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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

28/2005. (IV. 1.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia
Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes

területalapú támogatásokhoz kapcsolódó
2005. évi kiegészítõ nemzeti támogatás

igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ezzel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény (a továb biak ban: MVH tör -
vény) 45.  § (2) be kez dés c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás 
alapján a következõket rendelem el:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározás

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az 1782/2003/EK ren de let

2. cikk a) pont ja sze rin ti ter me lõ, ide ért ve a jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szervezeteket is;

b) nyil ván va ló hiba: a tá mo ga tá si ké re lem ben fel tün te -
tett ada tok olyan egy ér tel mû hi á nyos sá ga vagy hi bá ja,
mely a ké re lem más ada ta i ból, vagy más nyil ván tar tás ból
szár ma zó ada tok alap ján hi ány pót lás ra fel szó lí tás nél kül,
sa ját hatáskörben pótolható vagy javítható;

c) gaz da ság: a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál tal hasz no sí -
tott min den, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén fek võ, az
Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap
 Garancia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú 
tá mo ga tás 2005. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 18/2005. (III. 18.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) alap ján be je len tett me zõ gaz da sá gi te -
rü let, ma gyar or szá gi te nyé szet, egyé ni tá mo ga tá si jo go -
sult ság, va la mint kvó ta összes sé ge;

d) bá zis te rü let: az egyes nö vény ter mesz té si ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó, az or szág egé szé re
meg ál la pí tott, tá mo ga tás ban részesíthetõ terület;

e) ta kar mány ter mõ te rü let: a bá zis te rü let és az Euró pai
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia
Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga -
tás ba be vont tá mo gat ha tó te rü let különbözetébõl adódó
mezõgazdasági terület;

f) vá gó híd: a vá gó ál la tok le vá gá sá nak és le ölé sé nek
 állatvédelmi sza bá lya i ról  szóló 9/1999. (I. 27.) FVM ren -
de let 2.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott vá gó híd, amely a
friss hús elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba ho za ta lá nak
élelmiszer- higiéniai fel té te le i rõl  szóló 100/2002. (XI. 5.)
FVM ren de let 2.  § (7) be kez dés a) pont já nak meg fe lel és a
vá gó ál la tok vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl  szóló 75/2003.
(VII. 4.) FVM rendelet elõ írásai szerint minõsítést végez,
jelentést tesz;

g) ENAR ren de let:
1. szar vas mar ha ENAR ren de let: a szar vas mar ha-fa jok 

egye de i nek je lö lé sé rõl, va la mint Egy sé ges Nyil ván tar tá si
és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM
rendelet,

2. juh ENAR ren de let: az egyes ál lat fa jok egye de i nek
Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl
 szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM ren de let;

h) te nyé szet: az ENAR ren de let ben meg ha tá ro zott te -
nyé szet;

i) hím iva rú szar vas mar ha: ivar ta la ní tott vagy nem
ivar ta la ní tott hím iva rú, há zi a sí tott szar vas mar ha fé le;

j) anya te hén: az 1782/2003/EK ren de let 122. cik ké nek
d) és e) pont ja i ban meg ha tá ro zott nõ iva rú szar vas mar ha,
ide ért ve a ma gyar tar ka faj tá hoz tar to zó egye de ket is;

k) anya juh: az 1782/2003/EK ren de let 112. cik ké nek
a) pont já ban meg ha tá ro zott anya juh;

l) egyé ni tá mo ga tá si fel sõ ha tár: a me zõ gaz da sá gi ter -
me lõt il le tõ, kü lön jog sza bály alap ján nyil ván tar tott tá mo -
ga tá si jo go sult sá gok össze ge;

m) bir to kon tar tás: a gaz da ság te nyé sze té ben tör té nõ
ál lat tar tás;

n) át ru há zás: a ké rel men be je len tett ál la tok (egye dek)
összes sé gé nek bir to kon tar tá si idõ szak alatt át ve võ nek tör -
té nõ el adá sa;

o) át ru há zó: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki nek a ké -
re lem ben be je len tett ál la tai át ru há zás ra ke rül tek egy má sik 
me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré szé re;

p) át ve võ: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki re a ké re -
lem ben be je len tett ál la to kat át ru ház zák;

q) tej ter me lõ: a te hén tej ter mék pá lya sza bá lyo zá sá ban
al kal ma zott kvó ta rend szer rõl  szóló 69/2004. (IV. 29.)
FVM ren de let (a továb biak ban: kvó ta ren de let) 1.  § (2) be -
kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti tej ter me lõ;

r) kvó ta nyil ván tar tás: a kvó ta rend szer mû kö dé sét elõ -
se gí tõ, az Euró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or -
szá gi vég re haj tá sá ban, illetve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si
rend szer ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz -
ter lét re ho zá sá ról és az ezzel kap cso la tos nyil ván tar tás ba
vé tel rõl  szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm ren de let (a továb -
biak ban: Nyilv. rend.) 2.  §-ának 11. pont ja sze rin ti szak -
rend szer;
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s) kvó ta év: 2004. áp ri lis 1-jétõl 2005. már ci us 31-ig
tar tó idõ szak;

t) kvó ta iga zo lás: az Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si 
Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ál tal ki ál lí tott ha tó sá gi bi -
zo nyít vány, amely tar tal maz za a tej ter me lõ egyé ni re fe -
ren cia mennyi sé gét;

u) egyé ni re fe ren cia mennyi ség (kvó ta): a tej ter me lõ
ne vén a kvó ta nyil ván tar tás ban nyil ván tar tott kvó ta, amely
a kvó ta év vé gén a tej ter me lõ tu laj do ná ban, illetve hasz ná -
la tá ban van, és amely nek ter hé re a tej ter me lõ te jet ter mel;

v) pénz ügyi bo rí ték: egyes tá mo ga tá si jog cí men ként
meg ha tá ro zott, az adott jog cím re fel hasz nál ha tó éves
pénz ügyi ke ret;

w ) zöld ta kar mány ter mõ te rü let: az a me zõ gaz da sá gi
par cel la, me lyen a 382/2005/EK ren de let 2. cik ké nek
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ter mé kek alap anya gá ul
szol gá ló zöld ta kar mányt ter mesz te nek;

x) el sõd le ges fel dol go zó: olyan fel dol go zó, aki a be ta -
ka rí tott nyers do hány el sõd le ges fel dol go zá sát vég zi;

y) ter me lõi cso port: a ter me lõi cso por tok ról  szóló
81/2004. (V. 4.) FVM ren de let alap ján elõ ze tesen el is mert, 
vagy el is mert ter me lõi cso port.

Támogatási jogcímek

2.  §

E ren de let alap ján az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá -
ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott 
egy sé ges te rü let ala pú támogatásokhoz kapcsolódóan:

a) a hí zott bi ka-tar tás hoz,
b) a tej ter me lés hez,
c) az anya te hén-tar tás hoz,
d) ex ten zi fi ká ci ós szar vas mar ha-tar tás hoz,
e) az anya juh-tar tás hoz,
f) a ked ve zõt len adott sá gú te rü le te ken tör té nõ anya -

juh-tar tás hoz,
g) a szán tó föl di nö vény ter mesz tés hez,
h) a Bur ley do hány ter mesz té sé hez,
i) a Vir gi nia do hány ter mesz té sé hez,
j) a hé jas gyü möl csû ek ter mesz té sé hez, va la mint
k) az ener ge ti kai cél ból ter mesz tett lágy és fás szá rú nö -

vé nyek ter mesz té sé hez

ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás (a továb biak ban: tá mo ga tás) 
ve he tõ igénybe.

A támogatás forrása

3.  §

A tá mo ga tás for rá sa a az EMOGA Ga ran cia rész le gé bõl 
fi ze ten dõ 2005. évi köz vet len ter me lõi tá mo ga tás hoz
(SAPS) nyúj tan dó nem ze ti ki egé szí tõ tá mo ga tás ról

(top-up)  szóló 2040/2005. (III. 23.) Korm. ha tá ro zat
1. pont já ban meg je lölt elõ irány zat.

Támogatásra jogosult

4.  §

Tá mo ga tá si ké rel met az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ
nyújt hat be,

a) aki (amely) a tá mo ga tá si idõ szak ban a tá mo ga tás
igény be vé te lé hez kap cso ló dó kö te le zett sé gek tel je sí té sé -
vel össze füg gés ben fel me rü lõ költ sé ge ket, koc ká za tot vi -
se li, illetve

b) a 2.  § a) és c) pont jai ese tén, aki (amely) a tá mo ga tá si 
ké re lem ben sze rep lõ ál la tok te nyé sze té nek ál lat tar tó ja ként 
sze re pel a szar vas mar ha és juh ENAR ren de let sze rin ti
nyil ván tar tás ban.

Támogatási kérelem

5.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met a me zõ gaz da sá gi ter me lõ
lakó helye, illetve szék he lye sze rint ille té kes me gyei MVH
Ki ren delt ség hez kell be nyúj ta ni, ki zá ró lag pos tai úton, az
MVH ál tal rend sze re sí tett formanyomtatványon.

(2) A tá mo ga tá si ké rel men fel kell tün tet ni a Nyilv.
rend. 2.  §-ának 9. pont ja sze rin ti re giszt rá ci ós számot.

(3) Re giszt rá ci ós szám hi á nyá ban a ké re lem hez egy ide -
jû leg csa tol ni kell a Nyilv. rend. sze rin ti nyil ván tar tás ba
vételi kérelmet is.

Hiánypótlás

6.  §

(1) Hi ány pót lás egy al ka lom mal, az erre vo nat ko zó fel -
hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott, az MVH ál tal az MVH
tör vény 11.  §-a sze rint meg ál la pí tott ha tár idõ vel teljesít -
hetõ.

(2) Amennyi ben a hi ány pót lá si fel hí vá so kat – a 2.  §
a)–f) pont ja i ban meg ha tá ro zott tá mo ga tás jog cí mek ki vé -
te lé vel – a ké re lem be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõ le tel tét
köve tõen pó tol ják, a ké se del me sen be nyúj tott ké re lem hez
fûzõdõ jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(3) A 2.  § a)–f) pont ja i ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá si
jog cí mek ese tén hi ány pót lás egy al ka lom mal, az erre
 vonatkozó fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott leg fel jebb
15 na pon be lü li ha tár idõ vel tel je sít he tõ. A 15 na pon túl
meg kül dött hi ány pót lás ese tén az MVH a tá mo ga tá si ké -
rel me ket a ren del ke zés re álló ada tok alap ján bí rál ja el.
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A nyilvánvaló hibák helyesbítése

7.  §

(1) Amennyi ben a tá mo ga tá si ké re lem nyil ván va ló
 hibát tar tal maz, ar ról az MVH fel jegy zést ké szít, és a hi bát
sa ját ha tás kör ben kijavítja.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem nyil ván va ló hi bá i nak he lyes -
bí té sé re a Bi zott ság 796/2004/EK ren de le té nek 19. cik ké -
ben fog lal ta kat kell alkalmazni.

Késedelmes benyújtás

8.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem ha tár idõn túl tör té nõ be nyúj -
tá sa ese tén a Bi zott ság 796/2004/EK ren de le té nek 21. cik -
ké ben fog lal ta kat kell alkalmazni.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat a 17.  § (1) be kez dé -
se i ben meg ha tá ro zott ké rel mek ese tén nem kell alkal -
mazni.

Támogatási kérelem visszavonása

9.  §

(1) A vissza vo nást ki zá ró lag az MVH ál tal rend sze re sí -
tett for ma nyom tat vá nyon le het benyújtani.

(2) A vissza vo nás a be nyúj tás idõ pont já ban lép ha tály -
ba.

(3) A tá mo ga tá si ké re lem vissza vo ná sá ra a Bi zott ság
796/2004/EK ren de le té nek 22. cik ké ben fog lal ta kat kell
alkalmazni.

(4) A (2)–(3) be kez dés ren del ke zé sei a 17.  § (1)–(2) be -
kez dé se i ben meg ha tá ro zott ké rel mek ese tén nem al kal -
maz ha tók.

Vis maior (elháríthatatlan külsõ ok)

10.  §

(1) A vis ma i or (el há rít ha tat lan kül sõ ok)  miatti iga zo lá -
si ké rel met ki zá ró lag az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vá nyon lehet benyújtani.

(2) A vis ma i or (el há rít ha tat lan kül sõ ok) ese te i re, va la -
mint annak iga zo lá sá ra a Bi zott ság 796/2004/EK ren de le -
té nek 72. cik ké ben, va la mint az Euró pai Me zõ gaz da sá gi
Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan -
szí ro zott in téz ke dé sek te kin te té ben fel me rü lõ el há rít ha tat -
lan kül sõ ok (vis ma i or) ese tén al kal ma zan dó egyes sza bá -

lyok ról  szóló 109/2004. (VI. 9.) FVM ren de let ben fog lal -
ta kat kell al kal maz ni.

A támogatási kérelem elbírálása

11.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem el bí rá lá sá ról az MVH a me zõ -
gaz da sá gi ter me lõt ha tá ro zat ban ér te sí ti. A ha tá ro zat ban
fel kell tüntetni:

a) a ké re lem ben be je len tett te rü le tet vagy ál lat lét szá -
mot;

b) a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló
ba) te rü le tet,
bb) ál lat lét szá mot, vagy
bc) kvó tát;
c) a tá mo ga tás össze gét, illetve az annak ki szá mí tá sa

so rán al kal ma zott
ca) jog kö vet kez mé nye ket,
cb) vissza osz tás mér té két, va la mint
cc) a tá mo ga tá si összeg csök ken té sé nek egyéb okait.

(2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõt a ha tá ro zat ban fi gyel -
mez tet ni kell arra, hogy a tá mo ga tá si összeg a me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ le járt köz tar to zá sá nak meg fe le lõ összeg gel
csökkentve kerül kifizetésre.

(3) Az MVH meg ke re sé sé re az adó ha tó ság nyi lat ko zik
a me zõ gaz da sá gi ter me lõ köz tar to zá sa i ról. Amennyi ben
az adó ha tó ság nyi lat ko za ta alap ján az MVH a tá mo ga tá si
össze get a me zõ gaz da sá gi ter me lõ le járt köz tar to zá sá val
csök kent ve fi ze ti ki, er rõl a me zõ gaz da sá gi ter me lõt ha la -
dék ta la nul ér te sí ti.

(4) Leg fel jebb a tá mo ga tá si ké re lem ben fel tün te tett te -
rü let re, illetve ál lat lét szám ra vo nat ko zó an ál la pít ha tó meg
támogatás.

Az egyéni támogatási felsõhatár meghatározása

12.  §

A tá mo ga tá si jo go sult ság az adott jog cím ál tal tá mo gat -
ha tó ál la tok (anya te hén, anya juh) lét szá ma alap ján ke rül
meg ha tá ro zás ra. Amennyi ben az or szá gos tá mo ga tá si fel -
sõ ha tár nál több egyed len ne tá mo gat ha tó, az egyé ni tá mo -
ga tá si fel sõ ha tá rok a túl lé pés mér té ké vel ará nyo san csök -
ken nek.

Kifizetés

13.  §

(1) A tá mo ga tás fo rint ban ke rül ki fi ze tés re.
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(2) A tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl az adó ha tó ság nak a köz -
tar to zás sal kap cso la tos 11.  § (3) be kez dé se sze rin ti tá jé -
koz ta tá sát köve tõen az MVH a köz tar to zás le vo ná sa mel -
lett in téz ke dik.

(3) A 2.  § a)–b) és g)–k) pon tok ban meg ha tá ro zott tá -
mo ga tás – füg get le nül a tá mo ga tást igény lõ me zõ gaz da sá -
gi ter me lõ sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zás tól – a tá -
mo ga tást ere de ti leg igény lõ me zõ gaz da sá gi termelõnek
kerül kifizetésre.

(4) A 2.  § c)–f) pon tok sze rin ti tá mo ga tá si jog cí mek hez
kap cso ló dó át ru há zás ese tén az át ru há zó ál tal igé nyelt tá -
mo ga tás az át ve võ nek ke rül kifizetésre, ha az átvevõ

a) az át ru há zást köve tõen 15 na pon be lül az MVH ál tal
rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon ér te sí ti az MVH-t az
át ru há zás ról, és kéri a tá mo ga tás megítélését,

b) mel lé ke li az át ru há zás ról  szóló szer zõ dés má so la tát,
és

c) tel je sí ti a tá mo ga tás igény be vé te lé hez szük sé ges
összes fel té telt.

Ha az át ru há zás az át ve võ egyéb tá mo ga tá si ké rel mé vel
kap cso la tos fel té te lek tel je sí té sét ked ve zõt le nül érin ti, az
át ru há zott ál la to kat a 2005. tá mo ga tá si év vo nat ko zá sá ban
különálló gazdaságnak kell tekinteni.

(5) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a Nem ze ti
Föld alap ba tar to zó ter mõ föld után vesz igény be tá mo ga -
tást, er rõl a tá mo ga tá si ké re lem ben nyi lat ko zik, és a tá mo -
ga tá si ké re lem hez csa tol ja, vagy leg ké sõbb 2005. szep -
tem ber 15-ig az MVH ré szé re meg kül di a Nem ze ti Föld -
alap ke ze lõ Szer ve zet iga zo lá sát, hogy a me zõ gaz da sá gi
ter me lõ a tá mo ga tá si ké re lem ben meg je lölt, és a Nem ze ti
Föld alap ba tar to zó ter mõ föl det ér vé nyes jog cí men hasz -
nál ja, és nincs le járt díj tar to zá sa.

(6) Ha az (5) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti ter mõ föld
után a tá mo ga tást a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet
iga zo lá sa hi á nyá ban ve szik igény be, a Nem ze ti Föld alap -
ke ze lõ Szer ve zet kez de mé nye zé se alap ján az MVH az
érin tett föld te rü le tek vo nat ko zá sá ban a jo go su lat la nul
igény be vett tá mo ga tás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat alkal -
mazza.

(7) E ren de let vo nat ko zá sá ban al kal ma zan dó át vál tá si
ár fo lya mon az R. alap ján fo lyó sí tott tá mo ga tá sok ra kü lön
jog sza bály ál tal meg ál la pí tott át vál tá si ár fo lya mot kell ér -
te ni.

(8) Amennyi ben e ren de let más ként nem ren del ke zik,
azok ban az ese tek ben, ami kor az MVH a tá mo ga tás ra jo -
go sult nak járó tá mo ga tá si össze get 2005-ben jog erõs ha tá -
ro zat tal már meg ál la pí tot ta, annak ki fi ze té sé re 2006. ja -
nuár 1-jétõl kez dõ dõ en leg ké sõbb 2006. feb ru ár 15-ig,
egyéb ként 2006. jú ni us 30-ig ke rül sor.

(9) Amennyi ben e ren de let más ként nem ren del ke zik,
azok ban az ese tek ben, ami kor az MVH a tá mo ga tás ra jo -
go sult nak járó tá mo ga tá si össze get 2006-ban ál la pít ja
meg, annak ki fi ze té sé re a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét
kö ve tõ 45 na pon be lül ke rül sor.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítése

14.  §

A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tá sok vissza té rí té -
sé re a Bi zott ság 796/2004/EK ren de let 73. cik ké ben, va la -
mint az MVH tör vény 15.  §-ában fog lal ta kat kell al kal -
maz ni.

II.

HÍZOTTBIKA-TARTÁS TÁMOGATÁSA

15.  §

(1) Hím iva rú szar vas mar hák után egye den ként, éle tük
so rán egy al ka lom mal 145,26 €, de leg fel jebb 34 862 Ft tá -
mo ga tás ve he tõ igény be.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás a 2005. tá mo ga -
tá si évre vo nat ko zó an leg fel jebb 94 620 egyed (a továb -
biak ban: hí zott bi ka or szá gos tá mo ga tá si fel sõ ha tár) után
fizethetõ.

(3) Amennyi ben a hí zott bi ka or szá gos tá mo ga tá si fel sõ -
ha tár nál több egyed len ne tá mo gat ha tó, az adott tá mo ga tá -
si év ben az igény lõn kén ti tá mo ga tá si összeg a túl lé pés
mértékével arányosan csökken.

16.  §

(1) A tá mo ga tás azon ki lenc hó nap nál idõ sebb hím iva rú 
szar vas mar hák után igé nyel he tõ, me lye ket 2005. ja -
nuár 1.–de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ban

a) vá gó hí don levágtak, vagy
b) élõ ál lat ként har ma dik or szág ba ex por tál tak, vagy

má sik tag ál lam ba szál lí tot tak (a továb biak ban együtt:
 export).

(2) A tá mo ga tást az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ve he ti
igény be, aki a szar vas mar ha ENAR ren de let ben meg ha tá -
ro zott or szá gos adat bá zis (a továb biak ban: adat bá zis)
alap ján a hím iva rú szar vas mar hát a te nyé sze té bõl az
(1) be kez dés sze rin ti mó don tör té nõ ki ke rü lé se elõtt leg -
alább 2 hó na pig tar tot ta. A tá mo ga tás igény be vé te lé nek
to váb bi fel té te le, hogy a te nyé szet bõl tör té nõ ki ke rü lés és
az (1) be kez dés sze rin ti fel té te lek tel je sü lé se kö zött leg fel -
jebb 30 nap tel het el.

(3) Ha az Euró pai Unió más tag ál la má ból a me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ te nyé sze té be be ho zott ál lat már ré sze sült a
mar ha- és bor jú hús pi a cá nak kö zös szer ve zé sé rõl  szóló,
1254/1999/EK ren de le tet mó do sí tó 1782/2003/EK szá mú
ta ná csi ren de let 123. cikk sze rin ti spe ci á lis húsmarha-
 támogatásban, az adott ál lat ra vo nat ko zó an hízottbika-
 tartási tá mo ga tás nem ad ha tó.
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(4) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter -
melõ gon dos ko dik a te nyé sze té ben lévõ ál lat ál lo mány a
szar vas mar ha ENAR ren de let sze rin ti je lö lé sé rõl.

17.  §

(1) A tá mo ga tás ban – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré sze sül het, aki 2005. de -
cem ber 31-ig az MVH-hoz ér vé nyes tá mo ga tá si ké rel met
nyúj tott be az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá -
nyon.

(2) Az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü -
let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó 2004. évi ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 87/2004. (V. 15.) FVM ren de let 17.  §-a
alap ján be nyúj tott, és az MVH ál tal 2004. évre el fo ga dott
ké rel mek a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál tal tör té nõ vissza vo -
ná sig e ren de let 17.  § (1) be kez dés nek meg fele lõen be -
nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem nek mi nõ sül nek.

(3) A 2005. ja nu ár 1. és 2005. má jus 31. kö zött le vá gott,
illetve ex por tált ál la tok ra vo nat ko zó an ab ban az eset ben
nyújt ha tó tá mo ga tás, ha a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a tá mo -
ga tá si ké rel mét – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2005. má jus 31-ig be nyújt ja. 2005. má jus 31-ét köve tõen
be nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem ese tén annak pos tá ra adá si
dá tu má val azo nos na pon vagy az után le vá gott, illetve
 exportált ál la tok ra ad ha tó tá mo ga tás.

(4) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si
ké re lem vissza vo ná sa leg ko ráb ban a vissza vo nás idõ pont -
ját kö ve tõ elsõ adat bá zis-le kér de zés nap ját kö ve tõ naptól
kezdve hatályos.

(5) Az MVH a tá mo gat ha tó ál la to kat az adat bá zis ba be -
je len tett ada tok alap ján ha tá roz za meg.

(6) Az MVH az (1), illetve (2) be kez dés alap ján tá mo ga -
tá si ké rel met be kül dött me zõ gaz da sá gi ter me lõ re vo nat ko -
zó an egye di leg ál la pít ja meg a tá mo gat ha tó ál la tok lét szá -
mát és a tá mo ga tás jogosultságának mértékét.

(7) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter me -
lõ a szar vas mar ha ENAR ren de let sze rin ti je len té si kö te le -
zett ség nek meg fele lõen az ál lat te nyé szet bõl tör té nõ ki ke -
rü lé sé nek, va la mint vá gá sá nak, illetve ex port já nak be je -
len té sét legkésõbb 2006. január 16-ig megtegye.

(8) Ex port ese tén az ál la tot kí sé rõ, a szar vas mar ha
ENAR ren de let sze rin ti szar vas mar ha-út le vé len a tá mo ga -
tás-igény lést fel kell tün tet ni. En nek ér de ké ben a me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ nek a szar vas mar ha-út le vél ké rõ la pon
je lez nie kell, hogy az adott ál lat ra tá mo ga tást kí ván igény -
be ven ni. A fen ti jel zés sel el lá tott szar vas mar ha-út le vél a
szar vas mar ha ENAR ren de let sze rin ti ki adá sát az Or szá -
gos Me zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ In té zet (a továb biak ban:
OMMI) csak ak kor tel je sí ti, ha az ál lat ra ko ráb ban már ki -
adás ra ke rült szar vas mar ha-út le ve le ket a me zõ gaz da sá gi

ter me lõ az OM MI-nak leg ké sõbb a szar vas mar ha-út le vél -
ké rõ lap pal együtt meg kül di.

18.  §

(1) A tá mo gat ha tó mi ni má lis ál lat lét szám 1 egyed.

(2) A tá mo gat ha tó ál la to kat az MVH évi 3 al ka lom mal
tör té nõ le kér de zés so rán, az adat bá zis 2005. má jus 31-i,
2005. szep tem ber 30-i, illetve – a 2005. de cem ber 31-ig le -
vá gott, illetve ex por tált ál la tok ra vo nat ko zó an – 2006. ja -
nu ár 16-i ál la po ta sze rin ti adatok alapján határozza meg.

(3) Az MVH a tá mo gat ha tó ál la tok ról  szóló iga zo lást a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott elsõ két idõ pon tot kö ve tõ
45 na pon be lül, míg a 11.  § sze rin ti ha tá ro za tot leg ké sõbb
2006. már ci us 1-jéig meg kül di a me zõ gaz da sá gi ter me lõ -
nek.

(4) A tá mo ga tá si összeg 2006. már ci us 31-ig ke rül ki -
fizetésre a 15.  § (3) be kez dés sze rin ti ará nyo sí tás figye -
lembevételével.

19.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem ben és a be adott do ku men tu -
mok ban sze rep lõ ada tok helyt ál ló sá gát és tör vé nyességét
ad mi niszt ra tív és hely szí ni ellen õr zés út ján az MVH ellen -
õr zi.

(2) A tá mo ga tá si fel té te lek nek való meg fe le lés el len õr -
zé se so rán a Bi zott ság 796/2004/EK rendeletének

a) 25–27. cik ké ben, va la mint
b) 34–35. cik ké ben

fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(3) Az el len õr zé sek so rán a tá mo ga tá si fel té te lek nek
való meg nem fe le lés ese tén a tá mo ga tá si összeg meg ha tá -
ro zá sá ra Bi zott ság 796/2004/EK ren de le té nek 57. és
59. cik ke sze rin ti eljárást kell alkalmazni.

III.

TEJTERMELÉS TÁMOGATÁSA

20.  §

(1) A tej ter me lõ 19,43 €/ton na, de leg fel jebb
4663 Ft/ton na tej kvó ta alap ján tá mo ga tás ra jo go sult.

(2) A tá mo ga tás össze ge a tej ter me lõ 2005. már ci us
31-én ren del ke zé sé re álló be szál lí tá si és köz vet len ér té ke -
sí té si kvó ta össze ge alap ján tej ter me lõn ként ke rül meg ha -
tá ro zás ra.

(3) A kvó ta év vé gén az ál lam i tej kvó ta-ér té ke sí tés rõl és
-bér be adás ról  szóló 122/2004. (VII. 29.) FVM ren de let
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sze rin ti ked vez mé nyes bér lés ha tá lya alatt álló kvó ta a tej -
ter me lõ szá má ra ren del ke zés re álló kvó tá nak mi nõ sül.

(4) Amennyi ben a tej ter me lõ a kvó ta nyil ván tar tás alap -
ján a kvó ta év so rán nem ter melt és nem ér té ke sí tett te jet
vagy tej ter mé ket, nem ré sze sül het tejkvóta támogatásban.

21.  §

(1) Az MVH a tá mo ga tás igény lé sé hez szük sé ges for -
ma nyom tat ványt a 2005/2006-os kvó ta év re ér vé nyes
 kvótaigazolással együtt kül di meg a tejtermelõ részére.

(2) A ké re lem be nyúj tá sá nak a tej ter me lõ ál tal el fo ga -
dott, és sa ját ke zû leg alá írt for ma nyom tat vány nak a kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül az illeté kes MVH
me gyei Ki ren delt ség ré szé re történõ megküldése minõsül.

22.  §

A tej ter me lõ ré szé re meg ítélt tá mo ga tá si összeg a
 kvótaévet kö ve tõ év már ci us 31-éig ke rül kifizetésre.

23.  §

Az MVH a kvó ta ren de let sze rin ti kvó ta sza bály zat ban
fog lal tak nak meg fe le lõ el já rás ban, a tá mo ga tás ban ré sze -
sült tej ter me lõk leg alább 10 szá za lé ká nál utó la go san, a
hely szí nen ellen õr zi a kvó ta év re vo nat ko zó an a kvóta -
rendeletnek megfelelõ nyilvántartás vezetését.

IV.

ANYATEHÉN-TARTÁS TÁMOGATÁSA

24.  §

(1) Anya te he nen ként 130,21 €, de leg fel jebb 31 248 Ft
tá mo ga tás ve he tõ igény be.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás a 2005. tá mo ga -
tá si évre vo nat ko zó an leg fel jebb 117 000 egyed (a továb -
biak ban: anya te hén or szá gos tá mo ga tá si fel sõ ha tár) után
fizethetõ.

