen,
Vágóhíd u. 9.

1 151 965 --- X --- Hajdú-Bihar

76 Dorog-Hús Ipari és
Kereskedelmi Kft.

4087 Hajdúdorog,
Vidítõ u.. 5.

Dorog-Hús Kft.
HU 146

4087 Hajdúdorog,
Vidítõ u.. 5.

1 151 862 --- X --- Hajdú-Bihar

77 H – H Kft. 4288 Újléta, Petõfi u. 6. H – H Kft.
HU 590

4281 Létavértes, Petõfi
u. 78.

1 151 509 --- X --- Hajdú-Bihar

78 Hajdúhús 2000 Kft. 4030 Debrecen,
Diószegi u. 7.

Hajdúhús 2000 Kft.
HU 514

4030 Debrecen,
Diószegi u. 7.

1 277 360 --- X --- Hajdú-Bihar

79 Létai-Huszti Kft. 4024 Debrecen,
Sumen u. 14.

Létai-Huszti Kft. HU
922

4281 Létavértes, Petõfi
u. 80.

1 151 536 X --- X Hajdú-Bihar

80 IMKI-FOOD Term.
Szolg. és Ker. Kft.

4150 Püspökladány,
Kurucz u.20.

IMKI-FOOD Kft.
HU 380

4172 Biharnagybajom,
Béke telep 46.

1 152 038 X X --- Hajdú-Bihar

81 Kurucz Pál vállalkozó 4200 Hajdúszoboszló,
Kenézy u. 16.

Kurucz Pál vállalkozó
HU 959

4183 Kaba, Rákóczi u.
9.

1 191 884 --- X --- Hajdú-Bihar

82 Lac-Hús Kft. 4080 Hajdúnánás,
Böszörményi u. 2.

Lac-Hús Kft.
HU 342

4080 Hajdúnánás,
Böszörményi u. 2.

1 151 769 X X X Hajdú-Bihar

83 Lipoly Kft 2214 Pánd,
Fõ u. 1.

Lipoly Kft
HU 507

4200 Hajdúszoboszló,
Debreceni útfél 11.

4 245 232 --- X --- Hajdú-Bihar

84 Szoboszló-Hús Kft. 4200 Hajdúszoboszló,
Kádár u. 8/A.

Szoboszló-Hús Kft.
HU 580

4242 Hajdúhadház,
Dr. Földi János u. 55.

1 151 796 --- X --- Hajdú-Bihar

85 WAKER Bt. 4121 Szentpéterszeg,
Vöröshadsereg u. 7.

WAKER Bt.
HU 850

4123 Hencida,
Alkotmány utca 1.

1 151 684 X --- --- Hajdú-Bihar
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Sor-
szám

Üzemeltetõ Vágóhíd
Állatfaji engedéllyel rendelkezõ minõsítõ hely

jelölés
Megye

Neve Székhelye Neve Címe
Tenyészet

kódja
Vágó-
marha

Vágó-sertés Vágó- juh

86 „TARNAHÚS”
Tarnamérai Húsfeld. és
Értékesítõ Kft.

3284 Tarnaméra,
Zaránki út 1.

„TARNAHÚS”
Tarnamérai Húsfeld. és
Ért Kft. HU 857

3284 Tarnaméra,
Zaránki út 1.

4 237 374 --- X --- Heves

87 Apci Hús Kft. 3032 Apc,
Szineg-Major

Apci Hús Kft.
HU 776

3032 Apc,
Szineg-Major

1 164 828 --- X --- Heves

88 Hajdú-Hús Rt. 4281
Létavértes-Nagyléta,
Kert út 1/a.

Hajdú-Hús Rt.
HU 179

3381 Pély, Tarnai út 1 164 677 X X --- Heves

89 Horváth Termelõ és
Kereskedelmi Kft.

3293 Visznek,
Szabadság u. 2.

Horváth Termelõ és
Kereskedelmi Kft.
HU 733

3293 Visznek,
Szabadság u. 2.

1 438 325 X X --- Heves

90 Mátra Kincse 2002 Kft. 3200 Gyöngyös,
Szurdokpart u. 9.

Mátra Kincse 2002 Kft.
HU 889

3200 Gyöngyös, Pesti út 1 170 335 --- X --- Heves

91 Pásztor-Hús Kft. 3300 Eger,
Kistályaí utca 8/a.

Pásztor-Hús Kft.
HU 575

3300 Eger,
Kistályaí utca 8/a.

1 151 611 X X X Heves

92 Sarud-Hús Kft. 3386 Sarud, Külterület Sarud-Hús Kft.
HU 845

3386 Sarud, Külterület 1 164 752 --- X --- Heves

93 Varga és Társa 2000
Kft.

3016 Boldog,
Kossuth u. 61.

Varga és Társa 2000
Kft. HU 716

3016 Boldog,
Béke tanya 065.

1 164 819 --- X --- Heves

94 Horváth Hús Kft. 5363 Nagyiván,
Rákóczi u. 75.

Horváth Hús Kft.
HU 337

5363 Nagyiván,
Rákóczi u. 75.

4 223 487 --- X --- Jász-Nk-Sz.

95 Nagykún-Hús Kft 5340 Kunhegyes,
Kisér utca 1.

Nagykun-Hús Kft.
HU 452

5340 Kunhegyes,
Kisér utca 1.

4 358 215 --- X --- Jász-Nk-Sz.

96 Örsi-Pig Bt. 5362 Tiszaörs,
Madarasi utca 46.

Örsi-Pig Bt.
HU 752

5362 Tiszaörs,
Madarasi utca 46.

1 151 040 --- X --- Jász-Nk-Sz.

97 Surjányhús Ipari és
Kereskedelmi Kft.

5212 Surjány, Vágóhíd Surjányhús Ipari és Ker.
Kft. HU 317

5212 Surjány, 0301/28
hrsz. Vágóhíd

1 151 246 --- X --- Jász-Nk-Sz.

98 Szabados-Hús Kft. 5085 Rákóczifalva,
Szent László király út
106.

Szabados-Hús Kft.
HU 562

5085 Rákóczifalva,
József Attila út 16.

1 139 978 --- X --- Jász-Nk-Sz.

99 Mészáros Ferenc
vállalkozó

2541 Lábatlan,
Zalka ltp. 18.

Mészáros Vágóhíd
HU 741

2541 Lábatlan,
Rákóczi u. 38/a.

1 151 004 X X --- Komárom-E.

100 Nagy Lajos vállalkozó 2942 Nagyigmánd,
Szikszai u. 37.

Nagyigmándi Vágóhíd
HU 742

2942 Nagyigmánd,
Jókai major

1 150 922 X X X Komárom-E.

101 Süveg-Hús Kft. 2911 Mocsa, Sertéstelep Süveg-Hús Kft.
HU 783

2911 Mocsa, Sertéstelep 1 151 200 --- X --- Komárom-E.

102 Agro-Produkt Kft. 3060 Pásztó, Sertéstelep Agro-Produkt Kft.
HU 577

3060 Pásztó, Sertéstelep 4 263 762 --- X --- Nógrád

103 ALM Sertéstenyésztõ
Húsipari Kft.

7557 Somogytarnóca,
Szabadság út 64.

ALM Sertéstenyésztõ
Húsipari Kft. HU 80

7551 Lábod,
Hosszúfalvi u. 143.

1 158 218 --- X --- Somogy
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Sor-
szám

Üzemeltetõ Vágóhíd
Állatfaji engedéllyel rendelkezõ minõsítõ hely

jelölés
Megye

Neve Székhelye Neve Címe
Tenyészet

kódja
Vágó-
marha

Vágó-sertés Vágó- juh

104 Harmónia Hús Kft. 7500 Nagyatád,
Bocskai u. 9.

Harmónia Hús Kft.
HU 870

8840 Csurgó,
József Attila u. 8.

4 481 058 --- X --- Somogy

105 Kapos Ternero Húsipari
Termelési és Ker.Kft.

7478 Bárdudvarnok,
Bárd u. 98/b.

Kapos Ternero Kft.
HU 662

7432 Hetes Külterület,
Kokas major

1 139 893 X --- X Somogy

106 KOMÉTA 99 Kft. 7400 Kaposvár,
Pécsi u. 67-69.

KOMÉTA 99 Kft.
HU 62

7400 Kaposvár,
Pécsi u. 67-69.

4 157 676 --- X --- Somogy

107 PINDUR - Hús Kft. 8840 Csurgó,
Kert u. 26.

PINDUR - Hús Kft.
HU 656

7584 Babócsa,
Kossuth Lajos u. 17.

1 195 716 --- X --- Somogy

108 Borkesz Lajos
magánvállalkozó

4600 Kisvárda,
Aradi Vértanuk tere 4.

Borkesz Lajos
vállalkozó
HU 561

4600 Kisvárda,
Városmajor u. 58.

1 141 076 --- X --- Sza-
bolcs-Sz-B.

109 Dob Hús Kft. 4466 Tiszadob,
Állomás u. 1.

Dob Hús Kft.
HU 866

4440 Tiszavasvári,
hrsz. 0192/28.

4 480 387 --- X --- Sza-
bolcs-Sz-B.

110 DOMBKA 2003 Zrt. 4492 Dombrád,
Andrássy u. 82.

DOMBKA 2003 Zrt.
HU 801

4429 Dombrád, hrsz
0178.

4 306 261 --- X --- Sza-
bolcs-Sz-B.

111 Fintor és Társa Kft. 4461 Nyírtelek,
Vasvári Pál u. 63.

Fintor és Társa Kft.
HU 812

4461 Nyírtelek,
Petõfi köz 2.

1 195 716 --- X --- Sza-
bolcs-Sz-B.

112 Hultai István vállalkozó 3561 Felsõzsolca,
Rétföldi út 58.

Hultai István vállalkozó
HU 798

4456 Tiszadob,
Móricz Zsigmond út

1 141 094 --- X --- Sza-
bolcs-Sz-B.

113 Kálmánházi Húsüzem
Term. és Ker. Kft

4434 Kálmánháza,
Váci Mihály u. 11.

Kálmánházi Húsüzem
Term. és Ker. Kft HU
823

4434 Kálmánháza,
Váci Mihály u. 11.

1 141 115 X X X Sza-
bolcs-Sz-B.

114 Mada-Hús Kft. 4564 Nyírmada,
Hizlalda u. 2.

Mada-Hús Kft.
HU 533

4564 Nyírmada,
Hizlalda u. 2.

1 816 053 --- X --- Sza-
bolcs-Sz-B.

115 Pálfi Gyula 4900 Fehérgyarmat,
Vágóhíd u. 2.

Pálfi Gyula
HU 796

4900 Fehérgyarmat,
Vágóhíd u. 2.

1 141 151 --- X --- Sza-
bolcs-Sz-B.

116 Suska-Hús Bt. 4355 Nagyecsed,
Munkácsy M. út 23/a.

Suska-Hús Bt.
HU 799

4355 Nagyecsed,
Szatmári út 150.

1 403 411 --- X --- Sza-
bolcs-Sz-B.

117 Aranyesõ Kft. 7150 Bonyhád,
Fáy ltp. 25.

Aranyesõ Kft.
HU 697

7150 Bonyhád,
Gyár u. 0333/7.

1 140 293 X --- --- Tolna

118 Dunaföldvár-Hús Kft. 7020 Dunaföldvár,
Elõszállási út 102.

Dunaföldvár-Hús Kft.
HU 708

7020 Dunaföldvár,
Elõszállási út 102.

1 140 154 --- X --- Tolna

119 Héberling Imre
vállalkozó

7144 Decs, Baláca u.
43.

Héberling Imre
vállalkozó HU 637

7144 Decs, Kültelek 1 194 867 X X --- Tolna

120 Homológia Kft. 7055 Tengelic, Gindly u Homológia Kft.
HU 816

7055 Tengelic, Gindly
u. 0142 hrsz

1 140 239 --- X --- Tolna

121 Keselyús-Hús Kft. 7100 Szekszárd,
Béri Balogh Ádám u.
5-7.

Keselyûs-Hús Kft.
HU 605

7150 Szekszárd,
Keselyüs hrsz 163/18.

4 390 624 X X --- Tolna
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Sor-
szám

Üzemeltetõ Vágóhíd
Állatfaji engedéllyel rendelkezõ minõsítõ hely

jelölés
Megye

Neve Székhelye Neve Címe
Tenyészet

kódja
Vágó-
marha

Vágó-sertés Vágó- juh

122 Premix Gyártó Kft. 7062 Keszõhidegkút,
Vasútállomás

Premix Gyártó Kft.
HU 579

7081 Simontornya,
Némedi út

1 140 314 --- X --- Tolna

123 Sebestyén Gábor
vállalkozó

7450 Bonyhád,
Perczel Mór u. 3.

Sebestyén Gábor
vállalkozó HU 690

7054 Tengelic,
Rákóczi u. 45.

1 197 019 X X --- Tolna

124 Zsikó Lajos 7148 Alsónyék,
Templom u. 23.

Zsikó Lajos HU 707 7148 Alsónyék,
Fõ út 1.

1 225 905 --- X --- Tolna

125 Vádi Általános
Vállalkozási Kft.

7064 Gyönk,
József Attila u.

Vádi Általános
Vállalkozási Kft.
HU 749

7064 Gyönk,
József Attila u.

1 140 323 --- X --- Tolna

126 Tolna m-i Önk. Balassa
J.Kórház

7100 Szekszárd,
Béri B. Á. u. 5-7.

Tolna m-i Önk. Balassa
J. Kórház HU 748

7100 Szekszárd Palánk,
Gazdaság telep 1.

4 268 020 --- X --- Tolna

127 „Babati és Társa” Kft. 9900 Körmend,
Sport u. 2.

„Babati és Társa” Kft.
HU 504

9900 Körmend, Sport
u. 2.

1 151 675 --- X --- Vas

128 Fehérpecsenye Kft. 8500 Pápa, Kert út 2. Fehérpecsenye Kft.
HU 808

9522 Kemenesmagasi,
hrsz. 0181/4.

1 273 933 X X --- Vas

129 VESZPRÉM MEAT
Kft.

1048. Budapest,
Székpatak u. 19

VESZPRÉM MEAT
Kft. HU 552

8200 Veszprém,
Szabadság ltp. 030/18
hrsz.

1 151 189 --- X --- Veszprém

130 Molnár és Molnár
Kereskedelmi Bt.

8345 Gógánfa.
Tihany u. 59.

Molnár és Molnár
Kereskedelmi Bt. HU
786

8345 Gógánfa,
Tihany u. 59.

1 151 170 X X --- Veszprém

131 Molnár Ferenc 8286 Gyulakeszi
Jókai u. 7.

Molnár Ferenc
HU 613

8286 Gyulakeszi
Jókai u. 7.

4 244 682 X --- --- Veszprém

132 Nagyalásonyi Táncsics
MG Zrt.

84 Nagyalásony,
Rákóczi u. 1/a.

Devecseri Húsüzem
HU 787

8460 Devecser,
Szechényi u. 37.

1 151 107 X X --- Veszprém

133 Pápai Hús 1913 Kft. 8500 Pápa,
Kisfaludy u. 2.

Pápai Hús 1913 Kft.
HU 6

8500 Pápa,
Kisfaludy u. 2.

1 151 152 --- X --- Veszprém

134 Farkas Zsolt 8800 Nagykanizsa,
Õrtorony u. 2.

Horváth Hús
HU 618

8754 Galambok,
Hegyalja u. 30/a.

1 150 959 --- X --- Zala

135 Horváth László 8865 Tótszentmárton,
Alkotmány u. 2.

Vágó-Húsfeldolgozó
Üzem HU 731

8868 Letenye, Petõfi út
55.

1 151 077 --- X --- Zala

136 MIKOFAMI Kft. 8900 Zalaegerszeg,
Zala utca 2/b.

MIKOFAMI Kft.
HU 35

8921 Zalaszentiván,
hrsz 087/4

4 479 183 X --- --- Zala

137 Póker Impex Kft. 8932 Pókaszepetk,
Petõfi u.124.

Póker Impex Kft.
HU 714

8932 Pókaszepetk,
Petõfi u. 181.

1 151 022 --- X -- Zala

138 Szabadics Kft. 8314 Vonyarcvashegy,
Fõ út 62/1.

Szabadics Kft.
HU 682

8898 Sõjtör,
Külterület hrsz. 0359/5.

4 367 796 --- X --- Zala
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A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 04.2.3./1298/4/2009. számú közleménye
a vágóállatok vágás utáni minõsítésére mûködési engedéllyel rendelkezõ vágóhídi minõsítõ helyekrõl 2009. szeptember 1-jei állapot szerint

Sor-
szám

Tenyészet-kód Vágóhíd neve Vágóhíd telephelye
Az engedély

száma

A vágható faj
megnev.min.hely eng.

n. (S, M, J, K)
Megye

1 1 140 350 (Bácsalmási Agráripari ZrT.) KUN Plastic Kft. 6430 Bácsalmás Backnang utca 2. HU 631 Visszavonva Bács-Kiskun
2 1 141 236 Hungary Meat Kft. Vágóhíd /JUH/ 6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 30. HU 23 Visszavonva Bács-Kiskun
3 1 454 093 Inoka László /JUH/ 6000 Kecskemét-Katonatelep, Lombos u. 42. HU 664 Visszavonva Bács-Kiskun
4 1 140 006 Mg-i Szakk. Isk. és Szk. Isk. /JUH/ 6100 Kiskunfélegyháza, Csólyosi út HU 599 Visszavonva Bács-Kiskun
5 1 139 987 MI-Széva Kft. /MARHA/ 6078 Jakabszállás II. kerúlet 18/b. HU 625 Visszavonva Bács-Kiskun
6 1 139 987 MI-Széva Kft. /SERTÉS/ 6078 Jakabszállás II. kerúlet 18/b. HU 625 Visszavonva Bács-Kiskun
7 1 139 987 MI-Széva Kft. /JUH/ 6078 Jakabszállás II. kerúlet 18/b. HU 625 Visszavonva Bács-Kiskun
8 ? Olívia Kft. /JUH/ 6050 Lajosmizse, Mizse 94. HU 136 Nem volt Bács-Kiskun
9 4 242 316 REXUS Húsfeldolgozó és Ker. Kft. 6235 Bócsa, III. ker. HU 34 Visszavonva Bács-Kiskun