(3) A tá mo ga tás egye den ként, nap tá ri éven ként és me -
zõ gaz da sá gi ter me lõn ként az egyé ni tá mo ga tá si fel sõ ha tár
figye lembevételével, egy al ka lom mal ke rül megállapí -
tásra.

(4) Amennyi ben az anya te hén or szá gos tá mo ga tá si fel -
sõ ha tár nál több egyed len ne tá mo gat ha tó, az egyé ni tá mo -
ga tá si fel sõ ha tár a túl lé pés mér té ké vel ará nyo san csök ken, 
de a csök ken tés ré vén az egyé ni tá mo ga tá si fel sõ ha tár nem 

le het ki sebb, mint 3 tá mo ga tá si jo go sult ság. A szá mí tás so -
rán egy tizedes jegyre történõ kerekítést kell alkalmazni.

25.  §

(1) A tá mo ga tás ra az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ jo go sult, 
aki nek a kvó ta ren de let sze rin ti ren del ke zés re álló egyé ni
re fe ren cia mennyi sé ge és a gaz da sá gi tár sa ság ba vagy szö -
vet ke zet be va gyo ni hoz zá já ru lás ként be vitt vagy ré szük re
hasz ná lat ba adott kvó ta mennyi sé gé nek össze ge nem ha -
lad ja meg a 120 000 kg-ot.

(2) Tá mo ga tás a ké re lem be adá sá nak nap ján a te nyé -
szet ben lévõ olyan anya te he nek után igé nyel he tõ, me lyek
nem tar toz nak a Bi zott ság 1973/2004/EK ren de le té nek
XV. mel lék le té ben felsorolt fajtákhoz.

(3) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter -
melõ

a) gon dos kod jon az ál lat te nyész té si tör vény ben fog lal -
tak sze rin ti apa ál lat hasz ná lat ról,

b) gon dos kod jon a te nyé sze té ben lévõ ál lat ál lo mány ra
vo nat ko zó an a szar vas mar ha ENAR ren de let sze rin ti je lö -
lé sé rõl és nyilvántartásáról,

c) a tá mo ga tás ra be je len tett ál lo má nyá ban jel lem zõ en
hús tí pu sú vagy ma gyar tar ka faj tá jú te nyész bi kát, illetve
ter mé ke nyí tõ anyagot használ,

d) a tá mo ga tás ra be je len tett te nyé sze té ben jel lem zõ en
hús ter me lés cél já ra tart borjakat.

(4) A tá mo gat ha tó mi ni má lis ál lat lét szám 3 egyed.

(5) A (3) be kez dés a) és c)–d) pont já ban fog lal ta kat az
ál la mi lag el is mert szar vas mar ha te nyész tõ szer ve zet vagy
annak meg bí zott ja (a továb biak ban együtt: te nyész tõ szer -
ve zet) a tá mo ga tá si kérelmen igazolja.

(6) A tá mo ga tás to váb bi fel té te le, hogy az anya te hén
faj tá ja a szar vas mar ha ENAR ren de let ben meg ha tá ro zott
út mu ta tó (a továb biak ban: Út mu ta tó) sze rin ti faj ta kód dal
be le gyen je lent ve az adat bá zis ba. Ha a faj ta kód-be je len tés 
a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ig nem történt meg, akkor
a támogatás feltétele, hogy

a) a faj ta be je len té se az Út mu ta tó sze rint, a 2011-es
szá mú szar vas mar ha ENAR be je len tés mó do sí tó la pon
(a továb biak ban: 2011-es lap) tör tén jen meg, amely nek
má so la tát a ké re lem hez csa tol ni kell;

b) a ké re lem hez csa tolt 2011-es la pon be je len tett faj ta
meg fe le lõ sé gét a te nyész tõ szer ve zet a tá mo ga tá si ké rel -
men iga zol ja.

(7) Az (5) és (6) be kez dés sze rin ti iga zo lá sok ki ál lí tá sá -
nak szak mai fel té te le it és el já rás rend jét a te nyész tõ szer ve -
ze tek e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 15 na pon be lül a
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té riu m
(a továb biak ban: FVM) hi va ta los lap já ban, va la mint az
FVM és az MVH hon lap ján köz zét eszik.

(8) A te nyész tõ szer ve ze tek fe lel nek az ál ta luk ki ál lí tott
iga zo lá sok tar tal mi meg fe le lõ sé gé ért.
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(9) A te nyé szet ben lévõ ál lo mány gü mõ kór-, bru cel ló -
zis- és le u kó zis-men tes sé gét az arra jo go sult ál lat or vos a
tá mo ga tá si ké rel men iga zol ja.

26.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek a tá mo ga tás ra be je len -
tett ál la tok ra vo nat ko zó an 6 hó na pos tar tá si kö te le zett sé -
get kell vál lal nia. A tar tá si kö te le zett ség a tá mo ga tá si ké re -
lem benyújtásának napjától kezdõdõen áll fenn.

(2) A tar tá si kö te le zett ség tel je sí té sé nek kell te kin te ni,
ha az igény lõ a tar tá si kö te le zett ség alatt álló ál la tok nak az
ál lat or vos ál tal iga zol tan kény szer vá gott vagy el hul lott,
va la mint a te nyé szé si se lejt nek mi nõ sü lõ egyed se lej te zé -
sét – a ki esés tõl szá mí tott 60 na pon be lül – az elõ írt fel té te -
lek nek meg fe le lõ egyed del, sa ját költ sé gé re pó tol ja. A pót -
lás csak ab ban az eset ben fo gad ha tó el, ha ki e sõ ál lat nak az 
adat bá zis ból tör té nõ ki je len té se a szar vas mar ha ENAR
ren de let nek meg fele lõen meg tör té nik, to váb bá az igény lõ
a pót lás ként be ál lí tott ál la tot az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon a pótlást követõ 10 napon belül az
MVH-hoz bejelenti.

27.  §

(1) A tá mo ga tás ban – a 13.  § (4) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel – az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré sze sül het, aki
2005. jú li us 1. és 2005. jú li us 31. kö zött az MVH ál tal köz -
zé tett for ma nyom tat vány nak meg fe le lõ ké rel met nyújt be
az 5.  §-ban foglaltaknak meg fele lõen.

(2) Az MVH a tá mo ga tás ra be je len tett ál la tok ról  szóló
iga zo lást leg ké sõbb 2005. au gusz tus 1-jéig meg kül di a
me zõ gaz da sá gi termelõ részére.

(3) Az MVH a 11.  § sze rin ti ha tá ro za tot leg ké sõbb
2006. már ci us 1-jéig meg kül di a me zõ gaz da sá gi ter me lõ -
nek.

(4) A tá mo ga tá si összeg 2006. már ci us 31-ig ke rül ki -
fizetésre a 24.  § (4) be kez dés sze rin ti ará nyo sí tás figye -
lembevételével.

28.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem ben és a be adott do ku men tu -
mok ban sze rep lõ ada tok helyt ál ló sá gát és tör vé nyességét
ad mi niszt ra tív és hely szí ni ellen õr zés út ján az MVH ellen -
õr zi.

(2) A tá mo ga tá si fel té te lek nek való meg fe le lés el len õr -
zé se so rán a Bi zott ság 796/2004/EK rendeletének

a) 25–27. cik ké ben, va la mint
b) 34–35. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(3) Az el len õr zé sek so rán a ké re lem nek való meg nem
fe le lés ese tén a tá mo ga tá si összeg meg ha tá ro zá sa so rán a
Bi zott ság 796/2004/EK ren de le té nek 57. és 59. cik ke sze -
rin ti el já rást kell al kal maz ni.

V.

EXTENZIFIKÁCIÓS SZARVASMARHATARTÁSI
TÁMOGATÁS

29.  §

(1) Azok a me zõ gaz da sá gi ter me lõk, akik a 15.  § sze rin -
ti hí zott bi ka-tar tá si, vagy a 24.  § sze rin ti anya te hén-tar tá si
tá mo ga tás ban tá mo gat ha tó ál lat tal ren del kez nek és ta kar -
mány ter mõ te rü le tük re vo nat ko zó an az ál lat sû rû ség nem
ha lad ja meg az 1,4 ál lat egy ség/ha mér té ket, extenzifiká -
ciós tá mo ga tás ra jo go sul tak.

(2) A tá mo ga tás mér té ke a 15.  § sze rin ti hí zott bi ka-tar -
tá si és a 24.  § sze rin ti anya te hén-tar tá si tá mo ga tás ban tá -
mo ga tott egye dek után 48,76 €, de leg fel jebb 11 702 Ft.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás a 2005. tá mo ga -
tá si évre vo nat ko zó an leg fel jebb 211 620 egyed (a továb -
biak ban: ex ten zi fi ká ci ós or szá gos tá mo ga tá si fel sõ ha tár)
után fi zet he tõ.

(4) Amennyi ben az ex ten zi fi ká ci ós or szá gos tá mo ga tá si 
fel sõ ha tár nál több egyed len ne tá mo gat ha tó, az adott tá -
mo ga tá si év ben az igény lõn kén ti tá mo ga tá si összeg a túl -
lé pés mér té ké vel ará nyo san csök ken.

(5) A gaz da sá gok ál lat sû rû sé ge az R. alap ján be nyúj tott
tá mo ga tá si ké re lem be adá sa kor a te nyé szet ben ta lál ha tó
összes szar vas mar ha, va la mint olyan anya ju hok figye -
lembe vételével ke rül meg ál la pí tás ra, me lyek re ugyan ar ra
a tá mo ga tá si évre vo nat ko zó an e ren de let alap ján tá mo ga -
tá si ké rel met nyúj tot tak be.

(6) Az ál lat egy ség meg ha tá ro zá sa az egy sze rû sí tett te -
rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok
igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes Me zõ gaz da sá gi és
 Környezeti Ál la pot”, illetve a „He lyes Gaz dál ko dá si
 Gyakorlat” fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló
4/2004. (I. 13.) FVM ren de let 3. szá mú mel lék le té ben lévõ 
táb lá zat sze rint tör té nik.

30.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõk nek az R. alap ján be nyúj -
tott tá mo ga tá si ké rel mü kön kell igé nyel ni ük az ex ten zi fi -
ká ci ós tá mo ga tást.
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(2) A tá mo ga tást az MVH a ta kar mány ter mõ te rü let, va -
la mint a 29.  § (5) be kez dé se sze rin ti ál lat lét szám alap ján
ha tá roz za meg.

(3) Az MVH leg ké sõbb 2006. jú ni us 30-ig ha tá ro za tot
hoz a tá mo ga tás össze gé rõl, és egy ide jû leg gon dos ko dik
annak ki uta lá sá ról.

(4) Az el len õr zé sek so rán a ké re lem nek való meg nem
fe le lés ese tén a tá mo ga tá si összeg meg ha tá ro zá sa so rán a
Bi zott ság 796/2004/EK ren de le té nek 56. cik ke sze rin ti
eljárást kell alkalmazni.

VI.

ANYAJUH TARTÁS TÁMOGATÁSA

31.  §

(1) Anya juh után, egye den ként 6,05 €, de leg fel jebb
1452 Ft tá mo ga tás ve he tõ igény be.

(2) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ juh te jet vagy 
-tej ter mé ke ket ér té ke sít, anya juh egye den ként 5,02 €, de
leg fel jebb 1205 Ft tá mo ga tás ve he tõ igény be.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás a 2005. tá -
mo ga tá si évre vo nat ko zó an leg fel jebb 1 146 000 egyed
(a továb biak ban: anya juh or szá gos tá mo ga tá si fel sõ ha tár)
után fizethetõ.

(4) A tá mo ga tás egye den ként, nap tá ri éven ként és me -
zõ gaz da sá gi ter me lõn ként az egyé ni tá mo ga tá si fel sõ ha tár
figye lembevételével, egy al ka lom mal ke rül megállapí -
tásra.

(5) Amennyi ben az anya juh or szá gos tá mo ga tá si fel sõ -
ha tár nál több egyed len ne tá mo gat ha tó, az egyé ni tá mo ga -
tá si fel sõ ha tár a túl lé pés mér té ké vel ará nyo san csök ken,
de a csök ken tés ré vén a egyé ni tá mo ga tá si fel sõ ha tár nem
le het ki sebb, mint 10 tá mo ga tá si jo go sult ság . A szá mí tás
so rán egész számra történõ kerekítést kell alkalmazni.

32.  §

(1) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter -
melõ

a) gon dos kod jon az ál lat te nyész té si tör vény ben fog lal -
tak sze rin ti apa ál lat hasz ná lat ról, valamint

b) gon dos kod jon a te nyé sze té ben tar tott ál lat ál lo mány
a juh ENAR ren de let sze rin ti tar tós je lö lé sé rõl és fo lya ma -
tos nyilvántartásáról.

(2) A tá mo gat ha tó mi ni má lis ál lat lét szám 10 egyed.

(3) A ké re lem ben be je len tett ál lat lét szám te nyé szet ben
való tény le ges meg lé tét és az (1) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott fel té telt a Ma gyar Juh te nyész tõk és Juh te -

nyész tõ Szer ve ze tek Szö vet sé gé nek vagy annak meg bí -
zott ja a tá mo ga tá si ké rel men iga zol ja.

33.  §

A me zõ gaz da sá gi ter me lõ a tá mo ga tás ra be je len tett
állat létszámnak meg fe le lõ anya juh ál lo mányt kö te les
100 na pon át bir to kán tar ta ni, amely bir to kon tar tá si kö te -
le zett ség a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá ra nyit va álló
határ idõt kö ve tõ nap tól kez dõ dõ en áll fenn.

34.  §

(1) A tá mo ga tás ban az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré sze -
sül het, aki 2005. má jus 1. és má jus 31. kö zöt ti idõ szak ban
az MVH ál tal köz zé tett for ma nyom tat vá nyon ké rel met
nyújt be az 5.  §-ban fog lal tak nak meg fele lõen.

(2) A ké re lem ben nyi lat koz ni kell a tárgy év ben tör té nõ
juh tej és -tej ter mé kek ér té ke sí té sé rõl.

(3) Az MVH a 11.  § sze rin ti ha tá ro za tot leg ké sõbb
2005. ok tó ber 31-ig meg kül di a me zõ gaz da sá gi ter -
melõnek.

(4) A tá mo ga tá si összeg 2006. már ci us 31-ig ke rül ki -
fizetésre a 31.  § (6) be kez dés sze rin ti ará nyo sí tás figye -
lembevételével.

35.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem ben és a be adott do ku men tu -
mok ban sze rep lõ ada tok helyt ál ló sá gát és tör vé nyességét a 
juh ENAR ren de let sze rin ti adat bá zis ba be je len tett ada tok
alap ján ad mi niszt ra tív és hely szí ni ellen õr zés út ján az
MVH ellen õr zi.

(2) A tá mo ga tá si fel té te lek nek való meg fe le lés el len õr -
zé se so rán a Bi zott ság 796/2004/EK ren de let

a) 25. cik ké ben,

b) 26. cikk (2) be kez dé sé nek c) pont já ban, illetve
(3)–(4) be kez dé se i ben,

c) 27. cik ké ben,

d) 34. cik ké ben, va la mint

e) 35. cikk (2) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lal ta kat
kell al kal maz ni.

(3) Az el len õr zé sek so rán a ké re lem nek való meg nem
fe le lés ese tén a tá mo ga tá si összeg meg ha tá ro zá sa so rán a
Bi zott ság 796/2004/EK ren de le té nek 57. és 60. cik ke sze -
rin ti el já rást kell al kal maz ni.
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VII.

KEDVEZÕTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEKEN
TÖRTÉNÕ

ANYAJUH-TARTÁS TÁMOGATÁSA
(Anyajuh-kiegészítõ támogatás)

36.  §

(1) Az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki ré sze sül a 31.  §
sze rin ti anya juh-tar tá si tá mo ga tás ban, egye den ként 4,2 €,
de leg fel jebb 1008 Ft anya juh-ki egé szí tõ tá mo ga tást  vehet
igény be, ha az R. sze rint tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te rü -
le té nek leg alább 50%-a a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv
ki hir de té sé rõl, va la mint az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -
tá ci ós és Ga ran cia Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá -
mo ga tá sok kal össze füg gés ben a ked ve zõt len adott sá gú te -
rü le tek és az azok hoz tar to zó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról
 szóló 137/2004. (IX. 18.) FVM ren de let meg ha tá ro zá sa
sze rint ked ve zõt len adott sá gú te rü le ten fek võ me zõ gaz da -
sá gi ha szon te rü let.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás a 2005. tá mo ga -
tá si évre vo nat ko zó an leg fel jebb 300 000 egyed (a továb -
biak ban: anya juh-ki egé szí tõ or szá gos tá mo ga tá si fel sõ ha -
tár) után fi zet he tõ.

(3) Amennyi ben az anya juh-ki egé szí tõ or szá gos tá mo -
ga tá si fel sõ ha tár nál több egyed len ne tá mo gat ha tó, az
igény lõn ként tá mo gat ha tó összeg a túl lé pés mér té ké vel
ará nyo san csök ken.

37.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõk nek az R. alap ján be nyúj -
tott tá mo ga tá si ké rel mü kön kell ké rel mez ni ük az anya -
juh-ki egé szí tõ tá mo ga tást.

(2) A tá mo ga tást az MVH az R. alap ján tá mo ga tás alap -
jául szol gá ló te rü let va la mint a tá mo ga tott ál lat lét szám
alap ján ha tá roz za meg.

(3) Az MVH 2005. jú li us 31-ig ha tá ro za tot hoz a tá mo -
ga tás össze gé rõl.

(4) Amennyi ben a (3) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat meg -
ho za ta lá nál figye lembe vett ked ve zõt len adott sá gú te rü let
nem egye zik meg az ugyan azon ügy fél ese té ben az egy sé -
ges te rü let ala pú tá mo ga tás nál figye lembe vett te rü let tel,
úgy az MVH a (3) be kez dés sze rin ti ha tá ro za tát hi va tal ból
mó do sít ja.

(5) Az el len õr zé sek so rán a ké re lem nek való meg nem
fe le lés ese tén a tá mo ga tá si összeg meg ha tá ro zá sa so rán a
Bi zott ság 796/2004/EK ren de le té nek 57. és 60. cik ke sze -
rin ti el já rást kell al kal maz ni.

VIII.

EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ KIFIZETÉSEKHEZ
KAPCSOLÓDÓ NÖVÉNYTERMESZTÉSI KIEGÉSZÍTÕ

NEMZETI TÁMOGATÁSOK

Általános feltételek

38.  §

(1) A 2.  § g)–k) pont jai sze rin ti tá mo ga tás (a továb biak -
ban: ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás) csak olyan te rü le tek re
igé nyel he tõ, me lyek re egyéb ként az R. alap ján egy sé ges
te rü let ala pú tá mo ga tást is igé nyel tek.

(2) A ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé vel
kap cso la tos kö te le zett sé gek tel je sí té sé re az R.-ben fog lal -
ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni

(3) A ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tást az egy sé ges te rü let -
ala pú tá mo ga tás igény lé sé vel azo nos mó don és egy ide jû -
leg, az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon le -
het igé nyel ni 2005. má jus 11-ig.

(4) Az MVH a tá mo ga tá si ké re lem be fo ga dá sá ról az R.
6.  § (5) be kez dé sé nek meg fele lõen iga zo lást ál lít ki.

(5) A nö vény ter mesz té si tá mo ga tá sok el len õr zé se so rán 
az MVH az R.-ben fog lal tak nak sze rint jár el.

(6) A nö vény ter mesz té si tá mo ga tá si ké re lem rõl az
MVH a nem jog vi tás ese tek ben 2005. de cem ber 31-ig,
egyéb ként 2006. jú ni us 1-jéig ha tá roz.

(7) Az el len õr zé sek alap ján al kal ma zan dó jog kö vet kez -
mé nyek re a Bi zott ság 796/2004/EK ren de let 51. cikk (1)
és (2) be kez dé sét, va la mint az 53. cik két kell al kal maz ni.

(8) Amennyi ben a tá mo ga tá si jog cí men ként ki fi zet he tõ
tá mo ga tá sok össze ge meg ha lad ja a tá mo ga tá si jog cím
pénz ügyi bo rí té ká ban meg ha tá ro zott leg ma ga sabb össze -
get, úgy a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re ki fi zet he tõ
összeg túl lé pés ará nyá ban csök ken.

39.  §

(1) Amennyi ben a ké re lem ál tal le fe dett te rü let hasz no -
sí tá sa vo nat ko zá sá ban a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sát
köve tõen a me zõ gaz da sá gi ter me lõ sze mé lye meg vál to zik, 
ar ról a ké rel met be nyúj tó me zõ gaz da sá gi ter me lõ a vál to -
zást kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül be je len tést tesz az
MVH-nak.

(2) A be je len tést ki zá ró lag az MVH ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon le het be nyúj ta ni.

(3) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa ese tén a ké rel met be -
nyúj tó me zõ gaz da sá gi ter me lõ a (2) be kez dés sze rin ti be -
je len tés hez csa tol ja a te rü le tet hasz no sí tás ba vevõ me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ nyi lat ko za tát a tá mo ga tá si fel té te lek tel -
je sí té sé re vo nat ko zó kö te le zett sé gek be tar tá sá ról.
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Egyes szántóföldi növények termesztésének támogatása

40.  §

(1) A 2.  § g) pont ja sze rin ti szán tó föl di ki egé szí tõ nem -
ze ti tá mo ga tás fo lyó sít ha tó azon területek után,

a) ame lye ken e ren de let mel lék le te sze rin ti, illetve szá -
rí tott ta kar mány kvó tá val sza bá lyo zott tá mo ga tá sa alap -
jául szol gá ló nö vé nye ket ter mesz te nek, és

b) ame lye ken az ál lo mányt leg alább a ren des nö ve ke -
dé si fel té te lek mel let ti vi rág zás kez de té ig megõrzik.

(2) A 2.  § g) pont ja sze rin ti szán tó föl di nö vény ter mesz -
té si tá mo ga tás jog cí men hek tá ron ként 80,92 €, de leg fel -
jebb 19 420 Ft ve he tõ igény be. A szán tó föl di nö vény
bázis terület 3 532 138 hek tár.

41.  §

(1) A ren de let mel lék le té nek II. pont já ban fel so rolt, tá -
mo ga tott ve tõ mag ter mesz té se ese tén a tá mo ga tás igény -
be vé te lé nek fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a
szán tó föl di nö vény fa jok ve tõ mag va i nak elõ ál lí tá sá ról és
for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM ren -
de let 14.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti be je len té si kö te le -
zett sé gé nek tel je sí té se so rán a ve tõ mag-sza po rí tá si cél lal
hasz no sí tott te rü le tet a Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó 
Rend szer rõl  szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM ren de let sze -
rin ti te rü let-azo no sí tá si ada tok kal is lás sa el.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nö vé nyek utá ni tá mo ga tás
az OM MI-nak az MVH-hoz meg kül dött iga zo lá sa alap ján
folyósítható.

42.  §

Rost ken der ter mesz té se ese tén, a tá mo ga tás igénybe -
vételére az aláb bi fel té te lek esetén van mód:

a) a Bi zott ság 796/2004/EK ren de let ben meg ha tá ro zott 
faj tá kat ter meszt, illetve az ál ta la ter mesz tett rost ken der
THC tar tal ma az EK ren de let sze rint ke rült megállapításra;

b) a rost ken der ter mesz té se ese tén a ve tõ mag cím ké ket
vagy azok má so la tát a Bi zott ság 796/2004/EK ren de le te
13. cikk (1) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kell a ké re lem -
hez csa tol ni;

c) az el sõd le ges fel dol go zó val kö tött szer zõ dést a ké re -
lem mel együtt, vagy leg ké sõbb 2005. jú ni us 15-ig kell az
MVH-hoz benyújtani.

43.  §

Rizs ter mesz té se ese tén a tá mo ga tá si jo go sult ság fel té -
te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ele get te gyen az

1973/2004/EK ren de let 12. cikk b) pont já ban foglal -
taknak.

44.  §

Kom ló ter mesz té se ese tén a tá mo ga tá si jo go sult ság el -
bí rá lá sá hoz az 1973/2004/EK ren de let 170. cik ké ben fog -
lal ta kat is al kal maz ni kell. Az el bí rá lás so rán az
1782/2003/EK ren de let 110.o. cik ké ben fog lal ta kat nem
kell figye lembe ven ni.

45.  §

Szá rí tott ta kar mány kvó tá val sza bá lyo zott tá mo ga tá sa
alap já ul szol gá ló zöld ta kar mány ter mõ te rü let ese tén a tá -
mo ga tás igény be vé te lé re az aláb bi fel té te lek ese tén van
mód:

a) a zöld ta kar mány ter mõ te rü le tek rõl be ta ka rí tott zöld -
ta kar mány ra vo nat ko zó an a 382/2005/EK ren de let 14–17.
cik kei alap ján írás be li szer zõ dést kö töt tek az MVH ál tal a
szá rí tott ta kar mány kvó tá val sza bá lyo zott tá mo ga tá sa
2004/2005. gaz da sá gi év tõl tör té nõ igény lé sé nek ál ta lá nos 
fel té te le i rõl  szóló 61/2004. (IV. 27.) FVM ren de let alap ján 
jó vá ha gyott fel dol go zó val, illetve szál lí tá si do ku men tu -
mot ál lí tot tak ki, és

b) szer zõ dés ben/szál lí tá si do ku men tum ban be je len tett
zöld ta kar mány ter mõ te rü let rõl hek tá ron ként leg alább
5 ton na zöld ta kar mányt, na pon szá rí tott ta kar mány ese tén
2 ton na ta kar mányt be szál lí tot tak.

Dohány termesztésének támogatása

46.  §

(1) A 2.  § h) és i) pont ja sze rin ti do hány ter mesz té si tá -
mo ga tás fo lyó sít ha tó azon te rü le tek után,

a) ame lye ken Vir gi nia, illetve Bur ley do hányt ter mesz -
te nek, és

b) ame lye ken az ál lo mányt leg alább a ren des nö ve ke -
dé si fel té te lek mel let ti be ta ka rí tá sig meg õr zik, és azt be is
ta ka rít ják, és

c) ame lyek rõl be ta ka rí tott nyers do hány ra a ter me lõi
cso port tal írás be li szer zõ dést kö töt tek, és

d) amely te kin te té ben ter me lõi cso port iga zol ja az
MVH felé, hogy a ter me lõi cso port tag ja – a do hány faj tá -
já nak meg je lö lé sé vel – mek ko ra te rü le ten ter mesz tett do -
hányt, és e te rü let rõl me lyik faj tá ból mek ko ra mennyi sé get 
ér té ke sí tett a ter me lõi cso port ré szé re.

(2) A tá mo ga tás mér té ke:
a) 2.  § h) pont ja sze rin ti Bur ley do hány-ter mesz té si tá -

mo ga tás ke re té ben hek tá ron ként 2 774,86 € , de leg fel jebb
665 966 Ft,
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b) a 2.  § i) pont ja sze rin ti Vir gi nia do hány-ter mesz té si
tá mo ga tás ke re té ben hek tá ron ként 3508,42 €, de leg fel -
jebb 842 021 Ft.

(3) A tá mo ga tás alap já ul szol gá ló bá zis te rü le tek nagy -
sá ga

a) Bur ley do hány ese tén 1800 hektár,
b) Vir gi nia do hány ese tén 4058 hek tár.

47.  §

(1) A ter me lõi cso port – ide ért ve az ide ig le ne sen el is -
mert ter me lõi cso por tot is – 2005. jú ni us 30-ig kö te les az
MVH-nak be nyúj ta ni a ter me lõi cso port tag ja i val kö tött
ter mel te té si szer zõ dé se ket a ter me lõk és do hány faj ták sze -
rin ti le bon tás ban.

(2) A ter me lõi cso port tal kö tött do hány ter mel te té si
szer zõ dés csak ab ban az eset ben fo gad ha tó el, ha leg alább
a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a szer zõ dõ fe lek ada tai,
b) a szer zõ dõ fe lek re giszt rá ci ós szá ma,
c) a ter melt do hány faj tá ja,
d) a do hány ter mõ te rü let nagy sá ga hek tár ban, két ti ze -

des jegy pon tos ság gal.

(3) A 46.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti iga zo lás leg -
alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a szer zõ dõ fe lek ada tai,
b) a szer zõ dõ fe lek re giszt rá ci ós szá mát,
c) a ter me lõi cso port nak az iga zo lás ki ál lí tá sá ig ér té ke -

sí tett nyers do hány faj tá ját és mennyi sé gét,
d) a tá mo ga tást igény lõ alá írá sát, mellyel iga zol ja,

hogy egyet ért az iga zo lás ban sze rep lõ ada tok kal.

(4) A 46.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti iga zo lá so kat
do hány faj tán ként egy al ka lom mal, leg ké sõbb 2006. már -
ci us 1-jéig kell az MVH-nak benyújtani.

(5) A be nyúj tott iga zo lá sok alap ján az MVH 2006. ja -
nuár 1-jét köve tõen, a nem jog vi tás ese tek ben Vir gi nia
 dohányok ese té ben leg ké sõbb 2006. feb ru ár 15-ig, a
 Burley do há nyok ese té ben leg ké sõbb 2006. áp ri lis 30-ig,
a töb bi eset ben pe dig leg ké sõbb 2006. jú ni us 30-ig gon -
dos ko dik a támogatás kifizetésérõl.

Héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása

48.  §

(1) A 2.  § j) pont ja sze rin ti hé jas gyü möl csû e ket ter -
mesz tõ me zõ gaz da sá gi ter me lõk nek tá mo ga tás fo lyó sít ha -
tó azon területek után,

a) me lyen a kö vet ke zõ hé jas gyü möl csû e ket ter -
mesztik:

aa) a 0802 11 és a 0802 12 KN-kód alá tar to zó man -
dula,

ab) 0802 21 és a 0802 22 KN-kód alá tar to zó mo gyo ró,
ac) 0802 31 és a 0802 32 KN-kód alá tar to zó dió;
b) amely ül tet vé nyek egy be füg gõ te rü le te el éri vagy

meg ha lad ja a 0,3 ha-t;
c) mely nek mi ni má lis fa ál lo mány sû rû sé ge meg ha lad ja 

dió esetében a hek tá ron kén ti 80 fát, mo gyo ró ese té ben
hek tá ron ként a 400 bok rot, man du la ese té ben hek tá ron -
ként 200 fát.

(2) A tá mo ga tás mér té ke: 120,75 €/ha, de leg fel jebb
29 000 Ft/ha.

(3) A tá mo gat ha tó ma xi má lis te rü let össze sen
2900 hektár.

Energetikai célból termesztett egyes növényfajták
támogatása

49.  §

(1) Az ener ge ti kai cél ból ter mesz tett lágy és fás szá rú
nö vé nyek tá mo ga tá sá nak fel té te le i re és mér té ké re a kü lön
jog sza bály ban fog lal ta kat kell alkalmazni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti jog sza bály alap ján ki fi zet -
he tõ összes tá mo ga tás 946 000 €, de leg fel jebb
227 000 000 Ft.

IX.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

50.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de le tet Ma gyar or szág te kin te té ben az Euró pai
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia
Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga -
tá sok hoz kap cso ló dó 2005. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo -
ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos kü lön bi zott sá gi ha tá -
ro zat ra fi gye lem mel, az zal együt te sen kell al kal maz ni.

Pász to hy And rás s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz té ri u mi

po li ti kai ál lam tit kár
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Melléklet a 28/2005. (IV. 1.) FVM rendelethez

Szán tó föl di nö vény ter mesz té si tá mo ga tás ha tá lya alá tar to zó növények

Meg ne ve zés KN kód

I. Szán tó föl di nö vé nyek, be le ért ve sza po rí tó anya got is

1. Ga bo na fé lék: Búza és két sze res 1001

Du rum bú za 1001 10 00

Rozs 1002 00 00

Árpa 1003 00

Zab 1004 00

Ku ko ri ca 1005

Rizs 1006

Egyéb búza

Tri ti ká le 1008 90 10 00

Po hán ka 1008 10 00 00

Mo har 1008 90 90 00

Szu dá ni fû 1008 90 90 00

Cu kor ci rok 1007 00

Sep rû ci rok 1007 00

Sze mes ci rok 1007 00

Kö les 1008 20 00 00

In di án rizs 1008 90 90 00

2. Hü ve lye sek Bor só 0713 10

Ló bab 0713 50 00 00

Édes csil lag fürt (mag) 1209 29 50

Len cse 0713 40 00 00

Ta kar mány bük köny 1214 90 90 00

Csi cse ri bor só 0713 20 00 00

3. Ipar i nö vé nyek: Olaj nö vé nyek:

Szó ja bab 1201 00

Ká posz ta rep ce 1205 10

Ré pa rep ce 1205 90

Olaj len mag 1204 00

Kom ló 1210

Nap ra for gó mag 1206 00

Rost nö vé nyek:

Rost ken der: 5302 10 00

Car mag no la 1207 99 91 00

Be ni ko Cs

Del ta-Ilo sa

Del ta

Di o i ca 88

Ep si lon 68

Fe do ra 17

Féd ri na 74

Fe li na 32
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Meg ne ve zés KN kód

Fe li na 34-Fé li na 34

Fe rimn-Fé ri mon

Fib ra no va

Fib ri mon 24

Fib ri mon 56

Fut ura

Fut ura 75

Juso 14

Sant hi ca 23

Uso 31

Bi a lobr zes kie

Fa sa mo

Fe do ra 19

Sant hi ca 27

Ti bor szál lá si

II. Ve tõ mag vak

1. Rost nö vé nyek Ken der (Can na bis sa ti va),
mely nek
THC
tar tal ma 0,2%-nál nem na -
gyobb

1207 99 10

Rost len
(Li num usi ta sis si mum)

1204 00 10

2. Pá zsit fû fé lék: Eb tip pan
(Ag ros tis ca ni na)

1209 29 10

Óri ás tip pan
(Ag ros tis gi gan tea)

1209 29 10

Fe hér tip pan
(Ag ros tis sto lo ni fe ra)

1209 29 10

Cér na tip pan
(Ag ros tis ca pil la ris)

1209 29 10

Fran cia per je
(Arr he nat he rum ela ti us)

1209 29 80

Cso mós ebír
(Dacty lis glo me ra ta)

1209 29

Nád ké pû csen kesz
(Fes tu ca arun di na cea)

1209 23 80

Juh csen kesz
(Fes tu ca ovi na)

1209 23 80

Réti csen kesz
(Fes tu ca pra ten sis)

1209 23 11

Vö rös csen kesz
(Fes tu ca rub ra)

1209 23 15

Csen kesz per je
(Fes tu lo li um)

1209 29 80

Olasz per je
(Lo li um mul tif lo rum)

1209 25 10

An gol per je
(Lo li um pe ren ne)

1209 25 90
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Meg ne ve zés KN kód

Hib rid per je
(Lo li um x bo u che a num)

1209 29 80

Gu mós ko mó csin
(Phle um Ber to li nii)

1209 29 80

Réti ko mó csin
(Phle um pra ten se)

1209 26 00

Li ge ti per je
(Poa ne mo ra lis)

1209 29 80

Réti per je
(Poa pra ten sis)

1209 24 00

Mo csá ri per je
(Poa pa lust ris)

1209 29 10

So vány per je
(Poa tri vi a lis)

1209 29 10

3. Hü ve lye sek: Ko ro nás bal ta vi rág
(He dy sa rum co ro na ri um)

1209 29 80

Kom lós lu cer na
(Me di ca go lu pu li na)

1209 29 80

Ta kar mány lu cer na [Me di -
ca go sa ti va
(ecoty pes)]

1208 21 00

Ta kar mány lu cer na [Me di -
ca go sa ti va
(va ri e ti es)]

1209 21 00

Ta kar mány bal ta cím
(Onob ri chis vi ci i fo lia)

1209 29 80

Ale xand ri ai here
(Tri fo li um ale xand ri num)

1209 22 80

Korcs v. svéd he re
(Tri fo li um hyb ri dum)

1209 22 80

Bí bor he re
(Tri fo li um in car na tum)

1209 22 80

Vö rös here
(Tri fo li um pra ten se)

1209 22 10

Fe hér here
(Tri fo li um re pens)

1209 22 80

Lódi ló he re
(Tri fo lim re pens L. var. Gi -
gan te um)

1209 22 80

Fo nák ló he re
(Tri fo li um re su pi na tum)

1209 22 80

Szö szös bük köny
(Vi cia vil lo sa)

1209 29 10

III. Ta kar mány nö vé nyek Azon ta kar mány nö vé nyek,
ame lyek a 382/2005/EK
ren de let 2. cik ké nek (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ter mé kek alap anya gá ul
szol gál nak



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

29/2005. (IV. 1.) FVM
rendelete

a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár-
és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének
feltételeirõl  szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet

módosításáról

Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi
CXIV. tör vény 10.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és
vidék fejlesztési tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek fel té te le i -
rõl  szóló 25/2004. (III. 3.) FVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) E ren de let a Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség -
ve té sé rõl és az ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló
2003. évi CXVI. tör vény XII. Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -
fej lesz té si Mi nisz té riu m fe je zet, 10. cím Fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok, 5. al cím Nem ze ti tá mo ga tá sok, 1. jog cím -
cso port Köz pon to sí tott be vé tel bõl mû kö dõ tá mo ga tá sok,
2. jog cím cso port Költ ség ve tés bõl mû kö dõ tá mo ga tá sok,
1. jog cím Fej lesz té si tí pu sú tá mo ga tá sok, 2. jog cím Fo lyó
ki adá sok és jö ve de lem-tá mo ga tá sok elõ irány zat ma rad vá -
nya és a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2004. évi CXXXV. tör vény XII. Föld mû ve lés ügyi és 
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té riu m fe je zet, 10. cím Fe je ze ti ke -
ze lé sû elõ irány za tok, 5. al cím Nem ze ti tá mo ga tá sok,
1. jog cím cso port Köz pon to sí tott be vé tel bõl mû kö dõ támo -
gatások, 2. jog cím cso port Költ ség ve tés bõl mû kö dõ tá mo -
ga tá sok elõ irány za tá nak, va la mint az Ag rár pi a ci rend tar -
tás ról  szóló 2003. évi XVI. tör vény esz köz rend sze ré nek
mû köd te té sé bõl szár ma zó be vé tel bõl kép zõ dött for rás fel -
hasz ná lá sá ra ter jed ki.”

2.  §

Az R. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az er dõ gaz dál ko dó – jog sza bály el té rõ ren del ke zé se
hi á nyá ban – tá mo ga tás ban ak kor ré sze sül het, ha]

„b) az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIV. tör vény (a továb biak ban: Evt.) 14.  §-ában fog lal tak
sze rint ki je lö lés alap ján az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé -
get el lát ja, és el szá mo lá si kö te le zett sé gé nek ele get tesz.”

3.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7.  § A 6.  § a) pont já ban fog lalt tá mo ga tás el nye ré se és
el szá mo lá sa ér de ké ben az er dõ gaz dál ko dó nak költség -
vetést kell ké szí te nie. A költ ség ve tést leg ké sõbb e ren de let 
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har minc na pon be lül – ele mi ká rok
ese tén, va la mint új er dõ gaz dál ko dó be lé pé se kor az éves
er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség meg kez dé sé nek ter ve zett
vagy szük sé ges idõ pont ja elõtt har minc nap pal – kell el ké -
szí te ni, és az er dé sze ti ha tó ság hoz el bí rá lás ra és jó vá ha -
gyás ra há rom pél dány ban be nyúj ta ni. Az éves terv év kö zi
vál to zá sa ese tén a ké re lem hez mó do sí tott költ ség ve tést is
mel lé kel ni kell. A költ ség ve tés ha tár idõn túli be nyúj tá sa
ese tén tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó, illetve a fel vett tá mo -
ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.”

4.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az er dé sze ti ha tó ság ál tal jó vá ha gyott tá mo ga tás
összegének

a) negy ven szá za lé kát 2005. má jus 10. nap já tól,

b) negy ven szá za lé kát 2005. ok tó ber 10. nap já tól,

c) a fenn ma ra dó részt a mû sza ki át vé tel so rán meg ál la -
pí tott si ke res ség ará nyá ban leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ
feb ru ár 15-éig igé nyel he ti az erdõgazdálkodó,

d) há rom mil lió fo rint össze get meg nem ha la dó tá mo -
ga tá si igény ese tén má jus 10. nap já tól egy sze ri, öt ven szá -
za lé kos elõ leg igé nyel he tõ. A tá mo ga tás fenn ma ra dó rész e 
az el vég zett mun kák mû sza ki át vé te lét kö ve tõ elszámolás
alapján kerülhet ki fi ze tés re.”

(2) Az R. 8.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az év végi el szá mo lá sok alap ján még járó tá mo ga -
tá sok össze gét az er dé sze ti ha tó ság leg ké sõbb 2006. már -
ci us 31-ig kö te les fo lyó sí ta ni.”

5.  §

(1) Az R. 13.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A ki je lölt er dõ gaz dál ko dó szak mai ter ve it és költ -
ség ve té se it a tá mo ga tás, illetve a vissza fi ze té si kö te le zett -
ség elõ jegy zé se cél já ból leg ké sõbb e ren de let hatályba -
lépését kö ve tõ har minc na pon be lül az er dé sze ti ha tó ság a
jó vá ha gyá sát köve tõen kö te les a mi nisz té ri um hoz to váb -
bí ta ni a tá mo ga tá si ok irat vagy a ha tá ro zat el ké szí té se cél -
já ból.”
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(2) Az R. 13.  § (8) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ki je lölt er dõ gaz dál ko dó tá mo ga tás igény lé sé re való
jo go sult sá ga megszûnik]

„b) ha a ki je lölt er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség szak mai
ter ve it és költ ség ve té sét e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
ti zen öt na pon belül nem nyújtja be;”

6.  §

Az R. 40.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Egy pá lyá zó a 2005. év ben leg fel jebb két pá lyá za -
tot nyújt hat be.”

7.  §

Az R. 41.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pá lyá za tot az adás vé te li szer zõ dés kel té tõl szá -
mí tott 90 na pon be lül, és e ha tár idõ be tar tá sá val, leg ké -
sõbb 2005. szep tem ber 30-ig le het a mi nisz té ri um hoz
benyúj tani.”

8.  §

Az R. 42.  § új (2) be kez dés sel egé szül ki.
„(2) Nem szá mít jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás -

nak az a tá mo ga tás, amely nek az alap ját ké pe zõ in gat la no -
kat a tá mo ga tás biz to sí té ká ul be jegy zett el ide ge ní té si és
ter he lé si ti la lom le jár ta elõtt ki sa já tít ják. Eb ben az eset ben
a ki sa já tí tá si el já rás so rán, az érin tett in gat lan ra esõ teljes
támogatást kamatok nélkül kell visszafizetni.”

9.  §

Az R. 48.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„48.  § A tá mo ga tá si ké rel met az e ren de let 7. szá mú

mel lék le te sze rint, az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld -
mû ve lés ügyi Hi va ta lá hoz (a továb biak ban: Fõ vá ro si Hi va -
tal) kell be nyúj ta ni. A be ér ke zett, hi ány ta lan igény lé sek -
hez a Fõ vá ro si Hi va tal ki fi ze tést en ge dé lye zõ ira tot ál lít ki, 
egy ide jû leg in téz ke dik a tá mo ga tás össze gé nek kifizeté -
sérõl.”

10.  §

Az R. 49.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„49.  § A nor ma tív tá mo ga tás 2005. ja nu ár 1-jé tõl

2005. de cem ber 31-ig el vég zett te vé keny ség rõl ki ál lí tott
iga zo lás alap ján 2006. már ci us 10-ig igé nyel he tõ.”

11.  §

(1) Az R. 50.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A pá lyá za to kat a Fõ vá ro si Hi va tal hoz kell be nyúj -
ta ni.”

(2) Az R. 50.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A pá lyá za tok el bí rá lá sá ról a Fõ vá ro si Hi va tal dönt.
A Fõ vá ro si Hi va tal a dön tést köve tõen a tá mo ga tot tal
szerzõdést köt.”

12.  §

Az R. 51.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tot tak el len õr zé sét az Or szá gos Me zõ gaz -
da sá gi Mi nõ sí tõ In té zet és a Fõ vá ro si Hivatal végzi.”

13.  §

Az R. 52.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„52.  § A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás vissza -

fizetését a Fõ vá ro si Hi va tal rendeli el.”

14.  §

Az R. 53.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„53.  § A tá mo ga tást a 10032000-01220191-54000007

szá mú Te nyész tés szer ve zé si elõ irány zat-fel hasz ná lá si
keret számláról kell tel je sí te ni. A jo go su lat la nul igény be
vett tá mo ga tást ugyan ezen számlára kell visszafizetni.”

15.  §

Az R. 58.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az 55.  § a) pont ja sze rin ti pá lyá za to kat a pá lyá zat -
tal érin tett ha lá sza ti víz te rü let sze rint ille té kes Hi va tal
 vadászati és ha lá sza ti fel ügye lõ sé gé hez (a továb biak ban:
Fel ügye lõ ség) lehet benyújtani.”

16.  §

Az R. 59.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„59.  § A tá mo ga tá si igényt az 55.  § a) pont ja ese té ben a

Fel ügye lõ ség bí rál ja el és a dön tést köve tõen szer zõ dést
köt a ked vez mé nye zet tel, az 55.  § b) pont ja ese té ben a mi -
nisz té riu m bí rál ja el és a dön tést köve tõen a mi nisz té riu m
köt szer zõ dést a ked vez mé nye zet tel. A nyer tes pá lyá za tok
ese té ben a tá mo ga tás össze gét és mér té két a Fel ügye lõ ség,
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illetve a mi nisz té riu m a pá lyá zat ban meg je löl tek tõl elté -
rõen, a ren del ke zés re álló ke ret függ vé nyé ben, at tól ala -
cso nyabb mér ték ben és összeg ben is meg ál la pít hat ja. A tá -
mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a mi nisz té riu m gon dos ko dik.”

17.  §

Az R. 60.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„60.  § A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát a Fel ügye lõ ség, ese -

ten ként a mi nisz té riu m ellen õr zi. A jo go su lat la nul igény be 
vett tá mo ga tá sok vissza fi ze té sét a mi nisz té riu m ren de li el,
és azt az 57.  §-ban meg adott szám lá ra kell vissza fi zet ni.”

18.  §

Az R. 76.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„76.  § A pá lyá zat be nyúj tá sá val és el bí rá lá sá val kap cso -

la tos egyéb sza bá lyo kat a pá lyá za ti fel hí vás tar tal maz za,
amely a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ ben,
a mi nisz té riu m hon lap ján, va la mint szak lap ban ke rül köz -
zé té tel re. A vad gaz dál ko dás sal, illetve a vad vé del mé vel
kap cso la tos tu do má nyos ku ta tás ese té ben a tá mo ga tott kö -
te le zett sé get vál lal arra, hogy a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
rög zí tet tek sze rint a ku ta tás ered mé nyét egy or szá gos
szak lapban köz zé te szi.”

19.  §

Az R. 81.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„81.  § A kü lön le ges ren del te té sû va dász te rü le tek ter mé -

sze tes vad ál lo má nya ge ne ti kai ér té ké nek meg õr zé sé hez,
va la mint az eh hez kap cso ló dó ok ta tá si fel ada tok el lá tá sá -
hoz éven te meg hir de tett pá lyá za ti rend ben – pá lyá zat út -
ján – vissza nem té rí ten dõ ál lam i tá mo ga tás ve he tõ igény -
be.”

20.  §

Az R. 82.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„82.  § A tá mo ga tás leg fel jebb öt mil lió fo rint összeg ben

ve he tõ igény be.”

21.  §

Az R. 83.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„83.  § A tá mo ga tást a Vtv. 21.  § (2) be kez dé sé nek

a)–b) pont jai sze rin ti ok ból kü lön le ges ren del te té sû nek
mi nõ sí tett va dász te rü let va dá szat ra jo go sult ja ve he ti
igény be.”

22.  §

Az R. 87.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„87.  § Az ag rár tá mo ga tá sok ke re té ben – ké re lem alap -
ján – vissza nem té rí ten dõ ál lam i tá mo ga tás ve he tõ igény -
be a va dász ha tó ál lat fa jok mo ni to ro zá sa, faj vé del mi prog -
ra mok ki dol go zá sa, fo goly, ví zi vad és egyéb ap ró vad fa -
jok kal kap cso la tos mé rõ-meg fi gye lõ rend sze rek ki ala kí tá -
sa, to váb bá az Or szá gos Vad gaz dál ko dá si Adat tár
(a továb biak ban: adat tár) mû köd te té se, nem zet kö zi va dá -
sza ti együtt mû kö dés bõl adó dó fel ada tok el lá tá sá nak se gí -
té se, va la mint tró fea bí rá la ti te vé keny ség vég zé se cél -
jából.”

23.  §

Az R. 89.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„89.  § A tá mo ga tást igény be ve he ti a fo goly min ta-te rü -
le ten va dá szat ra jo go sult, to váb bá aki a vad gaz dál ko dá si
ága zat te rü le tén ku ta tá si fel ada to kat lát el és egyéb mo ni -
tor ing te vé keny sé get vé gez, tró fea bí rá la tot foly tat, aki elõ -
se gí ti a nem zet kö zi va dá sza ti szer ve zet mû köd te té sét,
 valamint az adat tá rat mû köd te ti.”

24.  §

Az R. 102.  §-át meg elõ zõ cím az aláb bi ak sze rint mó -
dosul:

„2. Er dõ te le pí tés, er dõ szer ke zet-át ala kí tás és fá sí tás
támo gatása”

25.  §

Az R. 103.  §-át meg elõ zõ cím az aláb bi ak sze rint mó -
dosul:

„2.1. Az er dõ te le pí tés, er dõ szer ke zet-át ala kí tás és a fá -
sí tás támogatása”

26.  §

Az R. 103.  §-a (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új d) pont tal
egé szül ki:

[Az or szág er dõ te rü le té nek mennyi sé gi nö ve lé se, mi nõ -
sé gi ja ví tá sa és köz ér de kû vé del mi funk ci ó já nak fej lesz té se 
ér de ké ben pá lyá zat alap ján faj la gos, ki vé te les ese tek ben
egye di költ ség ve tés alap ján fejlesztési célú támogatás
vehetõ igénybe:]

„d) az er dõ ál lo má nyok szer ke zet-át ala kí tá sá hoz.”
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27.  §

(1) Az R. 105.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 103.  § sze rin ti er dõ te le pí tés, fá sí tás tá mo ga tá sá nak
mód ja és mértéke:]

„a) ter ve zés: be ru há zá si ke ret bõl er dõ te le pí té si, va la -
mint a tér sé gi er dé sze ti és egyéb er dei köz jó lé ti ter ve zést
tá mo gat ni és ki fi zet ni csak ak kor le het, ha a ter ve zés re az
el sõ fo kú er dé sze ti ha tó ság, illetve a mi nisz té riu m adott
meg bí zást, vagy a tervezést elõ ze tesen engedélyezte:”

(2) Az R. 105.  § (2) be kez dé sé nek a) és b) pont jai he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[To váb bi fej lesz té si tá mo ga tás szá mol ha tó el a tá mo ga -
tás mel lett a kö vet ke zõ er dõ te le pí té si munkákért:]

„a) 34 000 fo rint szá mol ha tó el hek tá ron ként be fe je zés -
kor azok ban a tölgy, bükk és fe nyõ er dõ te le pí té sek ben,
ahol az elegy fa fa jok ará nya el éri a húsz szá za lé kot, de nem 
ha lad ja meg a harminc százalékot,

b) 52 000 fo rint szá mol ha tó el hek tá ron ként az iga zol -
tan mag ter mesz tõ ül tet vény bõl és törzs köny ve zett mag ter -
me lõ ál lo mány ból szár ma zó tölgy és bükk sza po rí tó anyag -
gal az I–II. fa ter mé si osz tá lyú ter mõ he lye ken vég zett er dõ -
te le pí té sért az elsõ ki vi tel évé ben. A tá mo ga tás ban ré sze sí -
tett sza po rí tó anyag nak az er dõ rész let ben egyen le tes el osz -
lás ban, a fõ faj ra meg adott törzs szám leg alább het ven szá -
za lé kos mér té ké ig je len kell len ni,”

28.  §

Az R. 106.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 103.  § sze rin ti be fe je zett er dõ te le pí té sek ápo lá si és
ál lo mány ne ve lé si (tisz tí tá si) mun ká i nak tá mo ga tá sa
 esetén]

„a) be fe je zett er dõ te le pí tés ápo lá sa a be fe je zést kö ve tõ
öt évig hek tá ron ként 28 000 fo rint, nyár fa fa jok ese té ben
hek tá ron ként huszonötezer forint,

b) be fe je zett er dõ te le pí tés tisz tí tá sa a be fe je zést kö ve tõ 
hat és tíz év kö zött hek tá ron ként 17 000 forint.”

29.  §

Az R. a kö vet ke zõ új 106/A.  §-al egé szül ki:
„106/A.  § (1) A 103.  § sze rin ti er dõ szer ke zet-át ala kí tás

tá mo ga tá sa ese tén a be ru há zá si ke ret bõl tá mo gat ha tó a ter -
mõ he lyi adott sá gok nak meg fe le lõ szer ke zet át ala kí tás
költ sé ge a kö vet ke zõk sze rin ti:

E Ft/ha

Az er dõ szer ke zet-át ala kí tás elõt ti ál la pot, 
ké szült sé gi fok

Cél ál lo mány tí pus az er dõ -
szer ke zet-át ala kí tás után

tölgy és bükk

1. Az elsõ ki vi tel évé ben (T és B
sarj ki vé te lé vel) 100 000

2. Be fe je zés kor

a) akác (mag és sarj), va la mint ár -
té ri ne mes nyá ra sok 240 000

b) sarj ere de tû bár mely fa faj 200 000

c) mag ere de tû bár mely lomb 120 000

d) fe nyõ  70 000

(2) A vég hasz ná lat elõt ti ál lo mányt ere det sze rint az
üzem ter vi le írás alap ján kell meg osz ta ni. A sarj ere de tû töl -
gyes és bük kös er dõ rész le tek mag ere de tû, azo nos fa fa jú
át ala kí tá sa kor az (1) be kez dés táb lá za tá nak 1. pont ja alat ti
összeg nem szá mol ha tó el. Az er dõ szer ke zet-át ala kí tás
meg va ló su lá sát be fe je zés kor és az 5 éves fe lül vizs gá lat so -
rán kell el bí rál ni. A gaz dál ko dó hi bá já ból meg hi ú sult er -
dõ szer ke zet-át ala kí tás ra ki fi ze tett tá mo ga tás jo go su lat la -
nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül, és azt a jegy ban ki
alap ka mat két sze res mér té ké nek meg fe le lõ ka mat tal nö -
vel ve kell vissza fi zet ni.

(3) A tá mo ga tás ki fi ze té sé nek fel té te le az er dé sze ti
ható ság ál tal jó vá ha gyott éves költ ség ve tés, mér té ke pe dig 
az er dé sze ti ha tó ság ál tal éves mû sza ki át vé te le ken meg ál -
la pí tott tel je sít mény ér ték (ered mé nyes ség).”

30.  §

Az R. 113.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A mi nisz té riu m a 2005. évi kö zös sé gi ag rár mar ke -
ting prog ram meg va ló sí tá sá ra ezer egy száz ket tõ mil lió
 forint ke ret összeg ben meg ha tá ro zott tá mo ga tást biz to sí t.

(2) Az éves mar ke ting prog ram össze ál lí tá sát, le bo nyo -
lí tá sát a mi nisz té riu m 100 szá za lé kos tu laj do ná ban lévõ
FVM Ma gyar Kö zös sé gi Ag rár mar ke ting Cent rum Kht.
(a továb biak ban: AMC Kht.) vég zi a mi nisz té ri um mal
meg kö tött köz hasz nú sá gi szer zõ dés alap ján. Az ag rár mar -
ke ting te vé keny sé get, a szer ve zet éves át lag és záró lét szá -
mát rész le te sen a köz hasz nú sá gi szer zõ dés sza bá lyoz za.

(3) A mi nisz té riu m az AMC Kht. 2005. évi mû kö dé sé -
nek biz to sí tá sá ra az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott össze -
gen fe lül há rom száz ki lenc ven nyolc mil lió fo rint ke ret -
össze gû fe de ze tet biz to sí t.”
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31.  §

Az R. 114.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„114.  § (1) Tá mo ga tás nyújt ha tó:
a) jogi sze mé lyek és jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá -

gi tár sa sá gok, egyé ni vál lal ko zók, illetve ter mé sze tes sze -
mé lyek (a továb biak ban, e jog cím al kal ma zá sá ban: igény -
lõ) ál tal be nyúj tott marketing programokra,

b) az AMC Kht. ál tal meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé -
sek re.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zot tak ra tá -
mo ga tást az AMC Kht. 2005. évi kö zös sé gi ag rár mar ke -
ting prog ram já ban a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott ala pí tá si
cé lok meg va ló sí tá sá ra lehet igényelni.

(3) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott cél ra tá -
mo ga tást — az AMC Kht 2005. évi ke ret prog ram já ban jó -
vá ha gyott cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben – az AMC Kht.
ál tal ki adott iga zo lás alap ján köz vet le nül a Támogatott
igényelheti.

(4) For rás biz to sít ha tó to váb bá az AMC Kht sa ját szer -
ve ze te ál tal ala pí tá si cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben
fel me rü lõ mûködési költségeire.”

32.  §

Az R. 115.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„115.  § Az AMC Kht. 2005. évi kö zös sé gi mar ke ting

prog ram já nak meg va ló sí tá sá nak ér de ké ben fel me rü lõ mû -
kö dé si költ sé gek ál ta lá nos for gal mi adó val nö velt fe de ze -
tét a mi nisz té riu m biz to sít ja. Az eh hez szük sé ges for rást a
mi nisz té riu m ál tal ki ál lí tott, az R. 1 sz. mel lék le te sze rint
ki ál lí tott iga zo lás alap ján az AMC Kht. a 136.  §-ban meg -
ha tá ro zott fo lyó szám lá ról, ne gyed éven te ará nyos rész le -
tek ben, legkorábban a tárgynegyedévet megelõzõ hónap
elsõ napjától igényelheti.”