10 4 266 491 Szabó Sándor /JUH/ 6080 Szabadszállás, Közvágóhíd u. 4 8. HU 633 Nem volt Bács-Kiskun
11 4 439 077 Töltés-Hús Kft. 6239 Császártöltés, Úttörõ u. 80. HU 644 Visszavonva Bács-Kiskun
12 1 276 297 LAKHÚS Kft. 7733 Geresdlak, Hunyadi út 46. HU 498 Visszavonva Baranya
13 4 278 601 Szabadszentkirályi Mg. Zrt. 7951 Szabadszentkirály, Petõfi u. 057/64. HU 676 Visszavonva Baranya
14 1 186 150 Benkó Hús /JUH/ 5660 Újkígyós, Tormási u. 15. HU 372 Nem volt Békés
15 4 303 680 (Ferján Hús) Gyoma-Impex Kft. 5510 Dévaványa-Kõsziget,T. 514. Hrsz.

072/10.
HU 674 Felfüggesztve Békés

16 4 433 664 Toma-Hús Kft. /JUH/ 5931 Nagyszénás, Hõsök útja 41. HU 574 Visszavonva Békés
17 1 277 379 TQ-Vágó Kft. 5945 Kardoskút, Tanya 307/a. HU 508 Visszavonva Békés
18 1 151 880 Hagyaczki József Vágóhídja 3443 Mezõnagymihály, Szabadság út 14. HU 961 Nem volt Borsod-A-Z
19 1 243 305 TISZA-HÚS Kft. 3565 Tiszalúc, kerület 0122. HU 918 Visszavonva Borsod-A-Z
20 1 211 492 Gyulai Ferenc Vágóhíd és Húsüzeme 6900 Makó, Aradi u. 112. 05006 Nem volt Csongrád
21 1 151 367 Kecskeméti László Vágóhídja /JUH/ Gorzsai

Húsüz.
6800 Hódmezõvh.-Gorzsa, Tanya 3076. HU 607 Nem volt Csongrád

22 1 140 686 Boros József /JUH/ 8137 Szabadhídvég, Fõ u.1. 06010 Nem volt Fejér
23 4 263 874 Farkas László Vágóhíd 8135 Dég, Széchenyi u. 63. 06009 Engedély. alatt Fejér
24 1 140 864 Heiter és Társa Kft. 2464 Gyúró, Kossuth L. u. 2. HU 953 Visszavonva Fejér
25 4 271 732 Polgárdi Vágóhíd 8154 Polgárdi 0133 hrsz. HU 957 Nem volt Fejér
26 1 140 798 Provizió 3 Kft. Vágóhíd /JUH/ 8052 Fehérvárcsurgó, Vörösmarty utca 15. 06020 Nem volt Fejér
27 4 146 940 Városi István 2462 Martonvásár, Béke u. 12. HU 936 Engedély. alatt Fejér
28 1 151 974 DPMG RT. 2700 Cegléd, Cifrakert 012015 Visszavonva Fõv. és Pest
29 1 152 083 Fejõs Hús Kft. /MARHA/ 2711 Tápiószentmárton, Szõlõhegy HU 694 Nem volt Fõv. és Pest
30 1 152 186 Orosz és Társa Bt. /MARHA/ 2345 Dömsöd, Vasút u. 53. HU 700 Nem volt Fõv. és Pest
31 1 140 761 Észak-Hansági Húsfeldolgozó 9241 Jánossomorja, Erdõsor HU 379 Visszavonva Gyõr-M-S
32 1 140 565 Kisalföldi - Hús Kft. 9072 Nagyszentjános, Fõ u. 1. HU 735 Visszavonva Gyõr-M-S
33 1 140 604 Stuffer Húsüzem 9473 Egyházasfalu, Fõ u. 91. HU 755 Nem volt Gyõr-M-S
34 1 151 161 Szegvári Húsüzem 8436 Veszprémvarsány, Rákóczi út hrsz 049. HU 811 Visszavonva Gyõr-M-S
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Sor-
szám

Tenyészet-kód Vágóhíd neve Vágóhíd telephelye
Az engedély

száma

A vágható faj
megnev.min.hely eng.

n. (S, M, J, K)
Megye

35 1 140 668 Szili Vágóhíd 9326 Szil, Város u. 2. HU 788 Nem volt Gyõr-M-S
36 1 140 583 Tóth Gyula Vágóhídja 9155 Lébény, Tárnokréti út HU 770 Nem volt Gyõr-M-S
37 1 230 899 Agrárgazdaság Kft. Bödönhát /MARHA/ 4065 Újszentmargita-Bödönhát 08002 Nem volt Hajdú-Bihar
38 1 230 899 Agrárgazdaság Kft. Bödönhát /SERTÉS/ 4065 Újszentmargita-Bödönhát 08002 Nem volt Hajdú-Bihar
39 1 230 899 Agrárgazdaság Kft. Bödönhát /JUH/ 4065 Újszentmargita-Bödönhát 08002 Nem volt Hajdú-Bihar
40 1 140 976 Bagosi Hús Kft. /SERTÉS/ 4273 Hajdúbagos, Kertalja u. 20. 08021 Nem volt Hajdú-Bihar
41 1 140 976 Bagosi Hús Kft. /JUH/ 4273 Hajdúbagos, Kertalja u. 20. 08021 Visszavonva Hajdú-Bihar
42 4 235 400 Bihari Sertésteny. Kft. Sertéstelepi vágóh. 4137 Magyarhomorog, Mogyorós telep HU 944 Nem volt Hajdú-Bihar
43 4 263 481 Csikós Gyula Minivágóhíd 4172 Biharnagybajom Széchenyi u. 8. 08001 Nem volt Hajdú-Bihar
44 1 151 901 Hajdúböszörményi Mezõgazdasági Rt. /MARHA/ 4220 Hajdúböszörmény, 35-õs fõút Polgári útfél 08011 Nem volt Hajdú-Bihar
45 1 151 901 Hajdúböszörményi Mezõgazdasági Rt./SERTÉS/ 4220 Hajdúböszörmény, 35-õs fõút Polgári útfél 08011 Nem volt Hajdú-Bihar
46 1 151 901 Hajdúböszörményi Mezõgazdasági Rt./JUH/ 4220 Hajdúböszörmény, 35-õs fõút Polgári útfél 08011 Nem volt Hajdú-Bihar
47 1 151 693 Hajdúszovát Községi Kisvágóhíd /MARHA/ 4212 Hajdúszovát, Derecskei Útfél 08022 Nem volt Hajdú-Bihar
48 1 151 693 Hajdúszovát Községi Kisvágóhíd /SERTÉS/ 4212 Hajdúszovát, Derecskei Útfél 08022 Nem volt Hajdú-Bihar
49 1 152 038 IMKI FOOD Kft. Vágóhíd /JUH/ 4172 Biharnagybajom, Béke telep 46. HU 380 Nem volt Hajdú-Bihar
50 1 151 947 Kurucz Kft. /MARHA/ 4013 Debrecen Bellegelõ 552. HU 327 Felfüggesztve Hajdú-Bihar
51 1 151 947 Kurucz Kft. /SERTÉS/ 4013 Debrecen Bellegelõ 552. HU 327 Felfüggesztve Hajdú-Bihar
52 4 569 051 SD Stern Kft. 4242 Téglás, kültrület 017118. HU 925 Nem volt Hajdú-Bihar
53 1 151 451 Tedej Rt. Kisvágóhíd /MARHA/ 4085 Hajdúnánás-Tedej Fõ út 9. 08010 Nem volt Hajdú-Bihar
54 1 151 451 Tedej Rt. Kisvágóhíd /SERTÉS/ 4085 Hajdúnánás-Tedej Fõ út 9. 08010 Nem volt Hajdú-Bihar
55 4 262 831 Tiszacsegei Kisvágóhíd 4066Tiszacsege Bárórész 1. 08003 Nem volt Hajdú-Bihar
56 1 151 684 Waker Bt. Vágóhíd /SERTÉS/ 4123 Hencida, Alkotmány u. 1. HU 850 Nem volt Hajdú-Bihar
57 1 151 684 Waker Bt. Vágóhíd /JUH/ 4123 Hencida, Alkotmány u. 1. HU 850 Nem volt Hajdú-Bihar
58 ? FVM ASzK Szakképzõ Iskola 3250 Pétervására, Keglevich u. 19. HU 954 Visszavonva Heves
59 1 164 719 Gyöngyösi HúsipariKft. /MARHA/ 3200 Gyöngyös, Szurokpart u. 5-7. HU 923 Visszavonva Heves
60 1 438 325 Horváth Kft. Vágóhíd /JUH/ 3293 Visznek, Szabadság utca 2. HU 733 Nem volt Heves
61 4 271 714 MGSzH K. Sertés és Juh KTV Állomása