33.  §

Az R. 116.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„116.  § (1) Az AMC Kht. ala pí tá si cél ja i nak meg va ló sí -

tá sá ra az igény lõk ál tal be nyúj tott mar ke ting prog ra mok
fi nan szí ro zá sa ér de ké ben vál lal ko zá si és meg bí zá si szer -
zõ dé se ket köt, illetve egyéb jog vi szo nyok alap ján
(pl. meg ren de lé sek, költ ség té rí té si meg ál la po dá sok) jár el, 
to váb bá a prog ra mok kal kap cso la tos házi pénz tá ri ki fi ze -
té se ket esz kö zöl.

(2) A tá mo ga tá si jog vi szony a mi nisz té riu m, mint tá mo -
ga tó és az AMC Kht., mint tá mo ga tott kö zött jön lét re,
amely nek ke re té ben a ke ret prog ram ban jó vá ha gyott prog -
ra mok ra, az (1) pont ban sze rep lõ kö te le zett ség vál la lá sok
tel je sí té se ér de ké ben az ál ta lá nos for gal mi adót is tar tal -
ma zó fe de ze tet a mi nisz té riu m ál tal az e ren de let 1. sz.
mel lék le te sze rint ki ál lí tott iga zo lás alap ján a 136.  §-ban
meg ha tá ro zott fo lyó sí tá si szám lá ról ne gyed éven te ará nyos 

rész le tek ben, leg ko ráb ban a tárgy ne gye dé vet meg elõ zõ
hó nap elsõ nap já tól igé nyel he ti az AMC Kht. A tá mo ga tá -
sok ren del te té si cél ja i nak meg fe le lõ fel hasz ná lá sá nak és a
fel hasz ná lás jo go sult sá gá nak el len õr zé se a mi nisz té riu m
fel ada ta, to váb bá gon dos ko dik a jo go su lat la nul le hí vott,
illetve ma rad vány ként ki mu ta tott tá mo ga tá sok vissza fi ze -
té sé rõl. Az el szá mo lás rész le tes sza bá lya it a mi nisz té riu m
100%-os tu laj do ná ban lévõ AMC Kht. és a mi nisz té riu m
kö zött éven te kö ten dõ köz hasz nú sá gi szer zõ dés tartal -
mazza.”

34.  §

Az R. 117.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„117.  § (1) Az AMC Kht. – mint tá mo ga tó – a mar ke ting 

ke ret prog ram ban jó vá ha gyott ese mé nyek és igény lõk tá -
mo ga tá sá ra a köz hasz nú sá gi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
ke ret össze get for dít hat ja tá mo ga tá si szer zõ dé sek ben fog -
lalt kö te le zett sé gek tel je sí té sé re. Az igény lõ a tá mo ga tá si
fel té te lek fenn ál lá sát, a tá mo ga tás ra való jo go sult sá gát, a
tá mo gat ni kí vánt célt, a meg va ló sí tás ter ve zett mód ját a tá -
mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé vel egy ide jû leg iga zol ni
kö te les. To váb bá az igény lõ nek nyi lat koz nia kell ar ról,
hogy a ké re lem ben meg je lölt cél meg va ló sí tá sá ra tárgy év -
ben ed dig mi lyen jog cí mû és össze gû költ ség ve té si tá mo -
ga tás ban ré sze sült.

(2) A tá mo ga tá si jog vi szony az AMC Kht., mint tá mo -
ga tó és a prog ra mot meg va ló sí tó part ner, mint tá mo ga tott
kö zött jön lét re, amely nek ke re té ben a tá mo ga tó a fo lyó sí -
tás hoz szük sé ges, a ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti
iga zo lást a meg va ló sí tást köve tõen adja ki az igény lõ nek.
A tá mo ga tott a tá mo ga tást köz vet le nül az adó ha tó ság nak a 
136.  §-ban meg ha tá ro zott fo lyó sí tá si szám lá já ról igé nyel -
he ti. In do kolt eset ben le he tõ ség van a tá mo ga tá si szer zõ -
dés ben meg ha tá ro zott ke ret összeg leg fel jebb 30 szá za lé -
ká ig elõ leg igény lé sé re. Az elõ leg gel tör té nõ el szá mo lá sig
a tá mo ga tás fenn ma ra dó rész e nem fo lyó sít ha tó.

(3) A tá mo ga tás alap já nak ki szá mí tá sa kor az áfá-val nö -
velt költ sé gek ab ban az eset ben ve he tõk figye lembe,
amennyi ben az igény lõ nyi lat ko zik, hogy az adott prog -
ram mal kap cso lat ban fel me rült költ sé ge i re áfa-vissza -
igény lést nem ér vé nye sít.”

35.  §

Az R. 119.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„119.  § Az e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti mi -

nisz té riu m ál tal az AMC Kht. ré szé re ki ál lí tott összes iga -
zo lá son sze rep lõ el szá mo lás mód ja: elõ leg. A köz hasz nú -
sá gi szer zõ dés ben fel tün te tett kö ve tel mé nyek sze rin ti vég -
el szá mo lást az éves be szá mo ló el ké szí té se, és könyv vizs -
gá ló ál tal tör tént au di tá lá sát kö ve tõ har minc na pon be lül
kell az AMC Kht.-nak a tu laj do nos FVM felé benyúj -
tania.”
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36.  §

Az R. 147.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Az Euró pai Unió ál lat jó lé ti kö ve tel mé nye i nek való
meg fe le lés ér de ké ben több let költ sé gek  miatt ki e sõ jö ve -
de lem pót lá sá ban az MVH-hoz be nyúj tott tá mo ga tá si ké -
re lem alap ján ter me lé si tá mo ga tás ve he tõ igény be a sa ját
tu laj don ban lévõ, a me zõ gaz da sá gi ha szon ál lat tar tá si sza -
bá lyok be tar tá sá val elõ ál lí tott vá gó ba rom fi ból szár ma zó,
MSZ 6918:1997. elõ írásaiban meg ha tá ro zott I. mi nõ sé gi
osz tály nak meg fe le lõ (a továb biak ban: I. mi nõ sé gi osz -
tály) vá gó ba rom fi, illetve a me zõ gaz da sá gi ha szon ál lat tar -
tás sza bá lya i nak be tar tá sá val elõ ál lí tott vá gó ser tés köz vet -
len vagy in teg rá tor, ter me lõi cso port vagy szö vet ke zet
köz re mû kö dé sé vel az ÉEF elõ írásainak meg fe le lõ mi nõ sí -

tés sel ren del ke zõ vá gó híd ra, illetve ke res ke dõ ré szé re tör -
té nõ ér té ke sí tés után.”

37.  §

Az R. 148.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„148.  § (1) Vá gó ba rom fi ese té ben a tá mo ga tás mér té ke

9,50 Ft/kg, amely leg fel jebb négy száz hu szon ké te zer ton na 
– a me zõ gaz da sá gi ha szon ál la tok tar tá sá nak ál lat vé del mi
sza bá lya i ról  szóló 32/1999. (III. 31.) FVM ren de let ben
(a továb biak ban: Ha szon ál lat ren de let) elõ írt ál ta lá nos és
spe ci á lis tar tá si kö rül mé nyek nek meg fele lõen ne velt –
vágó baromfi után igé nyel he tõ. A tá mo ga tás ban ré sze sít -
he tõ vá gó ba rom fi nak meg kell fe lel nie az I. mi nõ sé gi osz -
tály fel té te le i nek, va la mint az aláb bi táb lá zat vám ta ri fa -
szám és MSZ el ne ve zés sze rin ti fel so ro lás nak:
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Vám tarifa ter mék szám Áru meg ne ve zés MSZ sza ka sza
Vá gó ba rom fi meg ne ve zé se

MSZ 6918:1997 sze rint

ex 0105 92 00 99 Vá gó csir ke 1.2. Pe cse nye csir ke (broj ler)

1.1.
Csir ke nem re való te kin tet nél -
kül (20 hét nél nem idõ sebb)

ex 0105 93 00 99 Vá gó csir ke 1.2. Pe cse nye csir ke (broj ler)

1.1.
Csir ke nem re való te kin tet nél -
kül (20 hét nél nem idõ sebb)

0105 99 20 99 Liba, egyéb 1.13. Pe cse nye li ba (még nem té pett)

0105 99 20 99 Liba, egyéb 1.14. Hús li ba (fi a tal)

0105 99 20 99 Liba, egyéb 1.15. Za bon ne velt liba

0105 99 20 99 Liba, egyéb 1.16. Hí zott liba (máj ra hí zott liba)

0105 99 30 99 Puly ka, egyéb 1.9. Pe cse nye puly ka (12–15 he tes)

0105 99 30 99 Puly ka, egyéb 1.10. Gi gant puly ka (16–22 he tes)

0105 99 10 99 Ka csa, egyéb 1.18. Pe cse nye ka csa

0105 99 10 99 Ka csa, egyéb 1.20. Hí zott ka csa

0105 99 10 99 Ka csa, egyéb 1.22. Hí zott mu lard ka csa

0105 99 10 99 Ka csa, egyéb 1.24. Hí zott pézs ma ka csa (bar ba rie)

Ex 0105 99 50 99 Pe cse nye gyön gyös, leg fel jebb
öt hó na pos 1.7.

Pe cse nye gyön gyös

(2) Vá gó ser tés ese té ben a tá mo ga tás mér té ke ál lat egye den ként ezer nyolc száz fo rint, amely leg fel jebb há rom mil -
lió-há rom száz hu szon nyolc ezer da rab, a Ha szon ál lat ren de let sze rint elõ írt ál ta lá nos és spe ci á lis tar tá si kö rül mé nyek nek
meg fele lõen ne velt vá gó ser tés után igé nyel he tõ. A tá mo ga tás ban ré sze sít he tõ vá gó ser tés nek meg kell felelnie az alábbi
táblázat szerinti vámtarifaszám felsorolásnak:

Vám tarifa
Áru meg ne ve zés

Szám köt. Al szám KN alsz. m. alsz.

0103 Élõ ser tés:

0103 92 – – Leg alább 50 kg tö me gû

– – – Há zi a sí tott faj ták:

0103 92 19 00 – – – – Más fé le



(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke ret ki me -
rü lé sét köve tõen to váb bi tá mo ga tá si ké re lem nem fo gad -
ha tó be.”

38.  §

Az R. 149.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A vá gó ba rom fi utá ni ter me lé si tá mo ga tást a 147.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igény lõk kö zül az ve he ti
igény be, aki/amely:]

„d) a vá gó ba rom fit olyan vá gó hí don vá gat ta le, amely
e ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ján BTT tag, és az en ge -
dé lye zett lé te sít mé nyek lis tá ján sze re pel;”

39.  §

(1) Az R. 149.  § (1) be kez dés f) pont já nak fc) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A vá gó ba rom fi utá ni ter me lé si tá mo ga tást a 147.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igény lõk kö zül az ve he ti
igény be, aki/amely:]

„fc) im port ból szár ma zó na pos ba rom fi ese tén – az ál -
lat-egész ség ügyi be ho za ta li en ge dé lye zé si el já rás alá tar -
to zó im por tok nál – a mi nisz té riu m ál tal ki ál lí tott elõ ze tes
ál lat-egész ség ügyi en ge dély szá má val, en ge dé lye zé si el já -
rás alá nem tar to zó im port nál – be le ért ve a más tag or szág -
ból szár ma zó be ho za talt is – a szár ma zá si or szág ha tó sá gi
ál lat or vo sa ál tal ki ál lí tott ál lat-egész ség ügyi bi zo nyít vány
má so la tá val.”

(2) Az R. 149.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A BTT – el nök sé gé nek dön té se ese tén – a 148.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott négy száz hu szon ké te zer
ton na mennyi sé get fel oszt hat ja a 148.  § (1) be kez dé sé nek
táb lá za tá ban sze rep lõ ba rom fi fa jon kén ti meg osz tás
 szerint.”

40.  §

(1) Az R. 150.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já nak bb) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A vá gó ser tés utá ni ter me lé si tá mo ga tást igény be
 veheti:]

„bb) az in teg rá to ri szer zõ dést, amely tar tal maz za, hogy 
az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás tel jes össze gét az ál ta la in -
teg rál tak ré szé re to vább ad ja, a tá mo ga tás ille té kes adó ha -
tó ság ál tal tör tént fo lyó sí tá sát kö ve tõ leg ké sõbb har ma dik
mun ka na pon,”
 (2) Az R. 150.  § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tás igény be vé te lé nek to váb bi fel té te le, hogy a 
jo go sult]

„b) ren del ke zik a ser tés ér té ke sí té sé rõl  szóló szám lá val,
illetve fel vá sár lá si jeggyel, sa ját vá gás ese tén a vá gás vég -
re haj tá sát iga zo ló bel sõ bi zony lat tal,”

(3) Az R. 150.  § (7) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az (1) be kez dés b)–d) pont ja i ban meg je lölt jo go -
sul tak a ser tés ér té ke sí té sé rõl  szóló szám lák ról, illetve fel -
vá sár lá si je gyek rõl, va la mint az azok ki fi ze té sét iga zo ló
bi zony la tok ról az iga zo lás kéz hez vé te lét kö ve tõ hat van
na pon be lül az e ren de let 26. szá mú mel lék le té nek füg ge -
lé ke sze rin ti rész le tes el szá mo lást kö te le sek be nyúj ta ni az
MVH-nak. A ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén iga zo lá si ké re -
lem be nyúj tá sá nak csak ak kor van he lye, ha a ké se de lem
az alap anyag-ter me lõ ön hi bá ján kí vü li ok ból tör tént.”

41.  §

(1) Az R. 151.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A vá gó ba rom fi ter me lé si tá mo ga tá sa ese tén az
e ren de let 25. szá mú mel lék le te, vá gó ser tés ese tén az
e ren de let 26. szá mú mel lék le te alap ján ki töl tött támoga -
tási ké rel me ket az MVH-hoz pos tai úton (pos ta cím:
1385 Bu da pest 62, Pf. 867) tér ti ve vé nye sen kell benyúj -
tani. A bo rí té kon fel kell tün tet ni: „Ba rom fi ne ve lés állat -
jóléti költ sé ge i nek tá mo ga tá sa”, illetve „A vágósertés-
 tartás ál lat jó lé ti költ sé ge i nek tá mo ga tá sa”. A be nyúj tás
idõ pont ját az aján lott le vél iga zo ló szel vé nyén lévõ
dátum bélyegzõ kel te iga zol ja.”
 (2) Az R. 151.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A vá gó ba rom fi ter me lé si tá mo ga tá sa irán ti ké re -
lem nek tar tal maz nia kell:

a) a vá gó híd ál tal vég zett vá gó ba rom fi-mi nõ sí tés rõl ki -
adott bi zony la tot, me lyet a vá gó hí don a ha tó sá gi állat -
orvos és a BTT is el len jegy zett,

b) a vá gó hí di le adás ról  szóló szám la, illetve a fel vá sár -
lá si jegy má so la tát. Amennyi ben a vá gó híd nem köz vet le -
nül a ba rom fi tu laj do nos ter me lõ tõl, ha nem ke res ke dõ/in -
teg rá tor út ján vá sá rol ja meg a vá gó ba rom fit, a mi nõ sí tõ bi -
zony la ton vagy a szám lán, illetve a fel vá sár lá si je gyen az
alap anyag-ter me lõ ada ta i nak is sze re pel nie kell, me lyet a
ba rom fi ter me lõ nek tá mo ga tás igény lé sé hez ren del ke zés re
kell bo csá ta ni,

c) sa ját tu laj don ban lévõ ba rom fi te lep rõl szár ma zó vá -
gó ba rom fi vá gá sa ese tén a mi nõ sí tõ és mér le ge lé si bi zony -
lat má so la tát,

d) az in teg rá tor/ke res ke dõ ké rel me zõ ese tén nyi lat ko -
za tot ar ról, hogy a 149. § (6) be kez dé sé nek meg fele lõen a
ter me lõ ré szé re fel vá sár lá si áron fe lül a vá gó ba rom fi ter -
me lé si tá mo ga tást is meg fi zet te,

e) a ba rom fi ne ve lõ te le pet fel ügye lõ te rü le ti leg ille té -
kes ha tó sá gi ál lat or vos iga zo lá sát ar ról, hogy a vá gó ba -
rom fit a Ha szon ál lat ren de let ben elõ írt ál ta lá nos és spe ci á -
lis tar tá si kö rül mé nyek nek meg fele lõen tar tot ták,

f) a BTT iga zo lá sát az igény be ve he tõ tá mo ga tás ja va -
solt össze gé rõl, amellyel a 149.  § (1) be kez dés f) pont já ban 
sze rep lõ ada to kat fel kell tün tet ni.”
 (3) Az R. 151.  § (3) be kez dés a)–d) pont jai a kö vet ke -
zõk sze rint vál toz nak:

„(3) A vá gó ser tés tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó tá mo ga tá si
ké re lem nek tar tal maz nia kell
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a) a tar tás he lye sze rint ille té kes te le pü lé si fa lu gaz dász
iga zo lá sát ar ról, hogy a vá gó ser tést híz la lás cél já ból leg -
alább hat van na pig a tu laj do ná ban tar tot ta, illetve ha szon -
bér let ese tén leg alább hat van na pig tar tot ta és hiz lal ta. Ha
az igény lõ in teg rá tor, ke res ke dõ, ter me lõi cso port vagy
szö vet ke zet, ak kor a 150.  § (1) be kez dés a) pont já ban
meg je löl tek erre vo nat ko zó nyi lat ko za ta,

b) in teg rá tor, ke res ke dõ, szö vet ke zet és ter me lõi cso -
port ese tén az MVH iga zo lá sát a nyil ván tar tás ba vé tel rõl
és ar ról, hogy a tá mo ga tást igé nyel he ti,

c) a te le pet fel ügye lõ te rü le ti ha tó sá gi ál lat or vos iga zo -
lá sát ar ról, hogy a vá gó ser tést a Ha szon ál lat ren de let elõ -
írásainak meg fele lõen tar tot ta,

d) a ser tés ér té ke sí té sé rõl  szóló szám la, illetve fel vá sár -
lá si jegy má so la tát, sa ját vá gás ese tén a vá gás vég re haj tá -
sát iga zo ló bel sõ bi zony lat má so la tát,”

42.  §

(1) Az R. 152.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel me ket a ren de let ha -
tály ba lé pé sét köve tõen fo lya ma to san fo gad ja e ren de let
148.  § (1), illetve (2) be kez dé sé ben fog lalt mennyi sé gi ke -
ret ki me rü lé sé ig. E ke re tek ki me rü lé se után be nyúj tott tá -
mo ga tá si ké rel me ket az MVH el uta sít ja. A ke ret ki lenc -
ven szá za lé kos, majd tel jes ki me rü lé sét köve tõen az MVH
tá jé koz tat ja a mi nisz té ri u mot.”
 (2) Az R. 152.  §-ának (2) be kez dé se elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel me ket azok be ér ke zé -
sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül bí rál ja el és ál lít ja ki
az iga zo lást, amennyi ben a tá mo ga tá si ké re lem ben fog lal -
tak meg fe lel nek az e ren de let ben, va la mint az egyéb jog -
sza bá lyok ban elõ írt fel té te lek nek.”
 (3) Az R. 152.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Amennyi ben a tá mo ga tá si ké re lem nem fe le l meg
az e ren de let ben, va la mint az egyéb jog sza bá lyok ban elõ -
írt fel té te lek nek, vagy más ok ból ki egé szí tés re, vagy ki ja -
ví tás ra szo rul, az MVH az ügy fe let a hi á nyok meg je lö lé se
mel lett ti zen öt na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel a hi bák ki ja ví tá -
sá ra, illetve pót lá sá ra szó lít ja fel.”

43.  §

Az R. 153.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„153.  § (1) A tá mo ga tás a fel té te lek nek meg fele lõen

elõ ál lí tott vá gó ba rom fi és vá gó ser tés után az ille té kes adó -
ha tó ság tól 2006. ja nu ár 1-jét köve tõen igé nyel he tõ a
152.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott iga zo lás csa to lá sá -
val. Az igény lés nél az Art. ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sát a Ma gyar Köz tár sa ság
2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló tör vény ha tály ba lé pé sét
köve tõen 2006. ja nu ár 15-e és 2006. feb ru ár 15-e kö zött az 
ille té kes adó ha tó ság ál tal a 10032000-01850499 APEH
Ál lat jó lé ti és ha szon ál lat-tar tá si sza bá lyok okoz ta több let
költ sé gek tá mo ga tá sa le bo nyo lí tá si szám lá ról kell tel je sí -

te ni. Fak tor ál ás ese tén ez a ha tár idõ vo nat ko zik a faktorá -
lást vég zõ cég re is.”

44.  §

Az R. 154.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„154.  § A vá gó ba rom fi és a vá gó ser tés ter me lé si tá mo -

ga tá sa ese té ben e ren de let ren del ke zé se it a 2005. ja -
nuár 1-jét kö ve tõ fel vá sár lá sok ra kell al kal maz ni.”

45.  §

Az R. 183.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tás mér té ke ki he lye zett hal te nyész anyag
ki lo gram mon ként leg fel jebb nyolc van fo rint. Amennyi -
ben a jog sze rû tá mo ga tá si igény ezt a ke re tet meg ha lad ja,
úgy az 1 kg-ra esõ tá mo ga tást ará nyo san csök ken te ni
kell.”

46.  §

(1) Az R. 2., 3., 4., 5. szá mú mel lék le tei he lyé be e ren de -
let 1., 2., 3., 4. szá mú mel lék le tei lép nek.
 (2) Az R. 6. szá mú mel lék le te e ren de let 5. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.
 (3) Az R. 11., 12., 13. szá mú mel lék le tei he lyé be e ren -
de let 7., 8. és 9. szá mú mel lék le tei lép nek.
 (4) Az R. 25. és 26. szá mú mel lék le tei he lyé be e ren de -
let 10. és 11. szá mú mel lék le tei lép nek.

47.  §

(1) E ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba,
egy ide jû leg az R. 6.  §-ának b) pont ja, 9.  § (3) be kez dé se,
10.  §-a, 62.  §-a, 150.  § (2) be kez dés d) pont ja, 151.  §
(3) be kez dé sé nek f) pont ja ha tá lyát vesz ti.

(2) Az ag rár gaz da sá gi cé lok 2002. évi költ ség ve té si tá -
mo ga tá sá ról  szóló 102/2001. (XII. 16.) FVM ren de let
alap ján en ge dé lye zett be ru há zá sok ese té ben a ren de let
45. szá mú mel lék let A/13. pont já ban és az ag rár gaz da sá gi
cé lok 2003. évi költ ség ve té si tá mo ga tá sá ról  szóló 3/2003.
(I. 24.) FVM ren de let alap ján en ge dé lye zett be ru há zá sok
ese té ben a ren de let 7.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban a
be ru há zás be fe je zé sé re meg ha tá ro zott 24 hó na pos ha tár -
idõt a mi nisz ter, írás ban be nyúj tott ké re lem alap ján – ér té -
ke sí té sei prob lé mák ból fa ka dó pénz ügyi gon dok, vagy
idõ já rá si ano má li ák okoz ta ki vi te le zé si ne héz sé gek  miatt – 
leg fel jebb 36 hó nap ra meg hosszab bít hat ja.
 (3) Az R. 179.  §-a alap ján a 2004. év ben igény be vett
elõ leg gel az R. elõ írásai sze rint leg ké sõbb 2005. má jus
15-ig kell el szá mol ni.

Pász to hy And rás s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz té ri u mi

po li ti kai ál lam tit kár
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1. számú melléklet a 29/2005. (IV. 1.) FVM rendelethez 
 
„2. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez 
 

I. Az erdőfelújítás, -ápolás és -nevelés erdőszerkezet-átalakítás támogatásának ügyvitele, értékelése 
és pénzügyi elszámolása 

 
1. a) A rendelet 6. §-ának a) pontjában meghatározott munkákra az erdészeti hatóság, az e célra 
rendszeresített K-1 jelű – e melléklet 1. számú függelékében feltüntetett – költségvetés-elszámolás 
összesítő alapján hagyhat jóvá – az Evt. 29. §-ában elrendelt éves erdőgazdálkodási tervvel összhangban, a 
rendelet 6. § a) pontjában az erdőfelújításra és erdőnevelésre meghatározott támogatások mértékét is 
figyelembe véve elkészített – költségvetést. 
b) Az erdészeti hatóság a rendelet 6. § a) VI–IX. pontjaiban jelzett célokra csak a minisztérium által részére 
meghatározott keret mértékéig hagyhat jóvá költségvetéseket. 
c) A költségvetési összesítőt az éves erdőgazdálkodási tervből kiindulva, a támogatott állapotot elérő, 
illetve a támogatható műveletekre tervezhető erdőrészletek összesítésével kell összeállítani. 
A támogatások mértékeit és a támogatható állapotokat, illetve műveleteket a rendelet 6. §-ának a) pontja 
tartalmazza. 
d) Az erdőfelújítások sikerességének emelkedése önmagában nem támogatási jogcím, mint ahogy a 
sikeresség romlása sem támogatást csökkentő tényező. 
e) A befejezett erdőfelújítás a rendelet 6. §  a) I–III. pontjai szerint támogatható. A befejezett felújításhoz 
tartozó érték az egyévesként adható támogatást is magába foglalja. 
Résztámogatás tervezhető és adható: 
– állomány alatti újulatra, 
– rendeletben meghatározott fafajú sarjra, 
– alátelepítésre, 
– egyéves felújításra. 
f) A már előző években kifizetett támogatásokat az erdészeti hatóság erdőrészletenként nyilvántartja. 
E rendelet alapján tervezett és folyósított támogatások erdőrészletekre vonatkozó összegének 
megállapításánál a korábban felvett támogatásokat – a tárgyévi normatívák szerint számítva – figyelembe 
kell venni. 
g) Erdőrészletenként résztámogatás egyszer tervezhető és folyósítható, kivéve: 
– a természetes felújításokat, ahol az aktuális kötelezettség alá vont területek szakaszos növekedése 
ütemében több alkalommal is adható, valamint 
– a mageredetű, lassan növő – tölgy, bükk és egyéb kemény lomb – faállományú végvágott vagy tarvágott 
erdőfelújításokat, melyek további egy alkalommal támogathatók, ha nem igényelnek pótlást, az 
erdőgazdálkodónak nincs bruttó járulékfizetési kötelezettsége és az erdészeti hatóság a pénzügyi keret 
ismeretében külön elbírálás során a sikeres befejezéshez azt indokoltnak tartja. Az így folyósított 
támogatások együttes összege nem haladhatja meg a felújításhoz kötődő teljes (befejezett) támogatási érték 
hetvenöt százalékát. 
h) A rendelet 6. § a) pontjában egyévesként meghatározott támogatási érték az erdőfelújítások aktuális 
kötelezettség alá vont területére, illetve a teljes területre akkor tervezhető és folyósítható, ha az erdősítés 
sikere a hetven százalékot eléri vagy meghaladja – kivéve az Evt. végrehajtásáról szóló 
29/1997. (IV. 30.) FM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat és az erdősztyepp erdőket –, 
valamint az erdőfelújítás módját és faállományát az erdészeti hatóság – a végrehajtásra kiválasztott 
üzemtervi erdősítési előírás változat alapján – elfogadja. A hetvenszázalékos sikerességet 
állományrészenként kell vizsgálni. Az állományrészek elkülönítését egy erdőrészleten belül csak a 
véghasználatok és a mesterséges első kivitelek szakaszos kivitelezése indokolhatja. Az erdősítés módjában 
(beleértve a terület géppel való művelhetőségét is), faállomány típusában eltérően megvalósított erdősítés 
önmagában nem ad lehetőséget további állományrészek kialakítására, és így a sikeresség valamint a 
támogathatóság részterületenként történő minősítésére. Az elkülönülten kezelhető állományrész területe 
haladja meg az egy hektárt. Az erdőrészlet erdősítési határidőinek – 70%-os sikeresség elérése – elbírálása 
szempontjából az erdősítés évének az első kivitel befejezésének évét kell figyelembe venni. Az erdősítési 
határidőket szintén állományrészenként elkülönítetten kell megállapítani. Egy állományrészbe csak akkor 
vonható két, eltérő ütemben megvalósított véghasználattal vagy mesterséges első kivitellel érintett terület 
az erdőrészleten belül, ha az adott művelet végrehajtásai között legfeljebb egy tenyészeti év telt el. 
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i) Befejezett erdőfelújítás: minden olyan mesterséges és természetes erdőfelújítás, amit az erdészeti hatóság 
az Erdőrendezési Szabályzatban részletezett szakmai követelmények szerint a végrehajtásra kijelölt 
erdősítési előírás alapján befejezettnek nyilvánít. 
j) Természetes mageredetű felújításra (állomány alatti újulat) akkor tervezhető és számolható el 
résztámogatás, ha az erdőfelújítás módja fokozatos felújító vágás, valamint az idős állomány záródása 
hetven százalék alatt van, és a célállományként elfogadott mageredetű természetes újulat fedettsége  
– beleértve annak mesterséges pótlását és az alátelepítést is – eléri a kötelezettség alá vont terület hetven 
százalékát. 
A támogatás kiszámításának alapja a kötelezettség alá vont terület, illetve az idős állomány záródásának 
harminc százalék alá süllyedése után a teljes terület. Az erdőfelújítás befejezésének évét a teljes érintett 
terület kötelezettség alá vonásának évétől kell számítani. 
A sikeresség vizsgálatát a h) pontban leírtak szerint kialakítandó állományrészekben elkülönítetten kell 
végezni. 
Amennyiben befejezéskor – a mesterséges kiegészítés következtében – a természetes újulat aránya az 
erdőfelújítás teljes területének ötven százalékát nem éri el, a felújítás módjaként mesterséges erdőfelújítást, 
illetve ennek megfelelő támogatási mértékét kell megállapítani. 
Amennyiben befejezéskor – a mesterséges kiegészítés következtében – a természetes újulat aránya az 
erdőfelújítás teljes területének ötven százalékát nem éri el, a felújítás módjaként mesterséges erdőfelújítást, 
illetve ennek megfelelő támogatási mértékét kell megállapítani. 
k) Alátelepítésként számolható el a munkavégzéskor hatvanszázalékos vagy azt meghaladó záródású idős 
állomány alatt végzett mesterséges erdősítés. 
l) Egyéves erdőfelújítás – e rendelet alkalmazásában – minden olyan mesterséges erdőfelújítás, valamint 
tölgy, cser, magas kőris, egyéb kemény lomb, fehér és szürke nyár, a fehér fűz főfafajú állományok 
tarvágást követően megjelent mageredetű természetes újulat, ahol a külön jogszabály szerinti első kivitel 
vagy az ötven százalékot meghaladó mértékű pótlás óta egy tenyészeti időszak telt el, illetve az akác, 
szürke nyár, valamint az éger sarjeredetű újulat a tarvágást követő tenyészeti időszak végén. 
m) E rendelet alapján elegyesség csak abban az esetben támogatható, ha az a természetközeli erdőtársulás 
kialakítását elősegítő, mesterséges erdőfelújítás eredményeképpen jött létre, és az elegyfajok tíz–harminc 
százalék közötti szórt elegyedésben vannak jelen az erdőrészletben. 
 