/SERTÉS/
3213 Atkár Tabi major HU 875 Visszavonva Heves

62 4 271 714 MGSzH K. Sertés és Juh KTV Állomása /JUH/ 3213 Atkár Tabi major HU 875 Visszavonva Heves
63 1 165 973 PE-SZA Mgi. Term. És Élm. Ker. Kft. /SERTÉS/ 3294 Tarnaõrs, Csárda major HU 951 Nem volt Heves
64 1 165 973 PE-SZA Mgi. Term. És Élm. Ker. Kft. /JUH/ 3294 Tarnaõrs, Csárda major HU 951 Nem volt Heves
65 4 264 947 Torbavecz József 3284 Tarnaméra, Petõfi út 25. HU 939 Nem volt Heves
66 1 472 363 TÓTH Húsfeldolg. és Ker. Kft.. 3271 Visonta, Borhi major HU 858 Nem volt Heves
67 4 134 338 Tóth Tamás Keresk. és Szolg. Kft. 3284 Tarnaméra, Gyöngyösi út hrsz. 0112/2. HU 886 Visszavonva Heves
68 ? CENTRAL MEAT Kft. 5136 Jászszentandrás, Felsõ tanyai út 12. HU 351 Engedély. alatt Jász-Nk-Sz
69 4 298 247 Mg. és Élelm.ker. Kft. /v.Túriné Pócs Éva/ 5083 Kengyel, Kossuth L. út 46. HU 838 Visszavonva Jász-Nk-Sz
70 4 568 698 Szécsi Vágóhíd 5310 Kisújszállás, Falusziget út 1. HU 927 Visszavonva Jász-Nk-Sz
71 1 150 892 Boxer Plusz Kft. /MARHA/ 2890 Tata, Csapó út. 6. HU 743 Felfüggesztve Komárom-E
72 1 150 892 Boxer Plusz Kft. /SERTÉS/ 2890 Tata, Csapó út. 6. HU 743 Felfüggesztve Komárom-E
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Sor-
szám

Tenyészet-kód Vágóhíd neve Vágóhíd telephelye
Az engedély

száma

A vágható faj
megnev.min.hely eng.

n. (S, M, J, K)
Megye

73 ? Cseh és Társa Kft. 7431 Juta, Ipartelep 1, hrsz, 028/3 HU 963 Nem volt Somogy
74 4 303 194 TANASZEK MG. Kft. 8700 Marcali, Templom u. HU 661 Visszavonva Somogy
75 1 141 892 Gégény Zoltánné 4484 Ibrány, Rozmaring út 82. HU 772 Nem volt Szabolcs-Sz-B
76 1 816 035 HO - TO Kft. 4320 Nagykálló, Szakolyi út 51. HU 795 Nem volt Szabolcs-Sz-B
77 1 369 054 Mérki - Hús Bt. 4352 Mérk, Béke út 77. HU 794 Visszavonva Szabolcs-Sz-B
78 4 386 951 Németh és Fia Kft. Vágóhíd 4900 Fehérgyarmat, Matolcsi út 4. HU 800 Nem volt Szabolcs-Sz-B
79 1 141 035 Önkormányzati Vágóhíd /MARHA/ 4492 Dombrád, Ady E. út HU 878 Nem volt Szabolcs-Sz-B
80 1 141 035 Önkormányzati Vágóhíd /SERTÉS/ 4492 Dombrád, Ady E. út HU 878 Nem volt Szabolcs-Sz-B
81 1 141 188 Pásztor Ferenc 4552 Napkor, Kállói út 56. HU 773 Nem volt Szabolcs-Sz-B
82 1 369 063 Rákóczi Halászati Szövetkezet 4722 Nyírmeggyes, Dózsa György út 112. HU 797 Visszavonva Szabolcs-Sz-B
83 1 140 293 Aranyesõ Kft. /SERTÉS/ 7150 Bonyhád, Gyár u. 0333/7. HU 697 Nem volt Tolna
84 4 266 512 Bartáné Koródi Katalin 7056 Szedres, Széchenyi u. 2. HU 673 Felfüggesztve Tolna
85 1 194 867 Heberling Imre Vágóhíd /JUH/ 7144 Decs, Kültelek HU 637 Nem volt Tolna
86 2 053 253 Horváth László /SERTÉS/ 7043 Bikács, Hunyadi u 53. HU 689 Visszavonva Tolna
87 2 053 253 Horváth László /JUH/ 7043 Bikács, Hunyadi u 53. HU 689 Nem volt Tolna
88 4 390 624 Keselyûs Hús Kft. /JUH/ 7149 Szekszárd-Keselyüs, hrsz. 0163/18. HU 605 Nem volt Tolna
89 1 273 504 Lampek - Hús Kft. 7130 Tolna, Garay u. 0150/2. hrsz. HU 709 Nem volt Tolna
90 1 275 405 Nagykónyi Önk. Vágóhíd /Tibusz Bt./ 7092 Nagykónyi, Vásártér u. HU 751 Nem volt Tolna
91 4 268 057 Nak Vágóhíd /Bertók Róbert/ 7215 Nak, Külterület HU 766 Nem volt Tolna
92 1 140 323 Vádi Kft. Vágóhíd /JUH/ 7064 Gyönk, József Attila utca HU 749 Nem volt Tolna
93 4 568 465 Zöngehús Bt. /SERTÉS/ 7051 Kajdaccs, Vörösmarthy u. hrsz 155/2. HU 919 Engedély. alatt Tolna
94 4 568 465 Zöngehús Bt. /JUH/ 7051 Kajdaccs, Vörösmarthy u. hrsz 155/2. HU 919 Nem volt Tolna
95 1 151 170 Molnár és Molnár Ker. Bt. /JUH/ 8346 Gógánfa, Tihany utca 59. HU 786 Nem volt Veszprém
96 4 244 682 Molnár Ferenc Vágóhíd /JUH/ 8286 Gyulakeszi, Jókai M. u. 7. HU 613 Nem volt Veszprém
97 4 244 691 Rapali Mihály egyéni vállalkozó /MARHA/ 8417 Csetény, Petõfi u. 88. HU 612 Nem volt Veszprém
98 4 244 691 Rapali Mihály egyéni vállalkozó /JUH/ 8417 Csetény, Petõfi u. 88. HU 612 Nem volt Veszprém

Megjegyzés: A csak sertés állatfajra minõsítõ hely mûködési engedéllyel rendelkezõ vágóhidaknál nincs a faj jelölve, a más és több állatfaj vágása esetén a minõ-
sítõ hely engedély állatfaji jelölések is szerepelnek.
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A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 04.2.3./1298/2/2009. számú közleménye
a vágóállatok vágás utáni minõsítésére mûködési engedéllyel rendelkezõ minõsítõ szervezetekrõl és tevékenységét nem minõsítõ szervezet keretében

végzõ egyéni minõsítõkrõl*, 2009. szeptember 1-jei állapot szerint

Sor-
szám

Adat megnevezése
A minõsítõ szervezet és/vagy egyéni minõsítõ

fõ adatai
A minõsítõ szervezet és/vagy egyéni minõsítõ

székhely/cím adata
Elérhetõségi adatok

1 Cégnév, székhely: Eurocontroll Hungary Minõsítõ,
Minõségvizsgáló Szolgáltató és Ta-
nácsadó Kft.

1075 Budapest, Holló u. 3-9.

Rövidített név: Eurocontroll Hungary Kft.
Ügyvezetõ: Bálint Katalin
Minõsítõ szervezeti mûködési engedély
száma:

MINSZ 1/2003.

E-mail: info@eurocontroll-hungary.hu
Telefon: 06 1 217 1083
Telefax: 06 1 215 2202

2 Cégnév, székhely: EC-Control Gazdaságellenõrzõ és
Szervezõ Kft.

1053 Budapest, Papnövelde u. 10.

Rövidített név: EC - Control Kft.
Ügyvezetõ: Dr. Vörösbaranyi János
Cégvezetõ: Baka-Deák Hella
Minõsítõ szervezeti mûködési engedély
száma:

MINSZ 2/2003.

E-mail: ec-control@freemail.hu
Telefon: 06 1 266 3517
Telefax: 06 1 266 3614

3 Cégnév, székhely: CMQ Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft.

8500 Pápa, Veszprémi út 38.

Rövidített név: CMQ Kft.
Ügyvezetõ: Béres István
Minõsítõ szervezeti mûködési engedély
száma:

MINSZ 3/2003.