2. a) E rendelet szerint a jóváhagyott költségvetés alapján a 8. § (2) bekezdése szerint folyósítható 
támogatás kiutalásról az erdőgazdálkodó kérésére az erdészeti hatóság intézkedik. 
b) Amennyiben a költségvetés alapjául szolgáló erdőgazdálkodási tevékenység szakszerű végrehajtását az 
erdészeti hatóság nem látja biztosítottnak, arra támogatás év közben nem folyósítható. 
 
3. a) A rendelet 6. § a) pontjában meghatározott munkákra támogatás az erdészeti hatóság által jóváhagyott 
költségvetés alapján folyósítható, ezt tíz százalékot meghaladó mértékben túllépni az elszámoláskor csak a 
minisztérium előzetes egyetértése alapján lehet. Az elszámolás alapjául az erdészeti hatóság által az 
erdőgazdálkodási tevékenység ellenőrzése és értékelése (műszaki átvétel) során felvett jegyzőkönyvek 
adatai szolgálnak. 
b) A műszaki átvétel hatósági ellenőrzésnek minősül, annak időpontjáról az erdőgazdálkodót – részvétele 
biztosítása érdekében – előzetesen értesíteni kell, de távolmaradása vagy a jegyzőkönyv aláírásának 
megtagadása az eljárás eredményességét nem hiúsítja meg. Az erdőgazdálkodó távolmaradása, illetve a 
jegyzőkönyv aláírásának megtagadása esetén a jegyzőkönyvet az erdészeti hatóság részéről két személynek 
kell aláírnia, melyek közül az egyiknek vezető beosztású köztisztviselőnek kell lenni. 
c) Az erdőfelújításokban az erdészeti hatóság minden esetben elvégzi a műszaki átvételt, ha az 
erdőgazdálkodó a tárgyévben állami támogatást igényel, valamint abban az esetben, ha az erdőfelújításokra 
a külön jogszabályban megállapított határidők valamelyike lejárt. 
Egyébként az erdészeti hatóság az erdőfelújításokat bármely időpontban ellenőrizheti, és annak alapján 
dönt az addigi pénzügyi támogatás jogosságáról. 
d) Az ellenőrzést és a műszaki átvételt az erdészeti hatóság az államigazgatási eljárás szabályai szerint 
végzi. 
 
4. A rendelet alapján igénybe vett támogatás összegével az erdőgazdálkodók a tárgyévet követő február hó 
15-éig kötelesek az erdészeti hatóság felé elszámolni. Az erdészeti hatóság a műszaki átvételek alapján az 
elszámolásokat felülvizsgálja, igazolja, és intézkedik a támogatás összegének a kiutalásáról vagy indokolt 



 
 
 
 
2036 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2005/42. szám 

esetben rendelkezik a visszafizetésről. A visszafizetéseket, illetve az Evt. alapján az erdészeti hatóság által 
határozattal elrendelt befizetési kötelezettséget a határozatban megjelölt számlára kell teljesíteni. 
 
5. Az erdőterület mezőgazdasági művelésbe vonásának engedélyezése esetén csereerdősítésként létesített 
erdőterületekre az erdőfelújítás normatív támogatásának mértékeit kell alkalmazni. 
 
6. A közcélból fenntartott gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításának támogatási kérelmét, illetve az 
elszámolást az erdőgazdálkodó területe szerint illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani. A kérelemhez 
mellékelni kell az erdőrészletenkénti költségvetést és az erdészeti hatóságnál e célra rendszeresített, a 
2. számú függelék szerinti (K-1-1 jelű) formanyomtatványt. 
 
7. A rendelet 12. §-a alapján igényelhető támogatás igénylésének lehetősége nem terjed ki: 
a) a sarjról felújult akác és nyár fiatalosokra, ha a gyökérsarj aránya tisztítási korban várhatóan eléri az 
ötven százalékot, továbbá 
b) az egyéb fafajú természetes úton felújult fiatalosokra, ha törzskiválasztó gyérítés korra 
állományneveléssel várhatóan elérhető a mageredet ötvenszázalékos aránya a termőhelynek egyébként 
megfelelő célállományban. 
 
 

II. Szakirányítási szerződések kötelező tartalmi elemei 
 
1. Erdészeti szakszemélyzettel kötött szakirányítási szerződés legalább tartalmazza: 
a) az éves gazdálkodási tervek, költségvetések és pályázatok elkészítése, 
b) a munkák művezetése, 
c) szakirányítói képviselet a műszaki átvételeken, 
d) az éves pénzügyi elszámolások elkészítése, 
e) a szakmai adminisztráció vitele, ideértve az üzemtervi bejegyzést is, 
f) az erdőgazdálkodó szakirányítói képviselete üzemtervezéskor, 
g) erdőőrzés. 
 
2. Az integrátori szakirányítási szerződés legalább az alábbiakat tartalmazza: 
a) az éves gazdálkodási tervek, költségvetések és pályázatok elkészítése és határidőre történő eljuttatása az 
integrálthoz, 
b) a munkák művezetése, függetlenül attól, hogy a munkát az integrátor végzi vagy sem, 
c) szakirányítói képviselet a műszaki átvételeken, ami nem jogosít fel a jegyzőkönyv aláírására, 
d) az éves pénzügyi elszámolások elkészítése és határidőre történő eljuttatása az integrálthoz, 
e) a szakmai adminisztráció vitele, ideértve az üzemtervi bejegyzést is, 
f) az erdőgazdálkodó szakirányítói képviselete üzemtervezéskor, 
g) közreműködés az erdőőrzésben. 

A szerződést az erdőterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatóságnál beszerezhető űrlapon kell 
megkötni. 
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1. számú függelék a 2. számú melléklethez 
    Regisztrációs szám:   
 
Az erdőgazdálkodó 
neve: ..................................................................................................................................................... ____ év 
címe: .................................................................................................................................................................. 
cégj. száma (vagy váll. eng. száma): ................................................................................................................. 
adószáma: .......................................................................................................................................................... 
statisztikai számjele: .......................................................................................................................................... 
bankszámla száma: ............................................................................................................................................ 
A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon): .......................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

 
K-1  

KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS  
költségvetési támogatás terhére elszámolható erdőfelújítási és erdőfenntartási munkákról 

   Ezer Ft
 Az erdőfenntartási munkák elszámolási összege:   
    
 Év közben kifizetett támogatások:   
    
 Év végi elszámoláskor még fennálló támogatási igény:   
 
A jóváhagyott támogatás összegének a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdésében 
meghatározottak szerinti folyósítását: 

Kérem                        Nem kérem 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lejárt határidejű köztartozásom nincs. 
 
Kelt: ................, ........ év ............................. hó ........ nap 
 

P. H. 
 

................................................ 
erdőgazdálkodó (szerv. vez.) 

 
 

a) A költségvetést ........................ ezer Ft, azaz ..................................... forint összeggel igazolom. 
b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és az engedélyezett munkák szakszerű végrehajtását, 
az ........................ ezer Ft, azaz ..................................... forint támogatási igény jogosságát igazolom. 
 
Kelt: ................, ........ év ............................. hó ........ nap 
 

P. H. 
 

.................................................................. 
erdészeti hatóság igazgatója 



 
 
 
 
2038 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y 2005/42. szám 

 

Sorszám Megnevezés Terület  
ha 

Normatív támogatás  
E Ft/ha 

Érték  
E Ft 

 1.  Befejezett felújítás       
 2.  Egy éves (folyamatos erdőfelújítás)       
 3.  Erdőfelújítás összesen (1–2):       

   Befejezett erdőfelújítások ápolása       
 4.  a) természetes mageredetű állományban       
 5.  b) természetes sarjeredetű állományban       
 6.  c) mesterséges állományban sík területen       
 7.  d) mesterséges állományban géppel nem 

járható területen 
      

 8.  Befejezett ápolás összesen (4–7):       
   Állománynevelés (tisztítás):       

 9.  a) természetes mageredetű állományban       
 10.  b) természetes sarjeredetű állományban       
 11.  c) mesterséges állományban sík területen       
 12.  d) mesterséges állományban géppel nem

 járható területen 
      

 13.  e) fenyőtisztítási anyag megsemmisítése       
 14.  Állománynevelés összesen (9–13):       
 15.  Befejezett felújítás elegyességi többlet- 

 támogatása 
      

   Tuskózás:        
 16.  a)  akác   Homokon       
 17.  b)   Vályogon       
 18.  c)   Agyagon       
 19.  d) egyéb fafaj   Homokon       
 20.  e)   Vályogon       
 21.  f)   Agyagon       
 22.  Tuskózás összesen (16–21):       

   Tűzpászták, nyiladékok, határjelek 
létesítése és karbantartása: 

      

 23.  a) tűzpászták       
 24.  b) nyiladékok       
 25.  c) határjelek (Ft/db)       
 26.  Tűzpászták, nyiladékok, határjelek 

összesen (23–25): 
      

 27.  Egyéb engedélyezett       
 28.  Igényelt állami támogatás összesen 

(3+8+14+15+22+26+27): 
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2. számú függelék a 2. számú melléklethez 
 
    Regisztrációs szám:   
 
Az erdőgazdálkodó 
neve: ..................................................................................................................................................... ____ év 
címe: .................................................................................................................................................................. 
cégj. száma (vagy váll. eng. száma): ................................................................................................................. 
adószáma: .......................................................................................................................................................... 
statisztikai számjele: .......................................................................................................................................... 
bankszámlaszáma: ............................................................................................................................................. 
A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon): .......................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

 
K-1-1  

KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS  
közcélból fenntartott gyenge termőhelyi adottságú erdők felújításáról 

 

Sorszám Megnevezés Célállomány típus Terület  
ha 

Normatív  
támogatás  

E Ft/ha 

Érték  
E Ft 

 1.    Tölgy       
 2.  Természetes mageredetű  Bükk       
 3.    Egyéb fafaj       
 4.    Tölgy        
 5.     Bükk       
 6.  Mesterséges 10°-os és az alatti 

lejtésű, géppel járható 
  Egyéb k. lombos       

 7.    Nemesnyár       
 8.     Egyéb lágy lombos       
 9.    Fenyők       
 10.    Tölgy       
 11.  Mesterséges 10° feletti lejtésű, 

géppel nem járható 
 Bükk       

 12.    Egyéb k. lombos       
 13.    Fenyők       
 14.  Gazdaságtalan erdők felújítása összesen (1–14.)       

 
Kelt: ................, ........ év ............................. hó ........ nap 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lejárt határidejű köztartozásom nincs. 
 

P. H. 
 

................................................................ 
erdőgazdálkodó (szerv. vez.) 

 
a) A költségvetést ........................ ezer Ft, azaz ..................................... forint összeggel igazolom. 
b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és az engedélyezett munkák szakszerű végrehajtását, 
az ........................ ezer Ft, azaz ..................................... forint támogatási igény jogosságát igazolom. 
 
Kelt: ................, ........ év ............................. hó ........ nap 

P. H. 

.................................................................. 
erdészeti hatóság igazgatója” 
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2. számú melléklet a 29/2005. (IV. 1.) FVM rendelethez 
 
„3. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez 
 
    Regisztrációs szám:   
 
Kiállító: ............................................................................................................................................................ 
 
Támogatási kérelem az erdőgazdálkodási célú költségvetési támogatás igénybevételéhez 

 
Adóazonosító jel: ............................................................................................................................................... 
Adószáma: ......................................................................................................................................................... 
Pénzforgalmi jelzőszám: ................................................................................................................................... 
Gazdálkodási forma: ......................................................................................................................................... 
Név: ................................................................................................................................................................... 
Cím: ............................................................................ város/község ..................................... utca ........... hsz. 
 
1. Az elhúzódó kárpótlási és részarány-tulajdon átadási folyamatokban leromlott erdőállomány 
szerkezetének helyreállítását az alábbi erdőrészletekben elvégzem, s ennek alapján a 25/2004. (III. 3.) FVM 
rendelet 12. § (3) bekezdése szerinti támogatást kérem részemre kifizetni. 
 

Sor-  
szám Községhatár Tag,  

erdőrészlet Rendeltetés Állomány-  
típus 

Terület  
(ha) 

Normatív  
támogatás  

E Ft/ha 

Támogatás  
összege Ft 

                 
                
 
2. Az 1996. évi LIV. törvény 26. § (3) bekezdése alapján üzemterv-készítési kötelezettségemnek eleget 
tettem, s ez alapján a  bekezdése szerinti támogatást kérem részemre/......................... üzemtervkészítő 
részére kifizetni. Az igényelt támogatás összege: 
...................... ezer Ft, azaz ............................ forint. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lejárt határidejű köztartozásom nincs. 
 
Kelt: ................................, ........... év .................... hó ........ nap 
 

P. H. 
 

............................................................... 
igénylő 

 
 
A fenti összegű támogatás jogosságát igazolom, a támogatás kifizethető. 
 
Kelt: ................................, ........... év .................... hó ........ nap 
 

P. H. 
 

................................................................. 
erdészeti hatóság igazgatója” 
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3. számú melléklet a 29/2005. (IV. 1.) FVM rendelethez 
 
„4. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez 
 
  Regisztrációs szám:   
 

Támogatási kérelem a magán-erdőgazdálkodók erdőgazdálkodási célú költségvetési 
támogatás igénybevételéhez 

 
Kiállító: ........................................................................................................................................................... 
Név: ................................................................................................................................................................. 
Cím: ..................................................................... város/község .......................................... utca ........... hsz. 
Adóazonosító jel: ............................................................................................................................................. 
Adószáma: ....................................................................................................................................................... 
Pénzforgalmi jelzőszám: ................................................................................................................................. 
Gazdálkodási forma: ....................................................................................................................................... 
 
1. Az erdészeti szakszemélyzettel kötött szakirányítási szerződés alapján a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 
19. § a) pontja szerinti támogatás összegét 

............... Ft-ot, azaz ................................. forintot 

részemre kifizetni szíveskedjenek. 
 
2. A 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 19. § b) pontja szerint az integrátori szakirányítási szerződések alapján 
 – a szakirányított terület után  ............. Ft, azaz .......................... forint,
 – a saját üzemi terület után  ............. Ft, azaz .......................... forint,
 együtt:  ............. Ft, azaz .......................... forint
összegű támogatást kifizetni szíveskedjenek. 
 
3. Az alapítási költségekhez a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet szerinti támogatás összegét 

............... Ft-ot, azaz ................................. forintot 

részemre kifizetni szíveskedjenek. 
 
4. A működési költségek részbeni megtérítéséhez a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet szerinti támogatás 
összegét 

............... Ft-ot, azaz ................................. forintot 

2004. január 1. után integrált terület .............. ha × 5000 Ft-ot, azaz ...................... forintot 
részemre kifizetni szíveskedjenek. 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lejárt határidejű köztartozásom nincs. 

Kelt: ................................, ........... év .................... hó ........ nap 

P. H. 

.................................................................... 
igénylő 

 
A fenti összegű támogatás jogosságát igazolom, a támogatás kifizethető. 

Kelt: ................................, ........... év .................... hó ........ nap 

P. H. 

....................................................................... 
erdészeti hatóság igazgatója” 
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4. számú melléklet a 29/2005. (IV. 1.) FVM rendelethez 
 
„5. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez 
 
    Regisztrációs szám:   
 
Az erdőgazdálkodó 
neve: ..................................................................................................................................................... ____ év 
címe: .................................................................................................................................................................. 
cégj. száma (vagy váll. eng. száma): ................................................................................................................. 
adószáma: .......................................................................................................................................................... 
statisztikai számjele: .......................................................................................................................................... 
bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma: .............................................................................................................. 
A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon): .......................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

 
K-3 KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS 

költségvetési támogatás terhére elszámolható jóléti és parkerdők üzemeltetési és műszaki 
létesítmények fenntartási munkáiról 

         Költségek: E Ft-ban
Sor-  
szám Megnevezés Fenntartás Üzemeltetés,  

őrzés Összesen 

1.  Üdülőerdők (pihenő-, séta- és kirándulóerdők)       
2.   Arborétumok (élőfagyűjtemények), botanikus kertek       
3.  Turisztikai célt szolgáló  utak       
4.    erdei autós pihenők       
5.  Egyéb létesítmények         
6.  Összesen:         

 
Kelt: ................................, ........... év .................... hó ........ nap 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lejárt határidejű köztartozásom nincs. 
 

P. H. 
 

................................................ 
erdőgazdálkodó (szerv. vez.) 

 
 

a) A költségvetést ............ ezer Ft, azaz ................................... forint összeggel jóváhagyom. 
b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és a munkák jóváhagyott szakszerű végrehajtását, az 
........... ezer Ft, azaz ................. forint támogatási igény jogosságát igazolom. 
 
Kelt: ................................, ........... év .................... hó ........ nap 
 
 

   P. H.   .................................................................. 
                  erdészeti hatóság igazgatója” 
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5. számú melléklet a 29/2005. (IV. 1.) FVM rendelethez 
 
1. Az R. 6. számú mellékletének 8. a) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„8. törzskönyvezés 
a) törzskönyvi nyilvántartás: támogatást igényelhet a tenyésztő szervezet a tejtermelő fajta tenyésztő 
szervezetének tenyésztési programjában meghatározott törzskönyvi nyilvántartási feltételeknek megfelelő 
egyed után, illetve a húshasznú fajta tenyésztő szervezetének tenyésztési programjában megfogalmazott 
feltételeknek megfelelő, a fajta törzskönyvi nyilvántartásában szereplő induló élő tehén után (a törzskönyvi 
zárás alapján), valamint a tenyésztő szervezet törzskönyvi nyilvántartásába felvett, 16 hónaposnál idősebb 
élő üsző után, amelynek termékenyítése, vagy fedeztetése a tenyésztő szervezet által apaállattá nyilvánított, 
KPLSZ-mal rendelkező bikával történt és melynek szaporítási adatait (mesterséges termékenyítés és 
természetes fedeztetés) az OMMI a TER rendszerben regisztrálta. 
 
Az igényjogosultságot az OMMI igazolja. Az igazolási kérelemhez csatolni kell a törzskönyvi 
nyilvántartásban szereplő egyedek listáját az ENAR azonosító feltüntetésével.” 

 
 

6. számú melléklet a 29/2005. (IV. 1.) FVM rendelethez 
 
„7. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez 

 
Támogatási kérelem egyes állattenyésztési, tenyésztésszervezési támogatásokhoz 

 
Az igénylő 
a) megnevezése: ................................................................................................................................................ 
b) székhelye (irányítószám, település, utca, házszám): ..................................................................................... 
c) levelezési címe, ha nem azonos a székhellyel (irányítószám, település, utca, házszám): ............................. 

........................................................................................................................................................................ 
d) társadalombiztosítási törzsszáma: ................................................................................................................. 
e) az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti 
agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel 
kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerinti regisztrációs száma: 
............................................................................................................................................................................ 
f) adószáma: ....................................................................................................................................................... 
g) bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma: .......................................................................................................... 
h) bankszámláját vezető bank megnevezése: .................................................................................................... 
i) általános forgalmi adó visszaigénylésre jogosult/nem jogosult: .................................................................... 
j) telefonszáma: .................................................................................................................................................. 
k) ügyintézőjének neve, telefon- és faxszáma: .................................................................................................. 
l) a tenyésztett fajta megnevezése: .................................................................................................................... 

Az igényelt támogatás jogcíme Igényelhető támogatás  
(Ft/tétel) 

Összes  
tételszám  

(db) 

Igényelt 
támogatás 
összesen 

(Ft) 

 1. Szarvasmarha-tenyésztés 

 1.1. Törzskönyvi nyilvántartás  1 500 Ft/egyed     
 1.2. Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenőrzés  5 000 Ft/vizsgálat     
 1.3. Mesterséges termékenyítési felelős hálózat működtetése  78 Ft/adat     
 1.4. Mesterséges termékenyítési felelős hálózat által gyűjtött 

 adatok feldolgozása 
 45 Ft/adat     

 1.5. Tejtermelés-ellenőrzés  1 200 Ft/egyed     
 1.6. Hústermelés-ellenőrzés  550 Ft/egyed     
 1.7. Tej ivadék teljesítményvizsgálat (ITV) szervezése  850 Ft/adag     
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Az igényelt támogatás jogcíme Igényelhető támogatás  
(Ft/tétel) 

Összes  
tételszám  

(db) 

Igényelt 
támogatás 
összesen 

(Ft) 

 1.8. Hús vágási teszt szervezése  55 000 Ft/utód     
 1.9. Hús ivadék teljesítményvizsgálat (ITV) szervezése  55 000 Ft/utód     
 1.10. Ivadékvizsgálati célú küllemi teljesítményvizsgálat  4 000 Ft/üsző borjú     
 1.11. Húshasznú ivadékvizsgálat  1 500 Ft/borjú     
 1.12. Küllemi bírálat  240 Ft/egyed     
 1.13. Tenyészértékbecslés  25 Ft/egyed     

 2. Sertéstenyésztés 

 2.1. Törzskönyvezés törzs- és szaporító telepen  2 600 Ft/fialás     
 2.2. Genetikai vizsgálat  1 500 Ft/vizsgálat     
 2.3. Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenőrzés  5 000 Ft/vizsgálat     
 2.4. Reprodukciós tesztadatok gyűjtése  300 Ft/fialás     
 2.5. Intramuszkuláris zsírvizsgálat  3 500 Ft/vizsgálat     
 2.6. EUROP üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat (ÜSTV)  240 Ft/vizsgálat     
 2.7. Hízékonysági és vágóérték teljesítményvizsgálat (HVT) 

 (egyedi, falkás) 
 30 000 Ft/ivadék     

 2.8. Üzemi ivadék teljesítményvizsgálat (ÜITV)  300 Ft/egyed     
 2.9. Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) 

 tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálat 
 30 000 Ft/vizsgálat     

 2.10. Tenyészértékbecslés  15 Ft/egyed     

 3. Juhtenyésztés 

 3.1. Törzskönyvi nyilvántartás anyánként  600 Ft/egyed     
 3.2. Törzskönyvi nyilvántartás jerkénként  700 Ft/egyed     
 3.3. Törzskönyvi nyilvántartás törzskosonként  2 500 Ft/egyed     
 3.4. Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenőrzés

    és súrlókor rezisztencia vizsgálat 
 3 000 Ft/vizsgálat     

 3.5. Minősített anyák bárányozási teljesítménye  250 Ft/egyed     
 3.6. Anyák hústermelő-képessége ismert származású 

    bárányok alapján 
 450 Ft/egyed     

 3.7. Növendék jerkék sajátteljesítmény-vizsgálata  2 000 Ft/egyed     
 3.8. Növendék kosok sajátteljesítmény-vizsgálata  10 000 Ft/egyed     
 3.9. Tejelő anyák zárt laktációja  1 000 Ft/egyed     
 3.10. Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (gyapjú)  35 000 Ft/csoport     
 3.11. Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (hús-tej)  70 000 Ft/csoport     
 3.12. Tenyészértékbecslés  150 Ft/egyed     

 4. Kecsketenyésztés 

 4.1. Törzskönyvi nyilvántartás anyánként  600 Ft/egyed     
 4.2. Törzskönyvi nyilvántartás gödölyénként  700 Ft/egyed     
 4.3. Törzskönyvi nyilvántartás törzsbakonként  2 500 Ft/egyed     
 4.4. Minősített anyák szaporasági teljesítménye megszületett 

 gidák után 
 250 Ft/született gida     

 4.5. Anyák hústermelő-képessége ismert származású gidák 
    alapján 

 450 Ft/egyed     

 4.6. Növendék gödölyék sajátteljesítmény-vizsgálata  2 000 Ft/egyed     
 4.7. Növendék bakok sajátteljesítmény-vizsgálata  10 000 Ft/egyed     
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Az igényelt támogatás jogcíme Igényelhető támogatás  
(Ft/tétel) 

Összes  
tételszám  

(db) 

Igényelt 
támogatás 
összesen 

(Ft) 

 4.8. Tejelő anyák zárt laktációja  1 000 Ft/egyed     
 4.9. Tenyészbakok ivadékvizsgálata (tej)  70 000 Ft/bak     
 4.10. Tenyészértékbecslés  150 Ft/egyed     

 5. Lótenyésztés 

 5.1. Állatazonosítás, nyilvántartás  900 Ft/egyed     
 5.2. Kanca tenyésztési adattárolás  700 Ft/kanca     
 5.3. Mén tenyésztési adattárolás  2 000 Ft/mén     
 5.4. Származás-nyilvántartás (kancafedeztetés nyilvántartás)  1 100 Ft/egyed     
 5.5. Törzskönyvben tartás (tenyészkancák)  12 000 Ft/egyed     
 5.6. Származás-ellenőrzés (vércsoport-vizsgálattal nem kizárt

 ősök) 
 1 200 Ft/vizsgálat     

 5.7. DNS alapú származás-ellenőrzés (DNS vizsgálattal nem 
    kizárt ősök) 

 5 000 Ft/vizsgálat     

 5.8. Méncsikók központi sajátteljesítmény-vizsgálata  200 000 Ft/egyed     
 5.9. Ló-teljesítményvizsgálat  20 000 Ft/egyed     
 5.10. Tenyészkanca tenyészértékbecslés  2 000 Ft/egyed     

 6. Baromfi- és egyes kisállattenyésztés 

 6.1. Tyúk       
 6.1.1. I–II. törzs- és főkönyvi osztályokban  40 Ft/betörzsesített 

nőivarú egyed 
    

 6.1.2. III. törzs- és főkönyvi osztályban  2,20 Ft/betörzsesített 
 nőivarú egyed 

    

 6.2. Lúd       
 6.2.1. I. törzs- és főkönyvi osztályokban első évben  220 Ft/betörzsesített 

nőivarú egyed 
    

 6.2.2. II. törzs- és főkönyvi osztályban első évben  180 Ft/betörzsesített 
nőivarú egyed 

    

 6.2.3. III. törzs- és főkönyvi osztályban első évben  110 Ft/betörzsesített 
nőivarú egyed 

    

 6.2.4. I. törzs- és főkönyvi osztályban második évtől  18 Ft/betörzsesített 
nőivarú egyed 

    

 6.2.5. II–III. törzs- és főkönyvi osztályokban a második évtől  9 Ft/betörzsesített 
nőivarú egyed 

    

 6.3. Kacsa, pulyka       
 6.3.1. I. törzs- és főkönyvi osztályban  13 Ft/betörzsesített 

nőivarú egyed 
    

 6.3.2. II. törzs- és főkönyvi osztályban  11 Ft/betörzsesített 
nőivarú egyed 

    

 6.3.3. III. törzs- és főkönyvi osztályban  4 Ft/betörzsesített 
nőivarú egyed 

    

 6.3.4. I–III. törzs- és főkönyvi osztályokban második évtől  3 Ft/betörzsesített 
nőivarú egyed 

    

 6.4. Nyúl  1500 Ft/tenyész- 
 növendék 

    

 6.5. Prémes állat  1 500 Ft/egyed     
 6.6. Méh  12 000 Ft/méhanya     
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Az igényelt támogatás jogcíme Igényelhető támogatás  
(Ft/tétel) 

Összes  
tételszám  

(db) 

Igényelt 
támogatás 
összesen 

(Ft) 

 7. Fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat 

 Fajta megnevezése:       
 Igényelt támogatás:       
 IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:       

Hozzájárulok, hogy a támogatási kérelemben szereplő adatokat a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint kezeljék, továbbá amennyiben a 
kért támogatás jogtalan igénylésnek minősül, e tény nyilvánosságra hozható. Nyilatkozom, hogy az 
állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 13. §-a előírásainak megfelelően a tenyésztési 
hozzájárulást – amennyiben erre kötelezett vagyok – 2004-ben befizettem/helyettem a felvásárló befizette, 
és ennek bizonylatával rendelkezem. 