E-mail: controll@kabelszat2002.hu
Telefon: 06 30 901 3954
Telefax: 06 89 510 088
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Sor-
szám

Adat megnevezése
A minõsítõ szervezet és/vagy egyéni minõsítõ

fõ adatai
A minõsítõ szervezet és/vagy egyéni minõsítõ

székhely/cím adata
Elérhetõségi adatok

4 Név, megnevezés, székhely: Balogh Zoltán 4493 Tiszakanyár, Dombrádi út 50.
Minõsítõ mûködési engedély száma: VTNM S 2/2009
E-mail:
Telefon: 06 30 9957 092
Telefax:

5 Név, megnevezés, székhely: Danku Gyula 4400 Nyíregyháza, Kõris u. 31.
Minõsítõ mûködési engedély száma: VTNM S 1/2009
E-mail:
Telefon: 06 30 3493 876
Telefax:

6 Név, megnevezés, székhely: Molnár Károly 9900 Körmend, Szabadság tér 2/13.
Minõsítõ mûködési engedély száma: VTNM S 3/2009
E-mail:
Telefon: n.a.
Telefax:

7 Név, megnevezés, székhely: Neumann Tamás 3060 Pásztó, Fenyõ út 3.
Minõsítõ mûködési engedély száma: VTNM S 4/2009
E-mail:
Telefon: 06 30 554 6822
Telefax:

8 Név, megnevezés, székhely: Papp Julianna 3561 Felsõzsolca, Rétföld út 58.
Minõsítõ mûködési engedély száma: VTNM S 5/2009
E-mail:
Telefon: 06 20 552 4299
Telefax:

* A közzététel lezárásának idõpontjában tevékenységét nem minõsítõ szervezet keretében végzõ, mûködési engedéllyel rendelkezõ minõsítõk száma 5 fõ.
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A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal 04.2.3./1298/3/2009. számú közleménye
a vágóállatok vágás utáni minõsítésére mûködési engedéllyel rendelkezõ, a tevékenységét minõsítõ szervezet,

vagy nem minõsítõ szervezet keretében végzõ, nyilvántartott minõsítõkrõl, 2009. szeptember 1-jei állapot szerint

Minõsítõ neve

MgSzH (OMMI) bélyegzõk sorozatszáma

(a vágóállat faj minõsítõi képzettség fel-
tüntetésével) Minõsítõ szervezet neve

vágómarha vágósertés vágójuh

Balázs Ágnes 356 146 406 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Béres István 27 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Bohner Gábor 14 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Bugyi Tamás 29 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Csiki Mihály 56 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Czimmermann István 30 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Dér Zoltán 31 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Esvég Roland 156 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Fülöp Csaba János 316 98 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Hagymási István 317 35 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Horváth Lászlóné 318 36 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Blatt Ferencné 360 28 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Kocsi Andrea 43 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Koncz Áron 90 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Kozmáné Fadgyas Piroska 38 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Laskai Andrea 40 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Légrádi Árpád 151 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Lekner György 359 149 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Magyar Antal 319 411 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Mátrai László 152 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Miklovicz Aranka 353 144 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Mikó Csaba 346 39 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Mráv Józsefné 41 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Mucsi Norbert Ferenc 355 145 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Palatinusz Erzsébet * CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Papp Tibor 351 413 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Pitonyák Jánosné 42 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Rostás Péter 150 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Simonyai Zsolt 44 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Sohár Anikó 354 45 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Szabó Csaba 99 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Szabó László 320 48 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Szõnyi István * CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Vadász Edit 361 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Végh Árpád 47 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Vitéz László 32 CMQ Szolgáltató És Kereskedelmi Kft.
Bakos Roland 139 EC-Control Kft.
Bányai Péter 338 50 EC-Control Kft.
Barta Attila 80 EC-Control Kft.
Bátai Sándor 125 EC-Control Kft.
Bíró László * 53 EC-Control Kft.
Bíró Tamás 57 EC-Control Kft.
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Minõsítõ neve

MgSzH (OMMI) bélyegzõk sorozatszáma

(a vágóállat faj minõsítõi képzettség fel-
tüntetésével) Minõsítõ szervezet neve

vágómarha vágósertés vágójuh

Bodnár Béla 104 EC-Control Kft.
Borbély Csaba 133 EC-Control Kft.
Budai Mátyás 358 147 EC-Control Kft.
Csáki Miklós 55 EC-Control Kft.
Dobó Mihály 344 59 EC-Control Kft.
Dold Attiláné * * * EC-Control Kft.
Élesné Molnár Dóra 341 142 * EC-Control Kft.
Farkas Gábor 61 EC-Control Kft.
Gyõrffy Julianna 65 EC-Control Kft.
Hegyesi László 67 EC-Control Kft.
Huba János 69 EC-Control Kft.
Benizs Béla 337 52 EC-Control Kft.
Hercz Imre 332 68 407 EC-Control Kft.
Széles Sándorné 102 EC-Control Kft.
Inoka Lászlóné 311 75 * EC-Control Kft.
Jánvári István 141 EC-Control Kft.
Kerekes Istvánné 342 73 409 EC-Control Kft.
Kerekes Kinga * 137 EC-Control Kft.
Kiss Csaba 74 EC-Control Kft.
Kiss Sándor * EC-Control Kft.
Kiss Sándorné 77 EC-Control Kft.
Kissné Hercz Anita 138 EC-Control Kft.
Korbeák György 121 EC-Control Kft.
Kovács Mátyásné Gerda Ilona 81 EC-Control Kft.
Kugler Antal 82 EC-Control Kft.
Kuli Bálint 83 EC-Control Kft.
Lajkó Gábor 84 EC-Control Kft.
Lengyel Mátyás 106 EC-Control Kft.
Mazur János 86 EC-Control Kft.
Mészáros Róbert 148 EC-Control Kft.
Molnár Lászlóné 159 EC-Control Kft.
Molnár Zsolt 91 EC-Control Kft.
Nagy Béla 88 EC-Control Kft.
Nagy Lajos 348 92 EC-Control Kft.
Nagyfejeõ Imréné 123 EC-Control Kft.
Nagyné Bodon Ildikó 122 EC-Control Kft.
Nemes Szabolcs 143 EC-Control Kft.
Ország Gergely 336 93 EC-Control Kft.
Ozorák László 343 94 EC-Control Kft.
Patkós Andrea 157 EC-Control Kft.
Paulik Pál 334 95 EC-Control Kft.
Sipos Attila 97 EC-Control Kft.
Szabó Gábor 100 EC-Control Kft.
Szabó Gyula 331 126 EC-Control Kft.
Szalai Mónika 357 153 EC-Control Kft.
Szekeres Antal 105 EC-Control Kft.

9. szám FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 3045



Minõsítõ neve

MgSzH (OMMI) bélyegzõk sorozatszáma

(a vágóállat faj minõsítõi képzettség fel-
tüntetésével) Minõsítõ szervezet neve

vágómarha vágósertés vágójuh

Szépe József 352 128 EC-Control Kft.
Szöllõsiné Bujdosó Klára 340 108 EC-Control Kft.
Szûcs László 109 EC-Control Kft.
Tajti Csaba 330 70 414 EC-Control Kft.
Takács János 110 EC-Control Kft.
Tormási Tibor 111 EC-Control Kft.
Cziczás-Tóth Marianna 118 EC-Control Kft.
Török Lászlóné 136 EC-Control Kft.
Tõzsér Sándor 134 EC-Control Kft.
Varga József 335 115 EC-Control Kft.
Varga Sándor 116 EC-Control Kft.
Varga Zoltán 119 EC-Control Kft.
Vargáné Csík Mónika 51 EC-Control Kft.
Vásárhelyi József 345 113 410 EC-Control Kft.
Víg Zoltán 78 EC-Control Kft.
Virág Attila 117 EC-Control Kft.
Zsigó Tibor 135 EC-Control Kft.
Antal Béla 11 Eurocontroll Hungary Kft.
Bognár Dániel 17 Eurocontroll Hungary Kft.
Borbélyné Szalóki Ágnes 321 3 401 Eurocontroll Hungary Kft.
Dékán Ferenc 301 4 402 Eurocontroll Hungary Kft.
Eckert Zoltán 302 6 Eurocontroll Hungary Kft.
Egri Gyula 303 7 Eurocontroll Hungary Kft.
Fenyves József 304 9 403 Eurocontroll Hungary Kft.
Galambos Józsefné Baranyi Ilona 12 Eurocontroll Hungary Kft.
Glokker József 350 5 Eurocontroll Hungary Kft.
Kiss Miklós 306 15 Eurocontroll Hungary Kft.
Kiss Vámosi Zoltán 16 Eurocontroll Hungary Kft.
Nagy Sándor 308 20 Eurocontroll Hungary Kft.
Németh Csaba 21 Eurocontroll Hungary Kft.
Sebestyén András 309 23 Eurocontroll Hungary Kft.
Szabó Mihályné 323 Eurocontroll Hungary Kft.
Veresné Köteles Beáta 131 405 Eurocontroll Hungary Kft.
Vetõ Józsefné 324 62 404 Eurocontroll Hungary Kft.
Balogh Zoltán 161 Tevékenységét nem minõsítõ szervezet

keretében végzõ minõsítõ
Danku Gyula 160 Tevékenységét nem minõsítõ szervezet

keretében végzõ minõsítõ
Molnár Károly 162 Tevékenységét nem minõsítõ szervezet

keretében végzõ minõsítõ
Neumann Tamás 163 Tevékenységét nem minõsítõ szervezet

keretében végzõ minõsítõ
Papp Julianna 164 Tevékenységét nem minõsítõ szervezet

keretében végzõ minõsítõ

3046 FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI ÉRTESÍTÕ 9. szám



Beszámoló a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezõ Bizottság
2008. évi tevékenységérõl

A géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII. törvény és annak végrehajtását szabályozó 128/2003.
(XII. 19.) FVM rendelet intézkedik a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezõ Bizottság (a továbbiakban: Géntechno-
lógiai Bizottság) létrehozásáról és mûködésérõl, illetve mûködtetésérõl.

A Géntechnológiai Bizottság tagjai 2008-ban az alábbi személyek voltak (zárójelben a jelölõ szervezet):

VENETIANER Pál, a Bizottság elnöke (Magyar Tudományos Akadémia)
DÖMÖLKI Ferencné, a Bizottság titkára (Fogyasztóvédõ szervezetek)
KOSZTOLÁNYI György (Magyar Tudományos Akadémia)
PALKOVICS László (Magyar Tudományos Akadémia) 2008. 01. 08-tól
TÖRÖK Katalin (Magyar Tudományos Akadémia)
CSÁKI Csaba (Magyar Tudományos Akadémia)
SÁNDOR Judit (Magyar Tudományos Akadémia) 2008. 02. 01-jétõl
BIACS Péter (Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium)
KOVÁCS Gábor (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium) 2008. 04. 30-ig
DARVAS Béla (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium)
SARKADI Balázs (Egészségügyi Minisztérium) 2008. 08. 30-ig
NAGY László (Egészségügyi Minisztérium) 2008. 09. 01-jétõl
LÁSZIK András (Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek)
PETHÕ Ágnes (Környezetvédõ szervezetek)
GYULAI Iván (Környezetvédõ szervezetek)
MÁRAI Géza (Környezetvédõ szervezetek)
NAGY Dénes (Környezetvédõ szervezetek)
PEDRYC Andrzej Piotr (Oktatási és Kulturális Minisztérium) 2008. 07. 01-jétõl

Dr. Kovács Gábor 2008. április 9-i elhunyta óta a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium nem delegált új kép-
viselõt a GEVB tagjai közé.

Géntechnológiai Bizottság (GEVB) Titkársága:

Füsti Molnár Gábor titk. vez. (Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal)

A Géntechnológiai Bizottság 2008-ban hat alkalommal ülésezett. Munkájának legnagyobb részét a földmûvelésügyi
géntechnológiai hatósághoz beérkezett, géntechnológiával módosított növények kísérleti kibocsátására vonatkozó
engedélyek véleményezése jelentette.

Az év során áttekintette, véleményezte és állást foglalt
– négy genetikailag módosított növény kísérleti kibocsátásával kapcsolatos,
– egy környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó,
– két esetben vetõmag, illetve növény behozatalát célzó,
– négy esetben GM szervezetek zárt rendszerben történõ felhasználására és ilyen géntechnológiai tevékenység céljá-

ra szolgáló létesítmény (laboratórium) létrehozására irányuló,
– négy – korábban engedélyezett – kibocsátás meghosszabbítására vonatkozó engedélykérelem, valamint
– egy, az EU Bizottságához benyújtott, korábbi uniós forgalomba hozatali engedély megújításának
dokumentációjáról.
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A Géntechnológiai Bizottság által 2008-ban megvitatott kérelmek részletesen:

ÜLÉS DÁTUM és más ügyek KÉRELMEZÕ ENGEDÉLY-KÉRELEM tárgya

70. ülés 2008. január 23. – MTA Mezõgazdasági Ku-
tató Intézete, Martonvásár

– Kérelem 1Ax1 HWM glutenin alegységet
hordozó Canon, Imp Cadenza és az 1Dx5
HWM glutenin alegységet tartalmazó
B73-6-1 jelzésû, géntechnológiával módosí-
tott õszi búza törzsek kísérleti kibocsátására
– a már korábban kiadott, de lejárt 2003. évi
kibocsátási engedélyek alapján

71. ülés 2008. február 20. – MTA Mezõgazdasági Ku-
tató Intézete, Martonvásár

– Kérelem 1Ax1 HWM glutenin alegységet
hordozó Canon, Imp Cadenza és az 1Dx5
HWM glutenin alegységet tartalmazó
B73-6-1 jelzésû, géntechnológiával módosí-
tott õszi búza törzsek kísérleti kibocsátására
– a már korábban kiadott, de lejárt 2003. évi
kibocsátási engedélyek alapján – a bekért hi-
ánypótlás megvitatása

– TAPTOP Tanácsadó
Szolg. Bt., Gödöllõ

– Kérelem a Malt 619-5001 és a Malt
607-1001 jelzésû, géntechnológiával módosí-
tott tavaszi árpa vonalak vizsgálatára szabad-
földi kísérletben

– Gabonatermesztési Kutató
Kht., Szeged

– Kérelem géntechnológiával módosított
búza tenyészkerti (üvegházi és szabadföldi)
kísérleti kibocsátására – különös tekintettel a
levélrozsdával szembeni ellenállóságra. /A
magyar búza aszály- és fagytûrésének, vala-
mint betegség-ellenállóságának javítása nö-
vénynemesítési, genomikai és
biotechnológiai módszerekkel (NKFP
4/064/2004)./

72. ülés 2008. március 26. – TAPTOP Tanácsadó
Szolg. Bt., Gödöllõ

– Kérelem a Malt 619-5001 és a Malt
607-1001 jelzésû, géntechnológiával módosí-
tott tavaszi árpa vonalak vizsgálatára szabad-
földi kísérletben – a bekért hiánypótlás
megvitatása

– KvVM – A MON 810 jelzésû kukorica újraértékelé-
sével foglalkozó, Európai Bizottság részére
készített dokumentációra vonatkozó tagálla-
mi álláspont kialakítása

73. ülés 2008. május 21. – MTA Mezõgazdasági Ku-
tató Intézete, Martonvásár

– Jegyzõkönyv a chilei GM kukorica kísérle-
tek eredményeirõl

– a Géntechnológiai
Hatóság (FVM) és
Szakhatóság (KvVM)
tájékoztatója az Egész-
ségügyi Géntechnoló-
giai Hatóság és
Szakhatóság megala-
kításáról, ill. a GEVB
tagjainak tiszteletdíjá-
val kapcsolatos szabá-
lyozás változásairól

– CEVA Phylaxia Zrt. – Kérelem GM szervezetek zárt rendszerben
történõ felhasználására és ilyen létesítmény
létrehozására

– MTA Növényvédelmi Ku-
tatóintézete (MTA NKI)

– Kérelem GM növényekkel végzendõ zárt
rendszerû kísérlet engedélyezésére, kísérleti
kibocsátási kérelem ill. annak meghosszabbí-
tása kukoricamolyra ill. kukoricabogárra re-
zisztens kukoricákra
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74. ülés 2008. szeptember 3. – Debreceni Egyetem Kerté-
szettudományi és Növényi
Biotechnológiai Tanszéke

– Kérelem különféle GM növényfajjal vég-
zendõ zárt rendszerû kísérletek, ill. az e célra
szolgáló laboratóriumok felhasználásának
engedélyezésére

– MTA Mezõgazdasági Ku-
tató Intézete, Martonvásár

– Kérelem GM kukorica Chilébe történõ ki-
vitelérõl és behozataláról

– MTA Mezõgazdasági Ku-
tató Intézete, Martonvásár

– Éves kísérleti jelentés az 1Ax1 HWM glu-
tenin alegységet hordozó Canon, Imp, Ca-
denza és az 1Dx5 HWM glutenin alegységet
tartalmazó B73-6-1 GM õszi búza törzsek kí-
sérleti kibocsátásának felülvizsgálatáról

– CEVA Phylaxia Zrt. – Kérelem GM szervezetek felhasználására
géntechnológiai módosítás végzésére enge-
délyezett létesítményben, valamint a gén-
technológiai módosítást végzõ létesítmény és
az abban folyó tevékenység engedélyezésére

75. ülés 2008. december 17. – Evonik Agroferm Zrt. – Kérelem treonin termelésére használt GM
mikroorganizmus zárt rendszerû felhasználá-
sára géntechnológiai módosítás végzésére
engedélyezett létesítményben, ill. kiegészítõ
kockázatértékelés korábbi engedélyhez

– MTA Mezõgazdasági Ku-
tató Intézete, Martonvásár

– Éves kísérleti jelentés az NK603 Roundup
Ready rezisztencia gén beltenyésztett kukori-
ca vonalba való bevitelével kapcsolatos kí-
sérleti kibocsátásról