Kelt: ................................, ........... év .................... hó ........ nap 

P. H. 

......................................................... 
igénylő cégszerű aláírása” 

 
 
7. számú melléklet a 29/2005. (IV. 1.) FVM rendelethez 
 
„11. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez 

 
Az erdőtelepítési, erdőszerkezet-átalakítási munkák ügyvitele, értékelése és pénzügyi elszámolása 

 
1. Az erdősítések műszaki átvételének rendje 

Az erdősítési kötelezettség alá vont erdőrészletek műszaki készültségi fokát az erdészeti hatóság a műszaki 
átvétel során hatósági ellenőrzés keretében helyszíni bejárással bírálja el. Az erre vonatkozó 
megállapításokat az erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyvében (E-lap) rögzíti. 
A műszaki átvételt el kell végezni a tenyészeti év végével befejezettnek minősülő (befejezett) erdősítésekre 
és a tenyészeti év végén befejezetlennek minősülő (befejezetlen) erdősítésekre. 
A műszaki átvétel hatósági ellenőrzésnek minősül, annak időpontjáról az erdőgazdálkodót – részvétele 
biztosítása érdekében – előzetesen írásban (tértivevénnyel) értesíteni kell, de távolmaradása vagy a 
jegyzőkönyv aláírásának megtagadása a műszaki átvétel eredményességét nem hiúsítja meg. Az 
erdőgazdálkodó távolmaradása, illetve a jegyzőkönyv aláírásának megtagadása esetén a jegyzőkönyvet az 
erdészeti hatóság részéről 2 személynek kell aláírnia, melyek közül az egyiknek vezető beosztású 
köztisztviselőnek kell lenni. 
Az erdőgazdálkodó kötelezettsége gondoskodni arról, hogy a műszaki átvételekhez szükséges adatok, 
illetve nyilvántartások naprakész állapotban rendelkezésre álljanak. 
A műszaki átvételek előkészítése során az erdőgazdálkodó az erdészeti hatósággal folytatott egyeztetés 
alapján bejegyzi az erdőtervi nyilvántartásba a tavaszi erdősítési idény befejeztével a tenyészeti évben 
végzett erdősítéseket. 
A műszaki átvétel befejezésének határideje szeptember 20. 
Az E-lapokat az erdészeti hatóság október 15-éig köteles feldolgozni, majd október 31-éig az országos 
összesítők elkészítése céljából az Állami Erdészeti Szolgálat (a továbbiakban: ÁESz) központjába 
eljuttatni. 
a) A műszaki átvételek során a következő fafaj-csoportosítás alkalmazandó: 
aa) tölgy és bükk esetén: kocsányos, kocsánytalan tölgy, szelídgesztenye és bükk, 
ab) akác esetén: akác, lepényfa (gledícsia), 
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ac) egyéb kemény lombos fafaj esetén: vörös tölgy, cser, hegyi juhar, korai juhar, szilek, magas kőris, 
fekete dió, gyertyán, ostorfa, ezüstfa és a lágy lombos fafajok közül a hársak, 
ad) nemes nyár esetén: nemesített nyár- és fűzfajták, 
ae) lágy lombos fafaj esetén: valamennyi hazai nyár- és fűzféle, valamint a mézgás éger és a nyír, 
af) fenyő esetén: valamennyi fenyő fafajú erdőtelepítés. 
b) Az elszámolás szempontjából egy erdőrészletet legfeljebb két részre lehet bontani. Ha az erdőtelepítési 
tervben előírt főfafaj elegyaránya eléri vagy meghaladja a 70 százalékot, a teljes erdőrészletet a legnagyobb 
elegyaránnyal képviselt fafaj egységárával kell elszámolni. Ha az elegyfafajok aránya meghaladja a 30 
százalékot, de nem haladja meg az 50 százalékot, a rész-erdőrészletet a legnagyobb aránnyal jelen lévő 
elegyfafaj szerint kell elszámolni. Csak az a főfajú csemete vehető számításba, amelynek vezérhajtása a 
mellékfafajok fölé nyúlik, és további fejlődésének nincs akadálya. 
c) Az elegyfafajokat csak akkor szabad elszámolni, ha arányuk nem haladja meg az 50 százalékos mértéket, 
és a főfafaj fejlődését nem veszélyeztetik. 
 
2. Erdősítési munkák műszaki átvétele 

2.1. Befejezett erdősítések műszaki átvétele 
a) Befejezettnek kell tekinteni az erdősítést, ha 
aa) a tervezett célállomány fő- és elegyfafajait előírt arányban és megfelelő minőségben tartalmazza, 
ab) pótlásra már nem szorul, 
ac) az utolsó pótlás után legalább 2 tenyészeti időszak eltelt, illetve az átvétel évével szeptember 20-áig 
eltelik, 
ad) a meglévő csemeteszám elegendő a záródáshoz, azaz az első nevelővágás utáni állomány, az egyes 
célállományokra vonatkozó „Fatermesztési Műszaki Irányelvek, IV. Erdőnevelés” című kiadványban levő 
erdőnevelési modelltábláknak megfelelően kialakítható. 
b) Nem szabad befejezettként átvenni az erdősítést, ha 
ba) az előbbieknek nem felel meg, a szakmailag indokolt ápolás elmaradt, az erdősítés egészségi állapota 
kétségessé teszi az állomány további fejlődését, 
bb) nyár, valamint az egyéb lágylomb és akác erdősítéseket az első kiviteltől számított 3, a kocsánytalan 
tölgy és bükk erdősítéseket 5, a többi fafajú erdősítéseket 4 tenyészeti év eltelte előtt. 
c) Pénzügyileg nem számolható el az erdősítés, ha a termőhelyi adottságoknak nem megfelelő 
célállományú. Fennmaradásáról az erdészeti hatóság határozatban dönt. 
d) Befejezettként általában csak teljes erdőrészletet lehet átvenni. 
Az erdőrészlet egy része csak az erdészeti hatóság mérlegelésével vehető át befejezettként, de sem az 
átvett, sem a visszamaradó rész nem lehet 2 hektárnál kisebb. Ebben az esetben az erdőrészlet megosztását 
az erdőgazdálkodó kezdeményezi a megosztást tartalmazó vázrajz benyújtásával. 
e) Az erdőrészletnek különleges cél (pl. állandó rakodó, vadlegelő) vagy egyéb különleges ok miatt be nem 
erdősíthető részét az erdősített területből le kell vonni. Ha talajhiba miatt a be nem erdősült területfolt 
egyenként 0,5 hektárt, összesen a terület 20 százalékát meghaladja, az üres területet érték nélkül kell 
átvenni. 
f) Ha az erdőrészlet egyes részei az előbbiekben felsorolt okokon kívül egyéb okból nem erdősültek be, 
azokat befejezettként átvenni nem szabad. 
g) Fatermesztés szempontjából a termőhelyi adatok szerint gazdaságtalannak minősített erdőtelepítések 
befejezettségi feltételei: 
ga) a terület fedettsége legalább 50 százalék, erdősztyepp erdők esetén harminc százalék, 
gb) a fás növényzet az egész területen egyenletesen oszlik el, 
gc) a be nem erdősült területfolt egyenként 0,5 ha-t, összesen a terület 20 százalékát nem haladja meg. 
E feltételek megléte esetén területcsökkentést nem kell alkalmazni. 

2.2. Befejezetlen erdősítések műszaki átvétele: 
A befejezetlen erdősítések műszaki átvételekor az erdőrészlet erdősítési kötelezettség alá vont területén a 
sikeresen erdősült részt, az eredményes területet helyszíni bejárással, 10 százalékos pontossággal kell 
megállapítani. 
a) Befejezetlennek kell tekinteni az erdősítést mindaddig, amíg a befejezettség feltételeinek meg nem felel. 
A befejezetlen erdősítések kategóriái: 
aa) egyéves erdősítések, 
ab) többéves erdősítések. 
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b) Egyéves erdősítésnek minősül valamennyi mesterséges első kivitel. Szintén egyévesnek kell minősíteni 
az erdősítést, ha pótlásként teljes ismétlést kellett végrehajtani. 
c) Többévesnek minősül minden befejezetlen mesterséges erdősítés, ha az első kivitel elvégzésétől két vagy 
több tenyészeti időszak eltelt. 
d) Eredményes területtel a befejezetlen erdősítést csak akkor szabad átvenni, ha a szakszerű folytatáshoz a 
feltételek biztosítottak. 
e) Az erdészeti szaporítóanyagokról szóló 91/1997. (XI. 28.) FM rendelet, az EU csatlakozást követően a 
110/2003. (X. 21.) FVM rendelet hatálya alá eső fajokkal és fajtákkal történő erdősítés esetén csak 
származási igazolvánnyal ellátott, az erdőrészletre tételesen elszámolt szaporítóanyaggal végzett erdősítés 
számolható el. 

2.3. A műszaki átvételek megállapításainak jegyzőkönyvbe foglalása: 
a) Az erdősítések szemléjéről az illetékes erdészeti hatóság jegyzőkönyvet vesz fel. Erre a célra az 
„Erdősítések műszaki átvételi jegyzőkönyve” (E-lap) szolgál. A műszaki átvétel adatait erdőrészletenként 
külön lapon kell rögzíteni. 
b) A műszaki átvételek alkalmával a jegyzőkönyv „Megjegyzések” rovatába fel kell jegyezni az erdősítés 
átvételénél tapasztalt esetleges hiányosságokat és az erdősítés folytatásával kapcsolatos intézkedéseket. 
c) Az átvétel során meg kell állapítani az erdősítésben a műszaki átvétel évében keletkezett kár okát és 
mértékét. Gazdálkodói hibának kell tekinteni az ápolási és erdővédelmi munkák elmulasztását. 
d) Az erdőgazdálkodó a jegyzőkönyvben foglaltakra észrevételt, illetve véleményt tehet, melyet a 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A jegyzőkönyvet az erdészeti hatóság és az erdőgazdálkodó írja alá. 
 
3. Erdősítési munkák értékelése 

Az erdősítési munkák részben fajlagos mértékben, részben a tényleges ráfordítások alapján támogathatók. 

3.1. Elszámolható erdőtelepítési munkák: 
a) Az elvégzett munka teljesítményértékét a műszaki átvételek mennyiségi adatainak és a fajlagos 
támogatásoknak a figyelembevételével kell meghatározni. A műszaki átvételt követő őszi első kivitelű 
erdőtelepítések esetében az elszámolás alapja a helyszíni szemlejegyzőkönyv. A támogatás mértékét a 
rendelet 105-106. §-ai tartalmazzák. 
b) A beruházás során erdősítési hátralék keletkezik, ha 
ba) az erdőtelepítésben a kötelezettség keletkezését követően a kocsányos és kocsánytalan tölgy és bükk 
erdősítést a tizedik, minden egyéb állományú erdősítést a hatodik évben nem nyilvánítottak befejezetté. 
A befejezés elhúzódása miatti hátralékot az erdőrészlet teljes területére kell számolni, amely az 
újraerdősítési költség 20 százaléka; 
bb) a befejezés elhúzódása utáni hátralék számításához az újraerdősítési költséget az Evt. 70. §-ának 
(4) bekezdésében az erdőfelújításra meghatározott számítási módot kell alkalmazni az erdőtelepítésre is 
azzal, hogy a számításnál a rendelet 105. §-ában foglalt értékeket kell figyelembe venni; 
bc) az erdősítési hátralékot a hátralék megszűnéséig, évente a területileg illetékes erdészeti hatóság 
határozatában megjelölt számlára kell befizetni, melyet az erdészeti hatóság köteles átutalni az 10032000-
01220191-51000008 számú Fejlesztési típusú támogatások felhasználási keretszámlára. 
3.1.1. Az erdősítési munkák támogatási mértékének megállapítása és elszámolása: 
Az erdészeti hatóság az elszámolást minden esetben csak annak benyújtásakor a nyilvántartásában szereplő 
jogszerű erdőgazdálkodótól fogadja be, s azzal számol el. 
3.1.2. Befejezett erdősítések ápolási munkáinak elszámolása: 
Befejezett erdősítésekben végzett ápolást az erdészeti hatóság elbírálása és igazolása alapján – legfeljebb 
2 alkalommal – lehet támogatni. 
Tághálózatú nyárasokban (ahol a növőtér törzsenként 9 m2 vagy annál nagyobb) 10 éves korig lehet 
talajápolást elszámolni a rendelet 106. §-ában a tisztítóvágásra megállapított összeggel. 
3.1.3. Állománynevelési (tisztítási) munkák elszámolása: 
a) A tisztítást a „Fatermesztési Műszaki Irányelvek, IV. Erdőnevelés” című kiadványban szereplő 
erdőnevelési modellek alapján kell besorolni és elvégzését minősíteni. 
b) Az erdőnevelési modellekben nem szereplő állományokat a következők szerint kell besorolni: a kemény 
lombos állományokat kocsánytalan tölgyesként, a fenyőket erdei fenyvesként. 
c) Sablonos tisztításoknál támogatás csak akkor számolható el, ha a megmaradó sorokban a szükséges 
válogató törzsszámcsökkentést is elvégezték. 
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3.1.4. Az erdősítési munkák tenyészeti évre, minden egyéb támogatható munka viszont naptári évre 
számolandó el. Indokolt túlteljesítés csak az erdészeti hatóság előzetes engedélye alapján számolható el. 

3.2. Egyedi költségvetés alapján elszámolható munkák: 
Az egyedi költségvetés alapján támogatott munkákról címenként részletes költségvetést kell készíteni. Saját 
tulajdonú vagy jogszerű használatában lévő erdőben egyedi költségvetés alapján, saját rezsiben végzett 
beruházásokat közvetlen költségszinten kell elszámolni. Műszaki létesítmények (közjóléti) részletes 
költségvetés alapján, az abban jóváhagyott mértékig számolhatók el. 
3.2.1. Beruházási keretből egyedi költségvetés alapján elszámolható munkák: 
a) Az e rendelet 108. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt géngyűjtemények (klónarchívumok), valamint 
szuperelit vagy elit fokozatú szaporítóanyagot kibocsátó törzsültetvények létesítési költségei a termőre 
fordulásig az OMMI szakvéleménye alapján. 
b) Az e rendelet 108. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt erdészeti szaporítóanyag-ellátást biztosító 
engedélyes csemetekertek (létesítés, korszerűsítés, beleértve a telkesítés, tereprendezés, 
öntözőberendezések létrehozását és a talajerő-utánpótlást is) támogatására benyújtható pályázatnak a 
részletes költségvetés mellékleteként tartalmaznia kell a következőket: 
ba) az OMMI naptári évre aktualizált igazolása a csemetekerti engedély meglétéről, 
bb) korszerűsítés esetében az engedélyes eddigi szakmai tevékenységének az OMMI általi véleményezése, 
bc) a termelési kapacitásbővítési kérelemhez támogató nyilatkozat az Erdészeti Szaporítóanyag 
Terméktanácstól (ESzT). 
c) Az e rendelet 108. § (1) bekezdés c) pontja szerint erdőállományok telepítését és védelmét szolgáló 
műszaki berendezések (erózió elleni védelem, vízmosáskötés, víz- és tereprendezési munkák és azok 
műtárgyai) létesítési költségei. Különleges jellegű erdősítési munkák, amennyiben az erdősítési tervben 
meghatározott feltételeknek megfelelnek és költségigényük miatt fajlagos elszámolásra alkalmatlanok. 
Ezek kivitelezési tervében az erdészeti hatóság előírja a megengedhető pótlási százalékot, illetve a kívánt 
eredményességet, és ennek figyelembevételével meghatározza a befejezésig ráfordítható összeget. 
Beruházási keretből erdősítési költséget csak eddig a mértékig lehet finanszírozni. Az ezt meghaladó 
költséget az erdősítés műszaki befejezéséig a beruházó viseli. Ha az erdősítés eredményessége a 
kivitelezési tervben előírt szintet nem éri el, azt eredménytelennek kell tekinteni, és a ráfordított költséget 
nem szabad megtéríteni. 
d) Az e rendelet 103. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban felsorolt erdősítések, fásítások fenntartását szolgáló 
műszaki létesítmények megvalósulásának költségei. 
e) Az e rendelet 108. § (1) bekezdés d) pontjában felsorolt célokat szolgáló, jóváhagyott fejlesztési tervvel 
rendelkező üdülő- és parkerdők közjóléti szerepét növelő műszaki létesítmények tervezésének és 
megvalósításának költségei. 
f) Az e rendelet 108. § (1) bekezdés e) pontjában felsorolt célt szolgáló, erdészeti hatóság által 
nyilvántartásba vett, közhasználatú arborétumok, élőfa- és cserjegyűjtemények, botanikus kertek 
erdőművelés jellegű létesítési költségei. 
3.2.2. Egyedi költségvetés alapján – az illetékes hatóság által elrendelt erdővédelmi munkák kivételével – 
csak az erdészeti hatóság által előzetesen jóváhagyott munka és költség számolható el. A munka szakszerű 
elvégzését az erdészeti hatóság igazolja. 

3.3. Erdőszerkezet-átalakítás: 
A termőhelyi potenciált nem kellően hasznosító faállományok fafajcserés felújítása, valamint a sarjeredetű 
erdők mageredetűvé történő átalakítása, ha az átalakítás utáni tölgy- vagy bükkállomány jó, de legalább 
közepes növekedést érhet el. 
Az erdőszerkezet-átalakítás szükségességét az erdészeti hatóság határozza meg az első kivitel tervezésekor. 

3.4. A szakszerűtlen erdőgazdálkodás értékelése: 
Amennyiben az erdősítés gazdálkodói mulasztásból az előírt szakmai követelményeknek (befejezési 
határidő, befejezett erdősítések felülvizsgálata) nem felel meg, a támogatás jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásnak minősül. 
Gazdálkodói hibának kell tekinteni az ápolási és erdővédelmi munkák elmulasztását. 
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4. Pénzügyi elszámolás 

4.1. Költségvetés a támogatás biztosítására: 
A rendelet 103. §-ában és 108. §-ának (1) bekezdésében meghatározott munkákra az erdészeti hatóság az e 
célra rendszeresített K-2-1, K-2-2 és K-2-3, e melléklethez 1–3. számú függelékként csatolt, költségvetési 
elszámolás összesítők alapján hagyhat jóvá költségvetéseket. 
Az éves erdőművelési tervek alapján költségvetést kell készíteni a központi beruházási keretből végzett 
munkákról: 
a) a gazdasági, különleges célú és védelmi rendeltetésű erdők telepítése, valamint a csemetekertek 
fejlesztése, törzsültetvények, géngyűjtemények (klónarchívumok) létesítése (K-2-1), 
b) az arborétumok, a parkerdők szociális, üdülési, oktatási és ismeretterjesztési szerepét növelő műszaki 
létesítményeinek megvalósítása (K-2-2), 
c) az erdőszerkezet-átalakítás (K-2-3). 
Ráfordításos alapon csak az erdészeti hatóság által felülvizsgált, részletes költségvetések alapján 
engedélyezett összegeket lehet a költségvetésbe beállítani és elszámolni. 
A részletes költségvetések az erdőművelési költségvetés házi példányának mellékletét képezik, és azokba 
minden ellenőrzésre jogosult betekinthet. 

4.2. Elszámolás: 
A beruházási keretből megvalósult munkákról készített elszámolást az erdészeti hatósághoz kell benyújtani 
4 példányban, legkésőbb december 1-jéig. 
Az erdészeti hatóság gondoskodik a szükséges összeg lehívásáról, illetve a gazdálkodók felé történő 
átutalásokról, majd ezt követően elszámol a minisztérium felé. 
Az elszámolás érvényességéhez az erdészeti hatóság igazolja, hogy az elszámolásban szerepeltetett adatok 
megegyeznek a műszaki átvételek záró adataival, valamint azt, hogy a ráfordításos alapon elszámolt 
munkákat a jóváhagyott kereten belül szakszerűen végrehajtották. 
Amennyiben a beruházás a tárgyév végéig műszakilag megvalósult, a beruházás finanszírozására 
jóváhagyott költségvetési összeg legkésőbb a tárgyév december 1-jéig vehető igénybe az erdészeti 
hatósághoz benyújtott elszámolás alapján. 
Amennyiben az erdőtelepítés károsodik és a K-2-1 (1. számú függelék a 11. számú melléklethez) 
elszámolási összesítőn a gazdálkodót megillető előleggel csökkentett záró érték a nyitó értéknél 
alacsonyabb, a különbözetet az erdészeti hatóság által megjelölt számlára vissza kell fizetni. 
A visszafizetést az erdészeti hatóság a gazdálkodó elszámolása vagy elszámolás hiányában a rendelkezésre 
álló adatok alapján határozatban rendeli el. 
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1. számú függelék a 11. számú melléklethez 
 
    Regisztrációs szám:   
 
Az erdőgazdálkodó 
neve: ..................................................................................................................................................... ____ év 
címe: .................................................................................................................................................................. 
cégj. száma (vagy váll. eng. száma): ................................................................................................................. 
adószáma: .......................................................................................................................................................... 
statisztikai számjele: .......................................................................................................................................... 
bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma: .............................................................................................................. 
A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon): .......................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

 
 

K-2-1 KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS 
a költségvetési előirányzatból elszámolható erdőtelepítési és fásítási munkákról 

 
Sor-  
szám Megnevezés Terület 

ha 
Támogatás  

E Ft/ha 
Érték  
E Ft 

1.    Tölgy és bükk       
2.    Akác       
3.  Befejezett 10 fok alatti lejtésű, 

 géppel járható 
 Egyéb kemény lomb       

4.    Nemesnyár       
5.    Egyéb lágy lombos       
6.    Fenyő        
7.    Tölgy és bükk       
8.    Akác        
9.  Befejezett 10 fok feletti  

 lejtésű, géppel nem járható 
 Egyéb kemény lomb       

10.    Egyéb lágy lombos        
11.    Fenyő       
12.  Egyedi telepítés, fásítás         
13.  Befejezett összesen (1-12.)         
14.    T, B, FE bef., ha az 

 elegyfafajok: 20-30% 
      

15.  További támogatás  I-II. fto. magtermő ült. v. áll. 
T, B első kiv. 

      

16.  Padkakészítés         
17.  Befejezetlen erdőtelepítések áll. változása (+ vagy –)       
18.  Elszámolást érintő egyéb változások (+ vagy –)        
19.  Befejezett erdőtelepítés ápolása a bef. után 5 évig       
20.  Befejezett erdőtelepítés ápolása a bef. után 6-10 évig       
21.  TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (13-20.)       
22.    Különleges rendeltetésű 

 erdőtelepítés 
      

23.  Ráfordításos alapon  
 elszámolható munkák 

 Csemetekertek fejlesztése       

24.    Törzsültetvények, géngyűjt. 
 létesítése 

      

25.    Egyéb engedélyezett       
26.  Ráfordításos összesen (22-25.)       
27.  ELSZÁMOLHATÓ MINDÖSSZESEN (21+26.)       
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Kelt: ................................, ........... év .................... hó ........ nap 
 

P. H. 
 

................................................... 
erdőgazdálkodó (szerv. vez.) 

 
a) A költségvetést ................. E Ft, azaz .................................. forint összeggel jóváhagyom. 
b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és az engedélyezett normatív és ráfordításos munkák 
jóváhagyott kereten belüli szakszerű végrehajtását, az ..................... E Ft, azaz .................................. forint 
támogatási igény jogosságát igazolom. 
 
Kelt: ................................, ........... év .................... hó ........ nap 
 

P. H. 
 

.................................................................. 
erdészeti hatóság igazgatója 

 
 
 
2. számú függelék a 11. számú melléklethez 
 
    Regisztrációs szám:   
 
Az erdőgazdálkodó 
neve: ..................................................................................................................................................... ____ év 
címe: .................................................................................................................................................................. 
cégj. száma (vagy váll. eng. száma): ................................................................................................................. 
adószáma: .......................................................................................................................................................... 
statisztikai számjele: .......................................................................................................................................... 
bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma: .............................................................................................................. 
A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon): .......................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
 

 
K-2-2 KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS 

költségvetési előirányzatból megvalósuló, az erdők közjóléti, oktatási szerepét növelő 
műszaki létesítményekről 

 
Sor-  
szám Megnevezés Összeg  

E Ft 
1.  Üdülőerdők (pihenő-, séta- és kirándulóerdők)   
2.  Arborétumok   
3.  Erdei autós pihenők   
4.  Turisztikai célt szolgáló  utak   
5.    erdei vasutak   
6.  Egyéb létesítmények     
7.  Összesen:     

 
Kelt: ................................, ........... év .................... hó ........ nap 
 

P. H. 
.................................................................. 

erdőgazdálkodó (szerv. vez.) 
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a) A költségvetést .................... E Ft, azaz ............................... forint összeggel jóváhagyom. 
b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét az engedélyezett ráfordításos munkák jóváhagyott 
kereten belüli szakszerű végrehajtását, az ......... E Ft, azaz ............. forint támogatási igény jogosságát 
igazolom. 

Kelt: ................................, ........... év .................... hó ........ nap 

P. H. 
................................................... 

erdészeti hatóság igazgatója 
 
 
 
3. számú függelék a 11. számú melléklethez 
 
  Regisztrációs szám:   
 
Az erdőgazdálkodó 
neve: ..................................................................................................................................................... ____ év 
címe: .................................................................................................................................................................. 
cégj. száma (vagy váll. eng. száma): ................................................................................................................. 
adószáma: .......................................................................................................................................................... 
statisztikai számjele: .......................................................................................................................................... 
bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma: .............................................................................................................. 
A költségvetés-elszámolást összeállította (név, cím, telefon): .......................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 

 
K-2-3  

KÖLTSÉGVETÉS-ELSZÁMOLÁS  
költségvetési előirányzatból megvalósuló erdőszerkezet-átalakításról 

 

Sor-  
szám Készültségi fok, az erdőszerkezet-átalakítás előtti állapot Terület  

ha 

Norma- 
tív támo- 

gatás  
E Ft/ha 

Érték  
E Ft 

1.  Az első kivitel évében bármely fafajról (tölgy- és bükksarj kivételével)       
2.  Befejezéskor       
  akácról (mag és sarj), valamint ártéri nemesnyárasról       

3.  sarjeredetű bármely fafajról       
4.  mageredetű egyéb lombról       
5.  fenyőről       
6.  Erdőszerkezet-átalakítás összesen (1-5.)       

Kelt: ....................................., .......... év ................................... hó ............ nap 

P. H. 

.....................................................................  
erdőgazdálkodó (szerv. vez.) 

a) A költségvetést ............... ezer Ft, azaz ...................... forint összeggel jóváhagyom. 
b) Az elszámolásban szerepeltetett adatok helyességét és az engedélyezett munkák jóváhagyott kereten 
belüli szakszerű végrehajtását, az ................................. ezer Ft, azaz ................................................ forint 
támogatási igény jogosságát igazolom. 

Kelt: ....................................., .......... év ................................... hó ............ nap 

P. H. 
........................................................................ 

erdészeti hatóság igazgatója” 
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8. számú melléklet a 29/2005. (IV. 1.) FVM rendelethez 
 
„12. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez 
 

A termőhely-feltárási szakvélemény kötelező tartalma 
 
1. Általános adatok 
– a terület tulajdonosa és kezelője, 
– község (város) megye, 
– a terület hrsz.-a vagy táblaszáma, térképi jele és jelenlegi művelési ága. 
 
2. Szakvélemény 
– telepíthető célállomány vagy célállományok, 
– esetenként a kötelező vagy tiltott technológiai eljárások, 
– az erdőgazdálkodó és a szakvéleményt készítő aláírása. 

Mellékletek: 
a) A terv jellegének megfelelő méretarányú térképvázlat, ezen feltüntetve az egységes célállománnyal és 
erdősítési eljárással telepíthető területek határa, valamint a talajszelvények pontos helye. 
b) Az Erdőrendezési útmutatóban előírt „Termőhely-felvételi lap” laborvizsgálati jegyzőkönyvvel.” 
 
9. számú melléklet a 29/2005. (IV. 1.) FVM rendelethez 
 
„13. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez 
 

Az erdőtelepítési kivitelezési tervdokumentáció tartalmi előírásai 
 

Erdőtelepítési kivitelezési tervet csak szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező személy (erdőmérnök) 
vagy ilyen személyt foglalkoztató szerv készíthet. 
 
1. Az erdőtelepítési kivitelezési tervnek tartalmaznia kell: 
a) az erdőgazdálkodó nevét, címét, 
b) az erdőtelepítéssel érintett terület ingatlan-nyilvántartási adatait (kat. hrsz.-a, táblaszáma, térképi jele 
vagy erdőtervi jele, jelenlegi művelési ága, kiterjedése egytized hektár pontossággal) és az ingatlan-
nyilvántartási térkép kivonatos másolatát, körzeti erdőterv térképkivonatát, amelyen fel kell tüntetni a 
telepítendő területet és a talajmintavételek helyét, 
c) az erdőtelepítéssel érintett terület tulajdonosainak az egyetértő nyilatkozatát, 
d) a terület termőhelyi adatait, 
e) az erdő javasolt rendeltetését, 
f) a telepíteni tervezett fő- és elegyfajokat, illetve fajtákat, azok elegyarányát, az elegyítés módját, az 
ültetési hálózatot (magvetés esetén a sortávolságot és a felhasználni kívánt szaporítóanyag mennyiségét), a 
talaj-előkészítés, valamint az ültetés vagy magvetés módját, 
g) a telepítés kezdésének és várható befejezésének tervezett időpontját, 
h) esetenként a terület felhasználására vonatkozó hatósági engedélyek számát, 
i) a termőhely-feltárási szakvéleményt (a 12. számú melléklet), 
j) technológiai eljárásokat tartalmazó műszaki leírást, 
k) főfafajt vagy főfafajokat elegyaránnyal; elegyfajokat, kísérő fafajokat elegyaránnyal; az elegyítés 
módját, 
l) a talaj-előkészítés módját; a telepítési eljárást; a hektáronkénti csemeteszámot (db); az ültetési hálózatot, 
m) a tervező záradékát a tervezés alapjául szolgáló távlati, tanulmány- stb. tervre való utalással, 
n) ütemtervet. 
 