– SZIE Növényvédelmi Inté-
zete

– Éves kísérleti jelentés egyes lepke- és/vagy
bogárkártevõkkel szemben rezisztens és/vagy
gyomirtószer-tûréssel rendelkezõ
1507x59122, 1507xNK603, 59122,
59122x1507xNK603 kódjelû GM kukorica
hibridek környezetbe való kibocsátásának
nem célszervezetekre gyakorolt környezeti
hatásvizsgálatáról, – a kísérleti eredmények
közlése a 2001/18/EK irányelv alapján

– MgSzH Központ Állat-
egészségügyi Diagnosztikai
Igazgatóság

– Kérelem GM mikroorganizmus zárt rend-
szerû felhasználására, GM tevékenység vég-
zésére korábban engedélyezett, 2. biztonsági
elszigetelési osztályba sorolt létesítményben,
2. biztonsági elszigetelési osztályra vonatko-
zó újabb zárt rendszerû engedélykérelem

– MTA Növényvédelmi Ku-
tató-intézete (MTA NKI)

– Éves kísérleti jelentés az E4497.59.1.22
kódjelû GM kukorica kísérleti kibocsátásá-
ról, a környezeti hatásvizsgálat eredményei-
nek közlése a 2001/18/EK irányelv alapján

A Géntechnológiai Hatóság a határozatokat a Géntechnológiai Bizottság véleményét figyelembe véve hozta meg,
amelyeket az FVM hivatalos lapjában, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben tette közzé, a magyarországi
kibocsátásokra vonatkozó adatokat pedig a Gödöllõi Biotechnológiai Kutató Központ honlapján publikálta.
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A genetikailag módosított szervezetekkel végzett kísérleti kibocsátások 2008. évi helyszíni ellenõrzése az alábbi sta-
tisztikai adatokkal jellemezhetõ:

– Kísérleti (ellenõrzött) helyek száma: 4 (Martonvásár, Szeged, Sóskút, Keszthely)
– Módosított növényfajok száma: 4 (tavaszi búza, õszi búza, kukorica, burgonya)
– Helyszíni hatósági ellenõrzések száma: 16

A kísérleti kibocsátások ellenõrzését a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) Központ Növénytermesztési
és Kertészeti Igazgatóságának vetõmagfelügyeleti szakterületi munkatársai végezték, akik az év során összesen 16 alka-
lommal ellenõrizték a kísérletek helyszíneit a 2007. évi kibocsátások utóellenõrzése, illetve a 2008. évben folyó kísérle-
tek körülményeinek vizsgálata céljából. A hatósági ellenõrzések a kibocsátási határozatokba foglalt korlátozó intézke-
dések betartására irányultak. A 16 helyszíni hatósági ellenõrzés kísérletek közötti fajonkénti megoszlása a következõ-
képpen alakult:

– tavaszi búza: 4
– õszi búza: 4
– kukorica: 4
– burgonya: 4

Az ellenõrzési jegyzõkönyvek alapján megállapítható, hogy a szántóföldi kísérleti kibocsátások során az FVM gén-
technológiai Hatóság engedélyezõ határozataiba foglalt elõírásokat, korlátozó intézkedéseket a kérelmezõk maradékta-
lanul betartották.

Budapest, 2009. május 28.

Dr. Dömölki Ferencné s. k.,
a Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezõ Bizottság

titkára

A Géntechnológiai Hatóság közleménye engedély tervezetének társadalmi konzultáció érdekében történõ
közzétételérõl

Engedély-tervezet

A Codexis Laboratories Hungary Kft., 1045 Budapest, Berlini u. 47–49. (a továbbiakban: Codexis Kft.) ügyében a
Géntechnológiai Eljárásokat Véleményezõ Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) véleményét, az Országos Gyógyszeré-
szeti Intézet (a továbbiakban: egészségügyi szakhatóság) 32.958/47/09. ügyszámú, illetve az azt kiegészítõ 2009. szep-
tember 28-án kelt szakhatósági állásfoglalását, valamint az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség (a továbbiakban: környezetvédelmi szakhatóság) 14/5250/8/2009. ügyszámú szakhatósági állásfoglalá-
sát is figyelembe véve meghoztam a következõ

h a t á r o z a t o t:

A Codexis Kft. részére a kérelemben foglaltak szerinti a Penicillium sp., illetve Chrysosporium lucknowens genetikai
módosítása rekombináns DNS technológiával, homológ és heterológ génexpressziós szint növelése, maximalizálása tár-
gyú kizárólag kutatás-fejlesztés céljából 1. biztonsági elszigetelési osztályba sorolt zárt rendszerben történõ géntechno-
lógiai tevékenység végzését engedélyezem.

Az egészségügyi szakhatóság, valamint a környezetvédelmi szakhatóság a géntechnológiai tevékenység engedélyezé-
séhez hozzájárult.

Határozatom ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálata
kérhetõ. A Fõvárosi Bírósághoz címzett keresetlevelet a határozat közlésétõl számított harminc napon belül lehet be-
nyújtani az Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Mezõgazdasági Fõosztályához, vagy ugyanehhez a
szervhez címezve ajánlott küldeményként postára adni.
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A közigazgatási eljárásért a Codexis Kft. a géntechnológiai tevékenység engedélyezéséért fizetendõ igazgatási szol-
gáltatási díjakról szóló 138/2004. (IX. 23.) FVM rendelet 1. számú melléklet I. fejezetében meghatározottaknak megfe-
lelõ 270 000 Ft összegû igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

I n d o k o l á s

A Codexis Kft. 2009. július 27. napján kérelmet nyújtott be géntechnológiai úton módosított mikroorganizmusokkal
1. biztonsági elszigetelési osztályba sorolt zárt rendszerben végzett kísérletek végzésére.

A Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott ülésén a kérelmet megtárgyalta és javasolta az engedély megadását.

Tárgyi ügyben az egészségügyi szakhatóság a 32.958/47/09. ügyszámú 2009. augusztus 28. napján kelt levelében tá-
jékoztatta az Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumot, hogy a kérelem szakhatósági elbírálásához további
adatok ügyféltõl történõ megkérését tartja szükségesnek. A Codexis Kft. a kért dokumentumok határidõn belül történõ
benyújtásával maradéktalanul eleget tett a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak. Fentiek alapján a kérelemben foglalt
tevékenységek engedélyezéséhez az egészségügyi szakhatóság hozzájárult.

A környezetvédelmi szakhatóság a Codexis Kft. részére 2009. szeptember 15-i keltezéssel 30 napos határidõvel hi-
ánypótlási felhívást bocsátott ki. Ezt követõen a 2009. október 19. napján kelt 14/5250/8/2009. ügyszámú szakhatósági
állásfoglalásában hozzájárult az engedélyezéshez. A szakhatóság állásfoglalásában megállapította, hogy a kérelem meg-
felelõ környezeti kockázatértékelést tartalmaz. A szakhatóság megfelelõnek ítélte a kérelmezõ tevékenységének 1. biz-
tonsági elszigetelési osztályba sorolását, valamint megállapította, hogy a zárt rendszerû felhasználásra szánt genetikai-
lag módosított mikroorganizmus a környezetre elenyészõ kockázatot jelent, így az engedélyezéséhez a hozzájárulást
megadta.

Mindezek alapján – a Bizottság véleménye, az egészségügyi szakhatóság, valamint a környezetvédelmi szakhatóság
állásfoglalása alapján – a rendelkezõ részben foglaltak szerint döntöttem.

Határozatomat a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII. törvény 3. §, 4. § (1) bekezdésének b) pont-
ja, (3) bekezdése, 8/A. §-a, 9. §-a, 10. §-a, a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjérõl, valamint az
eljárás során az Európai Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése,
2–5. §-a, a géntechnológiai tevékenységre vonatkozó nyilvántartás és adatszolgáltatás rendjérõl, valamint a géntechno-
lógiai tevékenységhez szükséges engedély iránti kérelemhez csatolandó dokumentációról szóló 82/2003. (VII. 16.)
FVM rendelet 1–2. §-a, a humán-egészségügy, humán gyógyszergyártás területén, és az emberi testtel közvetlenül érint-
kezõ vegyi anyagok esetében géntechnológiai tevékenység végzését engedélyezõ géntechnológiai hatóság, valamint a
mezõgazdaság és az élelmiszeripar területén, illetve egyéb ipari célú felhasználás esetében géntechnológiai tevékenység
végzését engedélyezõ eljárásban közremûködõ géntechnológiai szakhatóság kijelölésérõl szóló 14/2008. (IV. 17.) EüM
rendelet, a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi XXVII. törvény 4. §-ának (1)–(4) bekezdésében meghatáro-
zott engedélyezési eljárásokban szakhatóságként közremûködõ szerv kijelölésérõl szóló 20/2000. (VIII. 25.) KöM ren-
delet, a géntechnológiai tevékenység engedélyezéséért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 138/2004.
(IX. 23.). FVM rendelet, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdése, 72. § (1) bekezdése, a központi államigazgatási szervekrõl, va-
lamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 5. § (3) bekezdése alapján hoztam
meg.

A jogorvoslathoz való jogot a Ket. 108. § (1) bekezdése, 109. § (1) bekezdése, valamint a polgári perrendtartásról szó-
ló 1952. évi III. törvény 330. § (2) bekezdése biztosítja.

A géntechnológiával módosított szervezetre és a kérelemmel kapcsolatos hatásvizsgálatokra, illetve géntechnológiai
vizsgálatokra vonatkozó adatok

– A génállomány forrásai, a használt recipiens, donor, illetve szülõ mikroorganizmusok, a használt gazda-vek-
tor rendszer:

Recipiens: Chrysosporium lucknowens,
Penicillium sp.

Mindkét gombafaj talajlakó, filamentképzõ és nem patogén.

Donor: Saját, vagy közeli rokonságot mutató gombafajokból származó DNS.
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– A munka jellege:
Fonalas gombák genetikai módosítása rekombináns DNS technológiával. Homológ génexpressziós szint növelése,

heterológ génexpresszió.

– Zárt rendszerû felhasználás osztályba sorolása:
I. osztály

– A munka célja: Penicillium sp., Chrysosporium lucknowens genetikai módosítása rekombináns DNS technológiá-
val, homológ és heterológ génexpressziós szint növelése, maximalizálása.

– A módosításokba bevont génállományok tervezett funkciói:
Növényi sejtfal bontásában részt vevõ glikozil-hidrolázok (EC 3.2.1).-).

– Géntechnológiai- és hatásvizsgálatra vonatkozó adatok:
Környezeti és humántoxikológiai kockázat nem ismert.

Kockázatértékelés összefoglalása

A Codexis Laboratories Hungary Kft. feladata különbözõ mikroorganizmusok (elsõsorban talajlakó, nem humán pa-
togén gombák: Chrysosporium lucknowens and Penicillium sp.) enzimtermelõ képességének fokozása különbözõ törzs-
fejlesztési technikák kombinálásával.

A laboratóriumban kizárólag kutatás-fejlesztési célú munka folyik, gyártás és forgalmazás nem tartozik a tevékenysé-
gi körbe. A laboratórium rendelkezik a mûködéséhez szükséges dokumentációval és hatósági nyilvántartással.

A géntechnológiai, és a kapcsolódó egyéb mûveleteket 14 laboratóriumi helyiségben végzik, elkülönítetten. Rendel-
kezésre állnak fermentációs, molekuláris biológiai, mikrobiológiai és analitikai laboratóriumok, valamint táptalajkony-
ha, inkubátor szobák, mosogató és autoklávozó helyiség. A teljes terület légkondicionált. A helyiségek kiképzése, vilá-
gítása, szellõzése megfelel a munkaegészségügyi követelményeknek.

A felhasznált szervezetekkel kapcsolatos környezeti és humántoxikológiai kockázat nem ismert.

A tevékenység során keletkezõ, fel nem használt genetikailag módosított élõ anyagok minden esetben inaktiválásra
kerülnek, autoklávozás után (121 °C, 20–60’) a biztonságos zárt rendszerû hulladékkezelés érdekében ezeket a hulladé-
kokat veszélyes hulladékként kezelendõek és a keletkezés helyén speciális gyûjtõedény biztosításával elszigetelt. Az így
keletkezõ hulladékok veszélyes hulladékként kerülnek megsemmisítésre.

A laboratórium kockázatmentes vagy elhanyagolható kockázattal járó tevékenységeket végez, vagyis a vonatkozó
jogszabályok szerint 1. osztályba tartozó elszigetelési szintet köteles alkalmazni, ugyanakkor a bevezetett intézkedések
ennél szigorúbbak.

Az alkalmazott eljárások környezeti és humán kockázati jellemzõk alapján a következõk:
– A laboratórium vezetõi felsõfokú szakirányú végzettséggel rendelkeznek, minden dolgozó rendszeres szakmai to-

vábbképzésben részesül.
– Munkavégzés csak szabályos munkaasztalokon történik.
– Mikrobiális tevékenység biztonsági fülke alatt zajlik.
– A dolgozók rendelkezésére áll zuhanyzó, teljes védõöltözet (köpeny, kesztyûk, védõszemüveg), melyek használata

a mikrobiális tevékenységek során kötelezõ.
– A keletkezõ élõ anyagot, illetve genetikai információt tartalmazó hulladékokat a laboratóriumban található autó-

klávval inaktiválják, majd veszélyes hulladék égetõbe szállítják, még sterilezés után sem kerül kommunális rend-
szerbe.

– A laboratóriumba a dolgozókon kívül csak kísérõvel lehet belépni. A területen elhelyezésre kerültek a biológiai ve-
szélyre figyelmeztetõ táblák.

– Rendelkezésre áll, a dolgozók számára ismertetésre került a hulladékkezelési szabályzat, valamint a veszélyes hul-
ladék nyilvántartás.

– Rendelkezésre áll, a dolgozók számára ismertetésre került a belsõ és külsõ védelmi terv, valamint baleset- és ka-
tasztrófaelhárítási terv.
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Az Aranykorona Önkéntes Nyugdíjpénztár
közleménye

Meghívó a XXVI. küldöttközgyûlésre

Az Aranykorona Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa értesíti valamennyi küldöttjét és pénztártagját, hogy a
Nyugdíjpénztár XXVI. küldöttközgyûlését 2009. november 19-ére (csütörtökre) hívja össze a Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth L. tér 11.) épületében található földszinti színháztermébe.

Regisztráció 9 órától, kezdés 10 órakor.
Határozatképtelenség esetén megegyezõ napon és helyszínen 11 órakor tartja a pénztár a közgyûlést.
A közgyûléshez kapcsolódó iratokat a pénztártagok 2009. november 18-án szerdán 9 óra és 14 óra között tekinthetik

meg az ügyfélszolgálaton (1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. földszint).

A tervezett napirend:
A tervezett napirend jóváhagyása.
A közgyûlés tisztségviselõinek megválasztása.
Az igazgatótanács és az ellenõrzõ bizottság beszámolóinak ismertetése, döntés ezek elfogadásáról.
Az ötéves hosszú távú pénzügyi terv elfogadása (tervidõszak: 2010. január 1.–2014. december 31.).
A 2010. évi éves, rövid távú pénzügyi terv elfogadása, amely tartalmazza a 2010. évi befektetési politika (vagyonke-

zelési irányelvek) tartalmi kivonatát is.
Határozat a választható porfóliós rendszer bevezetésérõl és a kapcsolódó szabályzat jóváhagyásáról.
Határozat a 2009. május 28-a és 2009. november 19. között megkötött munkáltatói hozzájárulásról szóló, valamint a

támogatásról rendelkezõ szerzõdések utólagos közgyûlési jóváhagyásáról.
Döntés az alapszabályt módosító határozati javaslatokról.
Küldöttek, pénztártagok által szóban tett hozzászólások, vélemények, kérdések, javaslatok.
Szavazás. A szavazás eredményének ismertetése. A közgyûlés berekesztése.
A küldöttközgyûlésen tanácskozási joggal valamennyi pénztártag részt vehet, de szavazati joguk kizárólag a küldöt-

teknek van, valamint azon pénztártagoknak, akiket küldött (munkáltatójukon keresztül) nem képvisel.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás
címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Kiss Eliza

BorJogász
címû kötetét

A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó olyan jogi kézikönyvet tesz a szakértõ olvasó asztalára, amely a Kiadótól meg-
szokott pontossággal és a teljesség igényével ad eligazítást a jogterület és a szakhivatalok világában. A könyv szerzõje
dr. Kiss Eliza jogász és közigazgatási szakember, akinek a magyar borászat iránti elhivatottsága a borásztársadalom
széles köre elõtt közismert.
A BorJogász-ból a magyar szõlész és a borosgazda tudni fogja, mi a „jogi csízió” szakmájának ügyes-bajos
dolgaiban, így a kiadvány reményeink szerint minden magyar gazda polcán helyet kaphat, de remélhetõleg
haszonnal forgatják majd az agrár-szakigazgatásban dolgozók, az agrár-felsõoktatásban tevékenykedõk,
a kutatóintézetek munkatársai és mindenki, aki szeretne megfelelõ támpontot kapni a jogterületen történõ
eligazodáshoz.

A kötet 390 oldal terjedelmû, ára 4977 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

Dr. Kiss Eliza

BorJogász

címû, 390 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4977 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Szerkesztésért felelõs: Dr. Kis Norbert, az FVM Jogi Fõosztályának vezetõje.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest 62., Pf. 357,
fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel-
lék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411).
2009. évi éves elõfizetési díj: 27 468 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 13 734 Ft áfával. Egy példány ára: 1315 Ft áfával.
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Formakészítés: SPRINT Kft.
09.2914 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

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: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Szerkesztésért felelõs: Dr. Kis Norbert, az FVM Jogi Fõosztályának vezetõje.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; 1394 Budapest 62., Pf. 357,
fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel-
lék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411).
2009. évi éves elõfizetési díj: 27 468 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 13 734 Ft áfával. Egy példány ára: 1315 Ft áfával.
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