2. Zöldövezeti telepítési és ligetes útkísérő fásítás esetében az 1. pontban foglaltakon kívül: 
a) a meglevő növényanyagra vonatkozó megjegyzéseket és előírásokat; 
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b) részletes tervezést – út-, vasútkísérő fásítások esetében szelvényszámokkal meghatározva – a termőhelyi 
viszonyok és meglévő növényanyag feltüntetésével, a tervezett ültetési anyag elhelyezési módjára való 
utalással, szükség esetén térképvázlattal szemléltetve; 
c) a tervezett növények jegyzékét. 
 
3. Különleges rendeltetésű, ráfordításos alapon elszámolható erdősítések, fásítások esetében az 1. pontban 
foglaltakon kívül csatolni kell: 
a) árelemzésen alapuló költségvetést; 
b) a terv jellegének megfelelő méretarányú (pl. 1:500, 1:1000) tervtérképet; átnézeti térképet (1:25 000, 
1:50 000); 
c) kiültetési vázlatot; 
d) különleges műszaki létesítményekhez szükség szerint műszaki rajzokat, részletrajzokat.” 
 
 
10. számú melléklet a 29/2005. (IV. 1.) FVM rendelethez 
 
„25. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez 
 

A06-04 
Ikt.sz.: ....................... 
 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM 
 

a mezőgazdasági haszonállat tartás állatvédelmi szabályainak megfelelően előállított vágóbaromfi 
2005. évi termelési támogatásának igényléséhez 

 
a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 149. §-ához 

Benyújtás helye: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal  
H-1385 Budapest 62., Pf. 867 

 
(A támogatási kérelemet géppel vagy nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni.) 

 
1. A kérelmező adatai (Azt az adóigazgatási számot kell beírni, amelyre a támogatást igényli!) 

Ügyfél neve: .......................................................................................... Tel.: ............................ 
MVH regisztrációs száma: __________ 
Adószáma: ________ _ __ 
Adóazonosító jele: _________ 
Lakhely-székhely címe: ____ ........................ (helység) .................. út/utca/tér ............. hsz. 
Levelezési címe: ____ ................................... (helység) .................. út/utca/tér .............. hsz. 
Felelős vezető neve: ............................................................................... Tel.: ......................... 
Felelős ügyintéző neve: .......................................................................... Tel.: ......................... 
 
A vágóbaromfit (csirke, pulyka, liba, kacsa, pecsenyegyöngyös) átvevő üzem export-ellenőrzési száma: 
...……......... 
 
2. Az igényelt támogatás adatai 
 

Vámtarifa  
termékszám Árumegnevezés MSZ  

szakasza 
Vágóbaromfi megnevezése 

MSZ 6918:1997 szerint 
I. min. osztályba sorolt 

mennyiség (tonna) 
Igényelt támogatás 

összege (Ft) 

 ex 0105 92 00 99 
 ex 0105 93 00 99 

 Vágócsirke  1.2.  Pecsenyecsirke (brojler)   

 0105 99 20 99  Liba, egyéb   1.13.  Pecsenyeliba (még nem 
tépett) 
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Vámtarifa  
termékszám Árumegnevezés MSZ  

szakasza 
Vágóbaromfi megnevezése 

MSZ 6918:1997 szerint 
I. min. osztályba sorolt 

mennyiség (tonna) 
Igényelt támogatás 

összege (Ft) 

 0105 99 20 99  Liba, egyéb   1.14.  Húsliba (fiatal)   
 0105 99 20 99  Liba, egyéb   1.15.  Zabon nevelt liba   
 0105 99 20 99  Liba, egyéb   1.16.  Hízott liba (májra hízott

 liba) 
  

 0105 99 30 99  Pulyka, egyéb  1.9.  Pecsenyepulyka 
 (12-15 hetes) 

  

 0105 99 30 99  Pulyka, egyéb   1.10.  Gigantpulyka 
 (16-22 hetes) 

  

 0105 99 10 99  Kacsa, egyéb   1.18.  Pecsenyekacsa   
 0105 99 10 99  Kacsa, egyéb   1.20.  Hízott kacsa   
 0105 99 10 99   Kacsa, egyéb   1.22.  Hízott mulard kacsa    
 0105 99 10 99  Kacsa, egyéb  1.24.  Hízott pézsmakacsa 

 (barbarie) 
  

 0105 99 50 99  Gyöngytyúk, egyéb  1.7.     
   Összesen:   
 
 
3. Nyilatkozatok 
 
3.1. Nyilatkozom, hogy a támogatást a vágóbaromfi után: 

– alapanyag-termelőként _____ 
– integrátorként/kereskedőként ____ 

igényelem (tegyen X-et a megfelelő megnevezés mellé). 
 
3.2. Nyilatkozom, hogy csőd-, felszámolási vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok 
(vonatkozó rész aláhúzandó). 
 
3.3. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék tartozásom nincs. 
 
3.4. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyőrség, 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, illetve azok 
szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adataim közül nevemet (megnevezésemet), 
lakóhelyemet (székhelyemet), adószámomat, adóazonosító jelemet, társadalombiztosítási azonosító jelemet 
(társadalombiztosítási folyószámlaszámomat) felhasználják. 
 
3.5. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az Európai Unió által elfogadott 
exporthigiéniai minősítésű baromfivágóhídnak értékesítettem a termékemet, mely hazai eredetű, BTT tag 
keltetőben keltetett és BTT tag baromfitelep által felnevelt vágóbaromfi. 
 
3.6. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési 
támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal, köztartozással nem rendelkezem. 
 
3.7. Alulírott kereskedő/integrátor büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a 149. § 
(6) bekezdésnek megfelelően a termelőknek a felvásárlási ár felett a termelési támogatást is megfizettem. 
 
Dátum: ................................................ 

 
 
 

...................................................................... 
kérelmező cégszerű aláírása 
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4. A Baromfi Termék Tanács igazolása 
 
A javasolt támogatási összeg: …………………………. Ft. 
 
Igazolom, hogy a kérelmező a Baromfi Termék Tanács tagja, a terméktanács alapszabályában előírt 
befizetési kötelezettségének eleget tett. 
 
Dátum: ................................................ 

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

Baromfi Termék Tanács 
 
 

Melléklet: 
1. a vágóhíd által elvégzett, a vágóhídi hatósági állatorvos és a BTT által ellenjegyzett minősítési bizonylat 
másolata; 
2. a vágóhídi értékesítésről szóló számla/felvásárlási jegy másolata; 
3. saját vágás esetén a minősítő bizonylat és mérlegelési jegy másolata; 
4. a területileg illetékes hatósági állatorvos igazolása a Haszonállat rendeletnek megfelelő állattartásról,  
5. a BTT igazolása a tagságról, a baromfi származásáról és javaslata az igénybe vehető támogatás 
összegéről.” 
 
 
11. számú melléklet a 29/2005. (IV. 1.) FVM rendelethez 
 
„26. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez 
 
N07-045 

Ikt.sz.: ......................... 

TÁMOGATÁSI KÉRELEM 

a haszonállattartásra vonatkozó előírások betartása mellett előállított vágósertés 
2005. évi termelési támogatásának igényléséhez 

 
a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 150. §-ához 

 
Benyújtás helye: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 
H-1385 Budapest 62., Pf. 867 

(A támogatási kérelmet géppel vagy nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni!) 

1. A kérelmező adatai (Azt az adóigazgatási számot kell beírni, amelyre a támogatást igényli!) 

Ügyfél neve: .......................................................................................... Tel.: ............................ 
MVH regisztrációs száma: __________ 
Adószáma: ________ _ __ 
Adóazonosító jele: _________ 
Lakhely-székhely címe: ____ ........................ (helység) .................. út/utca/tér ............. hsz. 
Levelezési címe: ____ ................................... (helység) .................. út/utca/tér .............. hsz. 
Felelős vezető neve: ............................................................................... Tel.: ......................... 
Felelős ügyintéző neve: .......................................................................... Tel.: ......................... 
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2. A támogatást a vágósertés után: 
alapanyag-termelőként 
integrátorként 
kereskedőként 
szövetkezetként 
termelői csoportként 

kérem. (Tegyen X jelet a megfelelő megnevezés mellé.) 
 

VTSZ Megnevezés Támogatás mértéke Leadott vágósertés Igényelt támogatás 

0103 (92 19 00) Élősertés (legalább 
50 kg tömegű; 
másféle) 

1800 Ft/db   

 
Dátum: ……………………………. 
 
 
       …………………………………………… 
                             kérelmező aláírása 
 

3. Az alapanyag-termelői nyilatkozatok 
 
3.1.1. Nyilatkozom, hogy a leadott vágósertések hizlalás céljából legalább hatvan napig a tulajdonomban 
voltak, és erről a területileg illetékes falugazdász igazolásával rendelkezem. 
3.1.2. Nyilatkozom, hogy a Vágóállat és Hús Terméktanács tagja vagyok, és a tagságból eredő 
kötelezettségeimnek eleget tettem. 
3.1.3. Nyilatkozom, hogy az általam leadott vágósertéseket a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet előírásainak 
megfelelően tartottam, és erről az illetékes hatósági állatorvos igazolásával rendelkezem. 
3.1.4. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és 
Pénzügyőrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, 
illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adataim közül nevemet 
(megnevezésemet), lakóhelyemet (székhelyemet), adószámomat, adóazonosító jelemet, 
társadalombiztosítási azonosító jelemet (társadalombiztosítási folyószámlaszámomat) felhasználják. 
3.1.5. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele 
miatt jogerős határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem. 

Alulírott kijelentem, hogy a támogatási kérelmen és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

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

................................................................................... 
alapanyag-termelő cégszerű aláírása 

3.2. Az integrátor nyilatkozatai 
3.2.1. Nyilatkozom, hogy az e rendelet alapján igénybe vett támogatást az általam integráltak részére 
legkésőbb a folyósítást követő harmadik munkanapon továbbadom. 
3.2.2. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és 
Pénzügyőrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, 
illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adataim közül nevemet 
(megnevezésemet), lakóhelyemet (székhelyemet), adószámomat, adóazonosító jelemet, 
társadalombiztosítási azonosító jelemet (társadalombiztosítási folyószámlaszámomat) felhasználják. 
3.2.3. Nyilatkozom, hogy a Vágóállat és Hús Terméktanács tagja vagyok, és a tagságból eredő 
kötelezettségeimnek eleget tettem. 
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3.2.4. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele 
miatt jogerős határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem. 
3.2.5 Nyilatkozom, hogy rendelkezem a 150. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt személyek 3.1.1. pont 
és 3.1.4. pont szerinti nyilatkozatával. 

Alulírott kijelentem, hogy a támogatási kérelmen és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

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

.................................................................. 
integrátor cégszerű aláírása 

3.3 A kereskedő nyilatkozatai  
3.3.1. Nyilatkozom, hogy az e rendelet alapján igénybe vett támogatást az alapanyag-termelők részére 
legkésőbb a folyósítást követő harmadik munkanapon továbbadom. 
3.3.2. Nyilatkozom, hogy vágósertés értékesítésből származóan alapanyag-termelő felé tartozásom nincs. 
3.3.3. Nyilatkozom, hogy a Vágóállat és Hús Terméktanács tagja vagyok, és a tagságból eredő 
kötelezettségeimnek eleget tettem. 
3.3.4. Nyilatkozom, hogy legalább egy éve folytatok vágósertés értékesítési tevékenységet. 
3.3.5. Nyilatkozom, hogy a 150. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt személyek 3.1.1. pont és 3.1.4. pont 
szerinti nyilatkozatával rendelkezem. 
3.3.6. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és 
Pénzügyőrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, 
illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adataim közül nevemet 
(megnevezésemet), lakóhelyemet (székhelyemet), adószámomat, adóazonosító jelemet, 
társadalombiztosítási azonosító jelemet (társadalombiztosítási folyószámlaszámomat) felhasználják. 
3.3.7. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele 
miatt jogerős határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem. 

Alulírott kijelentem, hogy a támogatási kérelmen és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

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

................................................................. 
kereskedő cégszerű aláírása 

3.4. A szövetkezet nyilatkozatai 
3.4.1. Nyilatkozom, hogy az e rendelet alapján igénybe vett támogatást a szövetkezet tagjai részére 
legkésőbb a folyósítást követő harmadik munkanapon továbbadom. 
3.4.2. Nyilatkozom, hogy a pályázatban feltüntetett vágósertések a szövetkezet tagjaitól származnak. 
3.4.3. Nyilatkozom, hogy a Vágóállat és Hús Terméktanács tagja vagyok, és a tagságból eredő 
kötelezettségeimnek eleget tettem. 
3.4.4. Nyilatkozom, hogy a szövetkezet tagjai a leadott vágósertéseket hizlalás céljából legalább 60 napig 
tartották. 
3.4.5. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, a Vám- és 
Pénzügyőrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, 
illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár az általam közölt adataim közül nevemet 
(megnevezésemet), lakóhelyemet (székhelyemet), adószámomat, adóazonosító jelemet, 
társadalombiztosítási azonosító jelemet (társadalombiztosítási folyószámlaszámomat) felhasználják. 
3.4.6. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele 
miatt jogerős határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem. 
3.4.7. Nyilatkozom, hogy rendelkezem a 150. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt személyek 3.1.1 pont 
és 3.1.3. pont szerinti nyilatkozatával. 
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Alulírott kijelentem, hogy a pályázati lapon és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak 
megfelelnek. 

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

............................................................................... 
szövetkezet elnökének (cégszerű) aláírása 

Melléklet: 

1. A falugazdász igazolása a vágósertés hatvan napos tartásáról. [Ha az igénylő integrátor, kereskedő, 
termelői csoport vagy szövetkezet, akkor a 150. § (1) bekezdés a) pontjában megjelöltek erre vonatkozó 
nyilatkozata.] 
2. A települési hatósági állatorvos igazolása az értékesített vágósertések 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 
szerinti tartásáról. [Ha az igénylő integrátor, kereskedő, termelői csoport vagy szövetkezet, akkor a 150. § 
(1) bekezdés a) pontjában megjelöltek erre vonatkozó nyilatkozata.] 
3. A VHT tagsági igazolását, amennyiben a pályázati lapot a VHT nem ellenjegyezte. 
4. A sertés értékesítéséről szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolata, saját vágás esetén a vágás 
végrehajtását igazoló belső bizonylat másolata. 

A Vágóállat és Hús Terméktanács igazolja, hogy a kérelmező: 
– a Vágóállat és Hús Terméktanács tagja, és tagságából eredő összes kötelezettségének eleget tett. 

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

...................................................................... 
Vágóállat és Hús Terméktanács 

(Integrátor, kereskedő, termelői csoport, szövetkezet pályázó esetén) 
Igazolom, hogy a kérelmező a rendeletben foglalt feltételeket teljesítette, e jogcímen támogatást igényelhet. 

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

..................................................................... 
Földművelésügyi Hivatal” 



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

30/2005. (IV. 1.) FVM
rendelete

a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott
kvótarendszerrõl  szóló

69/2004. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról

Az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi XVI. tör -
vény 32.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

(1) A te hén tej ter mék pá lya sza bá lyo zá sá ban al kal ma -
zott kvó ta rend szer rõl  szóló 69/2004. (IV. 29.) FVM ren de -
let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed va la mennyi tej ter me lés -
sel, illetve fel vá sár lás sal fog lal ko zó ter mé sze tes és jogi
sze mély re, va la mint egyéb gazdálkodó szervezetre.”

(2) Az R. 1.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
ezzel egy ide jû leg az R. 1.  § (2) be kez dé sé nek szá mo zá sa
(3) be kez dés re változik:

„Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyek az Euró -
pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re haj -
tá sá ban, illetve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer ben
érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá -
sá ról és az ezzel kap cso la tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló 
141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let sze rin ti ügy fél-re giszt -
rá ci ós rend szer ben kö te le sek ma gu kat re giszt rál tat ni. Az
MVH jo go sult e ren de let ren del ke zé se it al kal maz ni azon
sze méllyel szem ben is, aki re giszt rá ci ós kö te le zett sé gé nek 
nem tett ele get.”

(3) Az R. 1.  § (2) be kez dé sé nek szá mo zá sa (3) be kez -
dés re vál to zik, va la mint d), e) és g) pont jai he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

[(3) E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„d) tej ter me lõ gaz da ság (a továb biak ban: gaz da ság):

Ma gyar or szág föld raj zi ha tá ra in be lül ta lál ha tó, a tej ter -
me lõ ál tal irá nyí tott összes termelõegység;

e) jó vá ha gyott fel vá sár ló (a továb biak ban: fel vá sár ló): 
olyan, a Ren de let sze rint re giszt rált ügy fél, aki/amely az
ezen ren de let sze rin ti kvó ta nyil ván tar tás ban fel vá sár ló -
ként van nyil ván tart va, és te vé keny sé gé nek foly ta tá sá hoz
a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak -
ban: MVH) megelõzõ jóváhagyásával ren del ke zik;”

„g) be szál lí tás: tej (más tej ter mé kek ki zá rá sá val) vissz -
ter hes vagy in gye nes át ru há zá sa, szál lí tá sa a tej ter me lõ tõl
a fel vá sár ló hoz, füg get le nül at tól, hogy azt a tej ter me lõ, a
fel vá sár ló, a ke ze lõ vagy fel dol go zó cég, vagy bár mi lyen
más, har ma dik fél vég zi;”

2.  §

Az R. 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az 1.  § (2) be kez dés e) pont sze rin ti fel vá sár lói
meg elõ zõ jó vá ha gyás fel té te le, hogy a fel vá sár ló – az
e ren de let ben fog lal tak be tar tá sa mel lett – a te jet a tej ter -
me lõ tõl annak ér de ké ben vá sá rol ja meg, hogy azt össze -
gyûjt se, cso ma gol ja, tá rol ja, hût se, ér té ke sít se vagy fel dol -
goz za, illetve egy vagy több olyan vál lal ko zás nak el ad ja,
amely tejet vagy más tejtermékeket kezel, feldolgoz.”

3.  §

Az R. 3.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Az MVH a tej ter me lõ re és a fel vá sár ló ra vo nat ko zó 
el já rás ren det is ma gá ban fog la ló, rész le tes tej kvó ta-sza -
bály za tot dol go z ki, me lyet meg küld a Tej, Tej ter mék Ter -
mék pá lya Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott ság) ré szé re.
A tej kvó ta-sza bály za tot a Bi zott ság ja vas la ta i nak figye -
lembevételével és a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) jó vá ha gyá sá val az
MVH a www.mvh.gov.hu hon la pon te szi köz zé. A tej kvó -
ta-sza bály zat bár mi lyen mó do sí tá sa elõtt a Bi zott ság vé le -
mé nyét ki kell kér ni. A tej kvó ta-sza bály zat a ren de let ha tá -
lya alá tar to zó sze mé lyek re kö te le zõ.”

4.  §

Az R. 4.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A kvó ta mind két tí pu sa ki lo gramm ban ke rül meg -
ha tá ro zás ra. Az egyé ni be szál lí tá si kvó ta meg ha tá ro zá sa
so rán az egyé ni re fe ren cia zsír tar tal mat is figye lembe kell
ven ni. A meg kez dett kvó ta év ben a tej ter me lõ ren del ke zé -
sé re álló kvó ta mennyi sé gé rõl – annak mind két tí pu sá ra
vo nat ko zó an (kvó ta tí pu sok sze rin ti bon tás ban) –, illetve a
re fe ren cia zsír tar ta lom ról  szóló ha tá ro za tot (iga zo lást) az
MVH a le zárt kvó ta év utá ni má jus 15-ét kö ve tõ hat van
 napon be lül meg kül di a tej ter me lõ nek. A tej ter me lõk kvó -
ta mennyi sé gét tar tal ma zó ki mu ta tást az MVH meg kül di az 
érin tett fel vá sár lók nak.”

5.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A be szál lí tá si kvó ta tel je sí té sé nek a mér té ke a be -
szál lí tott tej tény le ges zsír tar tal ma, va la mint az egyé ni re -
fe ren cia zsír tar ta lom kü lönb sé ge alap ján kor ri gált
mennyi sé gé nek figye lembevételével ke rül meg ha tá ro zás -
ra. A köz vet len ér té ke sí té si kvó ta ki hasz ná lá sá nak a mér -
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té ke a köz vet len ér té ke sí tés re ke rült tej és más tej ter mé kek
mennyi sé gé nek figye lembevételével – a zsír tar ta lom alap -
ján tör té nõ kor rek ció mel lõ zé sé vel – ke rül meg ha tá ro zás -
ra. A két kvó ta tí pus ki hasz ná lá sá nak meg ha tá ro zá sa kü -
lön-kü lön tör té nik. Alul- vagy túl tel je sí tés ese tén az MVH
a 4.  § (4) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat (iga zo lás) ki ál lí tá sá -
val egy ide jû leg a kvó ta ki hasz ná lá sá ról, annak mind két tí -
pu sá ra vo nat ko zó an, a le zárt kvó ta év utá ni má jus 15-ét kö -
ve tõ hat van na pon be lül ha tá ro za tot hoz. A ha tá ro zat tar -
tal maz za az adott kvó ta év ben a tej ter me lõ ren del ke zé sé re
álló kvó tát (kvó ta tí pu sok sze rin ti bon tás ban), az adott
 kvótaév so rán ér té ke sí tett tej mennyi sé gét, a kvó ta tel je sí -
tés mér té két (a be szál lí tá si kvó ta ese té ben a zsír tar ta lom
alap ján kor ri gált mér té ket), illetve az adott kvó ta év ben
ren del ke zés re álló kvó tán fe lül ér té ke sí tett tej utá ni fi ze té -
si kö te le zett ség (a továb biak ban: fi ze té si kö te le zett ség)
össze gét vagy alul tel je sí tés ese tén a kvó ta meg vo nás mér -
té két.”

(2) Az R. 5.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A kvó ta tel je sí té se kü lön ke rül meg ál la pí tás ra a be -
szál lí tás ra és a köz vet len ér té ke sí tés re vo nat ko zó an. A
köz vet len ér té ke sí té si kvó ta ki hasz ná lás mér té ké nek ki szá -
mí tá sa so rán a tej ter me lõ ál tal ter melt és köz vet le nül ér té -
ke sí tett tej és/vagy tej ter mék mennyi sé gét kell ala pul ven -
ni, a tej kvó ta-sza bály zat ál tal meghatározott tejtermék és
tej átváltási arányokat alkalmazva.”

(3) Az R. 5.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„(4) Az MVH a be szál lí tá si kvó ta túl tel je sí té se ese tén
er rõl a tény rõl – az eset le ges jog or vos la ti el já rást köve -
tõen – ér te sí ti az adott tej ter me lõ vel szer zõ dé ses jog vi -
szony ban álló fel vá sár lót, aki nek/amely nek meg kül di a
túl tel je sí tés után ki sza bott fi ze té si kö te le zett ség meg -
állapításáról  szóló jogerõs határozatot.

(5) A jog erõ sen meg ál la pí tott fi ze té si kö te le zett ség sze -
rin ti össze get a fel vá sár ló kö te les a tej ter me lõ ál tal be szál -
lí tott tej át vé te li árá ból – a tej ter me lõ vel kö tött meg álla po -
dás sze rint egy vagy több egyen lõ rész let ben – le von ni,
vagy más arra al kal mas mó don be szed ni, és az így be sze -
dett össze get az MVH ré szé re az (1) be kez dés sze rin ti ha -
tá ro zat ban meg je lölt bank szám la szám ra, a le vo nás üte mé -
ben, de leg ké sõbb szep tem ber 1-jé ig be fi zet ni. Amennyi -
ben a fel vá sár ló a fi ze té si kö te le zett ség sze rin ti össze get
nem tud ja a tej ter me lõ tõl beszedni, abban az esetben is
legkésõbb szeptember 1-jéig köteles azt az MVH részére
befizetni.”

(4) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A tej ter me lõ nek meg kell gyõ zõd nie ar ról, hogy a

fel vá sár ló ren del ke zik a 2.  § (1) be kez dés sze rin ti jó vá ha -
gyás sal. Amennyi ben a fel vá sár ló jó vá ha gyá sa vissza vo -
nás ra ke rül, a fel vá sár ló kö te les a jó vá ha gyás vissza vo ná -
sá ról a vele szer zõ dé ses jog vi szony ban álló tej ter me lõt
nyolc na pon be lül, írás ban ér te sí te ni. A jó vá ha gyás sal nem 
ren del ke zõ fel vá sár ló ré szé re be szál lí tott tej mennyi sé gét

az (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nak meg fe le lõ, a kvó -
tán fe lül ér té ke sí tett tej utá ni fi ze té si kö te le zett ség ter he li.”

6.  §

Az R. 7.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A fel vá sár ló kvó ta éven be lü li vál to zá sa ese tén a
fenn ma ra dó idõ szak ra vo nat ko zó an a már le szál lí tott tej
mennyi sé ge az éves kvó ta tel je sí tés be be szá mí tás ra ke rül.
Eb ben az eset ben min den fel vá sár ló, aki/amely a tej ter me -
lõ tõl az adott kvó ta év alatt te jet vett át, kö te les a 14.  §
(1) be kez dé se sze rin ti ki mu ta tást arra az idõ szak ra vo nat -
ko zó an el ké szí te ni.”

7.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (1)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„(1) A kvó ta het ven szá za lék alat ti tel je sí té se ese tén az
ezen mér ték alat ti, nem tel je sí tett kvó ta a tej ter me lõ tõl – az 
or szá gos kvó ta tar ta lék ja vá ra – a le zárt kvó ta évet kö ve tõ
nap tá ri év április 1-jével megvonásra kerül.

(2) A tel jes kvó ta leg ké sõbb a le zárt kvó ta évet kö ve tõ
nap tá ri év áp ri lis 1-jé vel meg vo nás ra ke rül az or szá gos
kvó ta ja vá ra at tól a tej ter me lõ tõl, aki az adott kvó ta év ben a 
14.  § sze rin ti be val lá sok és a ki mu ta tá sok alap ján egy ál ta -
lán nem ter melt te jet és így nem fe le l meg az 1.  § (2) be kez -
dés c) pont já nak, ki vé ve, ha annak ezen idõpont elõtt ismét 
megfelel.

(3) A tej ter me lõ men te sül a kvó ta tel je sí tés kö te le zett sé -
ge alól, ha a nem tel je sí tés az Euró pai Me zõ gaz da sá gi
 Orientációs és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan -
szí ro zott in téz ke dé sek te kin te té ben fel me rü lõ el há rít ha tat -
lan kül sõ ok (vis ma i or) ese tén al kal ma zan dó egyes sza bá -
lyok ról  szóló 109/2004. (VI. 9.) FVM ren de let sze rint el -
há rít ha tat lan kül sõ ok  miatt kö vet ke zett be. A tej ter me lõ
az el há rít ha tat lan kül sõ okot, annak ke let ke zé sét – aka dá -
lyoz ta tás ese tén az aka dály meg szû né sét kö ve tõ – har minc
na pon be lül kö te les be je len te ni az adat ke ze lõ nek. Az adott 
kvó ta év re vo nat ko zó be je len tést leg ké sõbb a kvó ta évet
kö ve tõ negy ven öt na pon be lül kell meg ten ni. Az el há rít ha -
tat lan ok el is me ré sé rõl  szóló ha tá ro za tot az MVH a be je -
len tés ben be nyúj tott in do kok vizs gá la tát köve tõen hoz za
meg, amely szük ség ese tén ma gá ban fog lal hat hely szí ni
el len õr zést is.

(4) Az (1) be kez dés alap ján meg vont kvó ta a meg vo nás
elõt ti mér té kig ab ban az eset ben ke rül vissza adás ra, ha a
tej ter me lõ a kvó ta meg vo ná sá nak évé ben a meg vo nás elõt -
ti kvó tá nak meg fele lõen teljesít.”

(2) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A (2) be kez dés alap ján meg vont kvó ta a meg vo nást 

kö ve tõ kvó ta év áp ri lis 1-jé tõl az or szá gos kvó ta tar ta lék ré -
szét ké pe zi. Amennyi ben a tej ter me lõ leg ké sõbb a meg vo -
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nást kö ve tõ má so dik kvó ta év vé gé ig az 1.  § (2) be kez dés
c) pont já nak is mé tel ten meg fe lel, ré szé re kvó tá ját ké re lem
alap ján a meg ter melt mennyi ség mér té ké ig a következõ
kvótaév április 1-jétõl vissza kell adni.”

8.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az ide ig le nes át en ge dést a kvó ta ere de ti tu laj do no -
sá nak az adott kvó ta év de cem ber 31-éig a tej kvó ta-sza -
bály zat ban sze rep lõ for ma nyom tat vá nyon be kell je len te -
nie az adat ke ze lõ höz. Az ide ig le nes át en ge dés rõl az MVH
a be je len tés tõl szá mí tott har minc na pon be lül ha tá ro za tot
hoz. A jó vá ha gyott ide ig le nes át en ge dés a ké re lem ben fel -
tün te tett idõ pont tól ha tá lyos. A de cem ber 31-ét köve tõen
be nyúj tott ké re lem sze rin ti ide ig le nes át en ge dés a kö vet -
ke zõ kvó ta év tõl ha tá lyos. Az ide ig le ne sen át en ge dett kvó -
ta to vább ide ig le ne sen nem en ged he tõ át.”

(2) Az R. 9.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„(4) Az át ru há zás ról  szóló adás vé te li szer zõ dést leg ké -
sõbb ja nu ár 31-ig kell be nyúj ta ni. Az adás vé te li szer zõ dés
lét re jöt té hez az MVH jó vá ha gyá sa szük sé ges. A jó vá ha -
gyott át ru há zás az adott kvó ta évet kö ve tõ kvó ta év kez de -
té tõl ha tá lyos. A ja nu ár 31-e után be nyúj tott adás vé te li
szer zõ dés alap ján az át ru há zás a kö vet ke zõ kvó ta évet kö -
ve tõ nap tá ri év áp ri lis 1-jé tõl ha tá lyos.

(5) A vevõ a szer zõ dés kö tést kö ve tõ ti zen öt na pon be lül
kö te les az adás vé te li szer zõ dést a tej kvó ta-sza bály zat ban
sze rep lõ for ma nyom tat vá nyon az adat ke ze lõ höz be nyúj ta -
ni. Az MVH a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül
ha tá ro za tot hoz az adásvételi szerzõdés jóváhagyásáról.”

9.  §

(1) Az R. 10.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az a tej ter me lõ, aki a tej ter me lés sel egész ben vagy
rész ben, vég le ges jel leg gel fel hagy, kvó ta mennyi sé gé rõl
vagy annak egy ré szé rõl az or szá gos kvó ta tar ta lék javára
lemondhat.”

(2) Az R. 10.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az MVH a (4) be kez dés ben meg je lölt pá lyá za ti ki -
írást a Bi zott ság ja vas la ta i nak figye lembevételével és a
mi nisz ter jó vá ha gyá sá val a www.mvh.gov.hu hon la pon
teszi közzé.”

10.  §

Az R. 13.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A tej ter me lõ be szál lí tá si és köz vet len ér té ke sí té si
kvó tá ja kö zöt ti vég le ges át cso por to sí tás ra irá nyuló ké rel -
met az adott kvó ta év ja nu ár 31-éig nyújt hat ja be a tej kvó -
ta-sza bály zat sze rin ti for ma nyom tat vá nyon az adat ke ze lõ -
höz. A ja nu ár 31-e elõtt be nyúj tott ké re lem az adott kvó ta -
év re vo nat ko zik, míg az ezen idõ pon tot köve tõen be nyúj -
tott ké re lem sze rin ti át cso por to sí tás a kö vet ke zõ kvóta -
évtõl ha tá lyos.”

11.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A tej szö vet ke zet nek nem mi nõ sü lõ fel vá sár ló a tej -
ter me lõ egyé ni kvó tá já nak ki hasz ná lá sa, illetve a túl tel je -
sí tés ki szá mí tá sa te kin te té ben nem ve he ti figye lembe más
tej ter me lõ fel nem hasz nált kvó ta mennyi sé gét, illetve nem
kompenzálhat a tejtermelõk között.”

(2) Az R. 14.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Amennyi ben a köz vet len ér té ke sí tés re  szóló kvó tá -
val ren del ke zõ tej ter me lõ az adott kvó ta év ben nem ér té ke -
sí tett köz vet le nül te jet vagy más tej ter mé ke ket, ak kor az
er rõl  szóló nyi lat ko za tot a kvó ta évet kö ve tõ má jus 15-éig
kell az adatkezelõnek megküldenie.”

(3) Az R. 14.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) Amennyi ben a fel vá sár ló az adott kvó ta év re vo nat -
ko zó össze sí tett ki mu ta tást az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ha tár idõ ig nem ké szí ti el, úgy a ha tár idõ le jár tát köve -
tõen az ál ta la fel vá sá rolt tej mennyi ség 0,01%-os túl lé pé se
ese té re szá mí tott fi ze té si kö te le zett ség nek meg fe le lõ
össze get kö te les na pon ta meg fi zet ni. Amennyi ben a fel vá -
sá rolt tej mennyi sé ge adat szol gál ta tás hi á nyá ban nem is -
me re tes, azt az MVH a tej ter me lõk be szál lí tá si kvó tá ját,
illetve be csült ter me lé sét ala pul véve ál la pít ja meg, majd
ez alap ján ha tá roz za meg az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott kö te le zett ség ké se del mes teljesítése  miatt fizetendõ
összeget, amely legalább száz euro, de legfeljebb százezer
euro lehet.”

(4) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ (9)–(12) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(9) Amennyi ben a fel vá sár ló az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott össze sí tett adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét jú -
lius 1-jé ig nem tel je sí ti, úgy az MVH a fel vá sár lót
harminc napos ha tár idõ ki tû zé sé vel tel je sí tés re szó lít ja fel,
amely nek ered mény te len el tel te után a felvásárló
jóváhagyását visszavonja.

(10) Amennyi ben a köz vet len ér té ke sí tést vég zõ tej ter -
me lõ az adott kvó ta év re vo nat ko zó (4) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott össze sí tett ki mu ta tást, illetve az (5) be kez dés
sze rin ti nyi lat ko za tot ha tár idõ ig nem ké szí ti el, úgy a ha -
tár idõ le jár tát köve tõen ké se del mes na pon ként a köz vet len 
ér té ke sí té si re fe ren cia mennyi ség 0,01%-os túl lé pé se ese -
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té re szá mí tott fi ze té si kö te le zett ség nek meg fe le lõ össze get 
kö te les na pon ta meg fi zet ni, mely nek tel jes össze ge leg -
alább száz euro, de leg fel jebb ezer euro le het.

(11) Amennyi ben a köz vet len ér té ke sí tést vég zõ tej ter -
me lõ a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott össze sí tett ki mu ta -
tást, illetve az (5) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot jú li us
1-jé ig nem nyújt ja be, az MVH a tej ter me lõt har minc na pos 
ha tár idõ ki tû zé sé vel tel je sí tés re szó lít ja fel, amely nek
ered mény te len el tel te után a köz vet len ér té ke sí té si re fe -
ren cia mennyisége az országos tartalék javára megvonásra 
kerül.

(12) Amennyi ben a köz vet len ér té ke sí tést vég zõ tej ter -
me lõ nem a va ló ság nak meg fe le lõ össze sí tett ki mu ta tást,
illetve nyi lat ko za tot nyújt be, kö te les az MVH ha tá ro za ta
alap ján az érin tett tej mennyi sé gé vel és a sza bály ta lan ság
sú lyá val ará nyos össze get meg fi zet ni, mely leg fel jebb a
he lyes bí tés sel ka pott tej mennyi ség re szá mí tott fi ze té si kö -
te le zett ség mér té ké nek más fél sze re sé vel egyen lõ.”

12.  §

Az R. 15.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„(1) A fel vá sár ló nak a te lep he lye in tej ter me lõn kén ti,
nap ra kész ki mu ta tást és nyil ván tar tást kell ve zet nie az
egyes be szál lí tá sok ról, a fel vá sá rolt tej mennyi sé gé rõl, a
fel vá sá rolt nyers tej zsírtartalmáról.

(2) A tej ter me lõ nek a te lep he lye in a tej kvó ta-sza bály -
zat ban sze rep lõ for ma nyom tat vány nak meg fe le lõ napi ki -
mu ta tást és nyil ván tar tást kell ve zet nie a meg ter melt és
köz vet le nül, illetve be szál lí tás út ján ér té ke sí tett tej és tej -
ter mé kek mennyi sé gé rõl, to váb bá nyil ván tar tást kell ve -
zet nie a meg ter melt és nem ér té ke sí tett vagy in gye ne sen
át ru há zott tej és tej ter mé kek mennyi sé gé rõl. Be szál lí tás
útján értékesített tej esetén fel kell tüntetni a felvásárló
nevét is.”

13.  §

Az R. 17.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A 2004/2005. kvó ta év ben a tej ter me lõk nek túl tel -

je sí tés ese tén csak ab ban az eset ben ke let ke zik fi ze té si kö -
te le zett sé ge, ha a be szál lí tott, illetve a köz vet le nül ér té ke -
sí tett tej mennyi ség kü lön-kü lön szá mí tott össze ge meg ha -
lad ja a be szál lí tá si, illetve a köz vet len ér té ke sí té si or szá -
gos re fe ren cia mennyi sé get.”

14.  §

(1) Ez a ren de let 2005. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg az R. 13.  §-ának (3) és 14.  §-ának (2) be kez dé -
sei ha tá lyu kat vesz tik.

(2) E ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1788/2003/EK ren de le te (2003. szep tem -
ber 29.) a tej- és tej ter mék ága zat ban il le ték meg ál la pí tá sá -
ról

b) a Bi zott ság 595/2004/EK ren de le te (2004. már -
cius 30.) a tej- és tej ter mék ága zat ban il le ték meg ál la pí tá -
sá ról  szóló 1788/2003/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá sá ra
vonat kozó rész le tes szabályok megállapításáról.

Pász tohy And rá s s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz té ri u mi

po li ti kai államtitkár

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

31/2005. (IV. 1.) FVM
rendelete

a kisajátítási terv elkészítésérõl és felülvizsgálatáról
 szóló 11/1977. (III. 11.) MÉM rendelet módosításáról

A ki sa já tí tás ról  szóló 1976. évi 24. tör vény ere jû ren de -
let vég re haj tá sá ra ki adott 33/1976. (IX. 5.) MT ren de let
30.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
– a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca 
nél kü li mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a ki sa já tí tá si terv el ké -
szí té sé rõl és fe lül vizs gá la tá ról  szóló 11/1977. (III. 11.)
MÉM rendeletet (a továb biak ban: R.) a következõk szerint 
módosítom:

1.  §

Az R. a kö vet ke zõ 5/A.  §-sal egé szül ki:
„5/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi köz út -

há ló za tá nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló
2003. évi CXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Aptv.)
4.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti épít te tõ, illetve a Tisza-
 völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö ve lé sét, va la mint az érin tett
tér ség te rü let- és vi dék fej lesz té sét szol gá ló prog ram
(a Vásár helyi terv to vább fej lesz té se) köz ér de kû sé gé rõl és
meg va ló sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXVII. tör vény (a továb -
biak ban: VTT tv.) 4.  §-a sze rin ti be ru há zó – mint ki sa já tí -
tást kérõ – a ki sa já tí tá si ter vet és az annak alap ján el ké szí -
tett, az egyes, vál to zás sal érin tett in gat la nok ra vo nat ko zó
vál to zá si váz raj zo kat hat pél dány ban a köz igaz ga tá si hi va -
tal ve ze tõ jé hez nyújt ja be, aki azt zá ra dé ko lás cél já ból
nyolc na pon be lül meg kül di a kör ze ti föld hi va tal nak.

(2) A kör ze ti föld hi va tal a be nyúj tott ki sa já tí tá si ter vet
és a vál to zá si váz raj zo kat a hely raj zi szá mo zás és a te rü let -
szá mí tás he lyes sé ge szem pont já ból meg vizs gál ja. A meg -
fe le lõ nek ta lált ki sa já tí tá si ter vet és a vál to zá si váz raj zo kat 
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– a be ér ke zés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül – „Hely raj zi
szá mo zás és te rü let szá mí tás he lyes” zá ra dék kal lát ja el, és
vissza kül di a köz igaz ga tá si hi va tal nak.

(3) Ha a ki sa já tí tá si terv és a vál to zá si váz raj zok a vo -
nat ko zó szak mai sza bály zat ban fog lal tak nak nem fe lel nek
meg, a kör ze ti föld hi va tal azt a be ér ke zés tõl szá mí tott
nyolc na pon be lül a szük sé ges mó do sí tá sok vég re haj tá sa
cél já ból a ki sa já tí tást ké rõ nek – nyolc na pos ha tár idõ tû zé -
sé vel – vissza kül di, és er rõl a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ -
jét ér te sí ti.”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 6/A.  §-sal egé szül ki:
„6/A.  § (1) A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je az 5/A.  §

sze rin ti el já rás ese tén a föld hi va ta li zá ra dék kal el lá tott ki -
sa já tí tá si ter vet és a vál to zá si váz raj zo kat zá ra dé ko lás cél -
já ból há rom na pon be lül meg kül di a szak ha tó ság ként köz -
re mû kö dõ el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság nak.

(2) Ha a ki sa já tí tás az or szá gos gyors for gal mi köz út há -
ló zat fej lesz té se cél já ra tör té nik, az el sõ fo kú épí tés ügyi
ha tó ság ellen õr zi, hogy a ki sa já tí tá si terv sze rin ti nyom vo -
nal ve ze tés nem el len té tes-e az Aptv. 6. § (1) be kez dé se és
18.  § (7) be kez dé se a) és b) pont ja alap ján ki adott mi nisz -
te ri ren de let tel.

(3) Ha a ki sa já tí tás a VTT mû ve i nek lé te sí té se cél já ra
tör té nik, az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság ellen õr zi, hogy
azok te rü let-igény be vé te le nem el len té tes-e a jó vá ha gyott
engedélyezési tervekkel.

(4) Ha a ki sa já tí tá si terv és a vál to zá si váz raj zok a (2),
illetve a (3) be kez dés ben fog lal tak nak nem fe lel nek meg,
az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság azt a be ér ke zés tõl szá mí tott 
nyolc na pon be lül, a szük sé ges mó do sí tá sok vég re haj tá sa
cél já ból, a ki sa já tí tást kérõ ré szé re – nyolc na pos ha tár idõ
tû zé sé vel – vissza kül di, és errõl a közigazgatási hivatal
vezetõjét értesíti.

(5) Ha a ki sa já tí tá si terv a (2), illetve a (3) be kez dés ben
fog lal tak nak meg fe lel, az épí tés ügyi ha tó ság azt nyolc na -
pon be lül zá ra dék kal látja el.

(6) Az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság az en ge dé lye zé si zá -
ra dék kal el lá tott ki sa já tí tá si ter vet és a vál to zá si váz raj zo -
kat meg kül di a meg ke re sõ köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je
és a kisajátítást kérõ részére.

(7) Ha a be ér ke zés tõl szá mí tott nyolc na pon be lül az el -
sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság a ter ve ket en ge dé lye zé si zá ra -
dék kal nem lát ja el, vagy azt a szük sé ges mó do sí tá sok vég -
re haj tá sa cél já ból a ki sa já tí tást ké rõ nek nem kül di vissza,
az en ge dé lye zé si zá ra dék az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 1957. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Áe.) 21.  §-ának (2) be kez dé se alap ján meg adott nak
te kin ten dõ ki vé ve, ha az épí tés ügyi hatóság a határnapon a 
nyilatkozattételre további nyolc napot kért.

(8) A zá ra dé ko lá si (meg hosszab bí tott) ha tár idõ le jár tát
köve tõen a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je a ki sa já tí tá si
terv nála lévõ pél dá nyá ra fel jegy zi, hogy a zá ra dék az Áe.

21.  § (2) be kez dé se és a je len ren de let 6/A. § (7) be kez dé se 
értelmében megadottnak tekintendõ.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 8.  §-sal egé szül ki:
„8.  § Ha az Aptv.-vel, illetve a VTT tv.-vel érin tett in -

gat la nok ra az ille té kes föld hi va tal nál olyan vál to zá si váz -
raj zot tar ta nak nyil ván, amely nek in gat lan-nyil ván tar tá si
át ve ze té sét még nem kér ték, a ki sa já tí tá si terv ké szí té sé -
nek idõ sza ká ban a kér el me zõ ket a mû sza ki mun ka ré szek
vo nat ko zá sá ban nyi lat koz tat ni kell arról, hogy kérelmüket 
fenntartják-e, vagy visszavonják.”

4.  §

(1) Ez a ren de let a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for gal mi
köz út há ló za tá nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé rõl  szóló 
2003. évi CXXVIII. tör vény és az az zal össze füg gõ egyes
tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi XII. tör vény
hatálybalépésével egy ide jû leg lép ha tály ba, rendelkezé -
seit az el sõ fo kú köz igaz ga tá si ha tá ro zat tal még el nem
 bírált ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 3.  §
(1) be kez dé sé nek c) pont ja ha tá lyát veszti.

(3) Ahol az R. és annak mel lék le te „igaz ga tá si osz tályt”
em lít, ott a továb biak ban „az ille té kes köz igaz ga tá si hi va -
tal ve ze tõ jét” kell érteni.

Dr. Né meth Imre s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Az oktatási miniszter
9/2005. (IV. 1.) OM

rendelete

a felsõoktatási felvételi eljárási díj összegérõl

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i nak ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. ren de -
let 5.  §-ának (6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si fel vé te li el já rá si alap díj (,,A” jelû je -
lent ke zé si törzs lap díja) 3000 Ft. Az in téz mé nyi díj
(,,B” jelû in téz mé nyi lap díja) 3000 Ft.
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(2) A fel vé te li el já rás dí ja it az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si
Fel vé te li Iro dá hoz kell be fi zet ni, a Ma gyar Államkincs -
tárnál ve ze tett szám lák ra. Az alap dí jat a 10032000-
00285977-00000024 szá mú, az in téz mé nyi dí jat a
10032000-00285977-00000031 szá mú szám lá ra kell be fi -
zet ni. A be fi ze tés rõl  szóló iga zo lást a je lent ke zé si lap hoz
csa tol ni kell. A fel vé te li el já rás dí ja it – mû kö dé si és fej -
lesz té si cél ja ik meg va ló sí tá sa ér de ké ben – az Or szá gos
Fel sõ ok ta tá si Fel vé te li Iro da és a fel sõ ok ta tá si in téz mény
hasz nál hat ja fel a kö vet ke zõ meg osz tás sze rint:

a) az alap díj az Or szá gos Fel sõ ok ta tá si Fel vé te li Iro dát
il le ti, a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i nak ál -
ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 269/2000. (XII. 26.) Korm. ren -
de let ben meghatározott feladatai ellátására;

b) az in téz mé nyi díj – ke ze lé si költ sé gek kel csök ken -
tett – össze gé nek 40%-a az Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke -
lé si és Vizs ga köz pon tot, 60%-a pe dig azt a fel sõ ok ta tá si
in téz ményt il le ti, aho vá a je lent ke zést be nyúj tot ták. A ke -
ze lé si költ sé gek kel csök ken tett tel jes in téz mé nyi díj meg -
il le ti a fel sõ ok ta tá si in téz ményt a mû vé sze ti és test kul tu rá -
lis kép zés re be adott je lent ke zé si la pok után.

(3) A be fi ze tett díj ke ze lé se és nyil ván tar tá sa az ál lam -
ház tar tás al rend sze re i nek bank szám la-ve ze té si, költ ség ve -
té si, be fi ze té si és le té ti ke ze lé si, va la mint kö te le zett ség -
vál la lá si rend jé rõl  szóló jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot -
tak sze rint tör té nik.

2.  §

A fel sõ ok ta tá si fel vé te li el já rás be fi ze tett díja – az
Orszá gos Fel sõ ok ta tá si Fel vé te li Iro dá hoz be nyúj tott ké re -
lem re – ab ban az eset ben té rít he tõ vissza, ha a ké rel me zõ
nem adott be jelentkezési lapot.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az oktatási miniszter

k ö z l e m é n y e

a Közép-európai Egyetem állami elismerésérõl

A Kö zép-eu ró pai Egye tem ál lam i el is me ré sé rõl  szóló
2004. évi LXI. tör vény 3.  §-ának (1) be kez dé sé nek ren del -

ke zé se sze rint – a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXX. tör vény 76.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ra és
81.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ra te kin tet tel – a Fel sõ -
ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács FTT 101/2004/09/22. szá -
mú, va la mint a Ma gyar Akk re di tá ci ós Bi zott ság MAB
2005/2/V/7. szá mú elõ ze tes ál lás fog la lá sá ban nyil vá ní tott
vé le ményt a Közép-európai Egyetem állami elismerésre
irányuló kérelmérõl.

A Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács és a Ma gyar
Akk re di tá ci ós Bi zott ság az aláb bi, 2005. már ci us 10-én
ho zott kö zös ha tá ro za tá ban tá mo gat ta a Kö zép-eu ró pai
Egye tem ál lam i el is me ré sét, és meg ál la pí tot ta, hogy a Kö -
zép-eu ró pai Egye tem ál lam i el is me ré sé rõl  szóló 2004. évi
LXI. tör vény 3.  §-ának (1) bekezdésében foglalt feltétel
teljesült.

Bu da pest, 2005. már ci us 29.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

„HATÁROZAT

A Felsõoktatási és Tudományos Tanács és a Magyar
Akkreditációs Bizottság határozata a Közép-európai

Egyetem állami elismerésérõl  szóló 2004. évi
LXI. törvény 3.  § (1) bekezdésében foglalt feltétel

teljesülésérõl

A Kö zép-eu ró pai Egye tem ál lam i el is me ré sé rõl  szóló
2004. évi LXI. tör vény 3.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint a
fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény 76.  §
(3) be kez dé sé nek a) pont já ban és 81.  § (2) be kez dé sé nek
a) pont já ban fog lal tak sze rint, to váb bá a Fel sõ ok ta tá si és
Tu do má nyos Ta nács FTT 101/2004/09/22. szá mú,
 illetõleg a Ma gyar Akk re di tá ci ós Bi zott ság MAB
2005/2/V/7. szá mú elõ ze tes ál lás fog la lá sa alap ján a Fel sõ -
ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács és a Ma gyar Akkreditá -
ciós Bi zott ság a kö vet ke zõ kö zös ha tá ro za tot hoz za:

a Közép-európai Egyetem állami elismerését támogatja,

meg ál la pít ja, hogy a 2004. évi LXI. tör vény hatályba -
lépéséhez szük sé ges fel té tel e ha tá ro zat köz zé té te lé vel tel -
jesült.

Ez a ha tá ro zat a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ közzé -
tétele nap ján lép hatályba.

Bu da pest, 2005. már ci us 10.

Dr. Ba zsa György s. k., Dr. Fé sûs Lász ló s. k.,
el nök el nök

Fel sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ma gyar Akk re di tá ci ós
Ta nács Bi zott ság”
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2005. évi 36. szá má ban meg je lent 7/2005. (III. 24.) IM ren de let 10. §-ában kö zölt 237/A. § után sze rep lõ „(1)” be kez dés
jel zés tör len dõ.

(Kéz irat hi ba)



ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként

a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he ten te, szer dán ként, 
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál lam i,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to -
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé -
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke -
sítési pá lyá za ta it, az ál lam i, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer -
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za -
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár színes oldalakon is – he lyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér -
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for -
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi -
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi va ta los lap L és C so ro zat ból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár -
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren -
de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.
Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos la p L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel -

lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6. cí -
mén, le vél cím: 1394 Bu da pest 62., Pf. 357; fax szám:
318-6668. 
2004. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 10 764 Ft  áfá val.
(2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 13 248 Ft  áfá val.)

A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes szá mai megvásárol -
hatók a ki adó köz löny bolt já ban: 1085 Bu da pest,  Somogyi 
Bé la u. 6. Te le fon/fax: 267-2780.
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M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2004. évi elõ fi ze té si díj fél év re 5382 Ft áfá val 2005. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6624 Ft áfá val 

egy év re 10 764 Ft áfá val egy év re 13 248 Ft áfá val 

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

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

                      ............................................................................
                             cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szóló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los 

lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.

A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy 
60 al ka lom mal je le nik meg.

A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el -
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it, 
va la mint a mi nisz té riu mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü -
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
engedélyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi  Béla u. 6.;
pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax szá mán.

Éves elõ fi ze té si dí ja a 2004. év re: 16 836 Ft áfá val. (Éves elõ fi ze té si dí ja 2005. év re: 20 424 Ft áfá val.)

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban  (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6.  Tel./fax: 267-2780).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

cí mû la pot .................  pél dány ban. 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2004. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 16 836 Ft  áfá val. 2005. évi elõ fi ze tési díj egy év re: 20 424 Ft  áfá val.

fél év re: 8 418 Ft  áfá val. fél év re: 10 212 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

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

                               cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.

A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör -
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak -
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga -
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.)
tartalmaz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos ta cím: 1394 Bu da pest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2004. évi éves elõ fi ze tés dí ja: 4140 Ft áfá val. (2005. évi éves elõ fi ze tés dí ja: 4968 Ft áfá val.)

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.
 Tel./fax:  267-2780).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye cí mû la pot .................  pél dány ban. 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez -
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet ad -
nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs tör té -
nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyan is ezek az alap -
ve tõ kor do ku men tu mok össze gyûjt ve még nem je len tek meg.
A hi ány pót ló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon -
do zá sá ban je le nik meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor mány -
prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en pub li kál ja a szé les kö rû nyil vá nos ság
szá má ra. 
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, il let ve ada ta ik mel lett szá mos egyéb tény -
anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a  kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i nak
pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû hasz ná la tát 
Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kor mány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj tó, szín vo na las
be ve ze tõ ta nul má nya, va la mint a kor mány prog ra mok mu ta tói se gí tik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás ok ta -
tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.
A kö te tek meg ren del he tõk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. cí mén
(pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357.) vagy a 318-6668 fax szá mán.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK  
1867–2002

cí mû két kö te tes ki ad ványt

(ára: 9975 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................
Ut ca, ház szám: .................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után,
8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá -
má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó gon do zá sá ban 2004. ja nu ár 1-jé tõl je le nik meg a
 Közbeszerzések Ta ná csá nak hi va ta los lap ja, a 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da -
pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. cí mén (pos ta cím: 1394 Bu da pest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 fax szá mán.

Éves elõ fi ze té si dí ja 2005. év re: 94 700 Ft, fél év re: 50 000 Ft, ne gyed év re: 26 100 Ft.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i
Bé la u. 6. Te l./fax: 267-2780).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

cí mû la pot .................  pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .........................................................................

Ut ca, ház szám:  ........................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ............................................................................

Elõ fi ze té si díj egy év re 94 700 Ft
fél év re 50 000 Ft
ne gyed év re 26 100 Ft

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

Kel te zés: ………………………………………

               ……………………………………………………

                      cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se -
géd esz közt gyár tók, illetve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ -
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos ta cím: 1394 Bu da pest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2004. évi éves elõ fi ze té si díj: 15 180 Ft áfá val. (2005. évi éves elõ fi ze té si díj: 19 044 Ft áfá val.)

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny cí mû la pot .................  pél dány ban. 

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez -
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég sze rû alá írás
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1—3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban, illetve
 megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2005. évi éves elõ fi ze té si díj: 89 148 Ft. Egy pél dány ára: 184 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +161 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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05.0832 — Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szóló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2005. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).
Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni.
Fel hív juk szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az
elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, illetve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si
meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Köz löny bolt ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél cím: Ma gyar Hi va ta los
 Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2005. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 89 148 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 13 248 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 20 424 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 4 968 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 17 112 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 416 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 22 908 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 19 044 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 23 736 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 036 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 16 560 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 21 528 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 5 796 Ft/év
If jú sá gi és Sport Ér te sí tõ 4 416 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 14 352 Ft/év
In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny 19 872 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Vízügyi Ér te sí tõ 13 524 Ft/év
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 94 700 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 22 080 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 17 112 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 17 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 13 800 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 19 872 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 27 600 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 11 868 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 14 076 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 10 488 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 5 796 Ft/év
Ma gyar Köz igaz ga tás 8 556 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram Hír le ve le 4 416 Ft/év

Élet és Tu do mány 9 936 Ft/év
L'u do vé no viny 2 484 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 140 Ft/év
Ter mé sze t Vi lá ga 5 520 Ft/év
Va ló ság 6 624 Ft/év

Ki bõ ví tett Cég köz löny CD
2005 ja nu ár já tól – elõ fi ze tõi jel zé sek alap ján – az elekt ro ni kus Cég köz löny olyan te rü le tek kel bõ vül, ame lye ket az üz le ti kör nye zet ben mû kö dõ
fel hasz ná ló ink je len tõs há nya da a nap ra kész in for má ció szol gál ta tás alap ve tõ ré szé nek te kint és igé nyel.
A to vább ra is he ti rend sze res ség gel meg je le nõ le mez a Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós adat bá zi sán kí vül ez után a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ cí mû hi va ta los la pok in for má ci ó it is tar tal maz ni fog ja.
A ki bõ ví tett CD 2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 25%-os áfá val 111 900 Ft, fél év re 55 950 Ft.

A 32 éves ha gyo má nya it vi szi to vább 2005 ja nu ár já tól a Jogta ná csa dó.

Az új név és for má tum ol va só ink igé nyei alap ján ki bõ ví tett tar tal mat, új ro va to kat és na gyobb ol dal ter je del met is ta kar.
Szer zõ ink ez után is olyan el is mert szak em be rek lesz nek, akik el mé le ti és gya kor la ti kér dé sek ben egy aránt jár ta sak, a té ma vá lasz tás ban pe dig to -
vább ra is sze m elõtt tart juk ol va só ink kí ván sá ga it.

Az új Jog ta ná csa dó 2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 5796 Ft áfá val, fél év re 2898 Ft áfá val.

A HIVATALOS CD JOGTÁR ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2005. évi éves elõ fi ze té si dí jai:
(Ára ink az áfát ne m tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 120 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 150 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 186 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 249 600 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 436 800 Ft

Egy sze ri be lé pé si díj: 7200 Ft.

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2005-ös év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ha tá lyos jog sza bá lyok on li ne el éré se: a na pon ta fris sí tett adat bá zis az in ter ne ten ke resz tül ér he tõ el a www.mhk.hu cí men. To váb bi in for má ció
kér he tõ a 06 (80) 200-723-as zöld szá mon.


