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2006/13. szám
2. §

II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
26/2006. (II. 7.) Korm.
rendelete
a gazdálkodó szervezetek 2006. évi egyedi termelési
támogatásáról
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény 103. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
(1) Az érintett gazdálkodó szervezetek e rendelet alapján a 2006. gazdasági évre a központi költségvetésbõl
(XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet,
27. cím, 1. alcím, 1. és 2. jogcímcsoport, valamint a
XXII. Pénzügyminisztérium fejezet, 14. cím, 2. alcím,
1. jogcímcsoport) legfeljebb a (2) és (3) bekezdésekben
meghatározott összegû egyedi termelési támogatásokat
igényelhetik. A támogatás igénybevételének feltétele,
hogy az azt igénybe vevõ gazdálkodó szervezet eleget tegyen az elõzõ havi társadalombiztosítási befizetési kötelezettségének.
(2) Bányászati támogatások:
a) bányabezárásra
aa) bányabezárásra
ab) bányavagyon-hasznosító közhasznú társaság jegyzett tõkéjének emelésére
b) mecseki bányászatban foglalkoztatottak keresetkiegészítésére
c) mecseki uránbányászok baleseti
járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalására
(3) Költségtérítés a vasúttársaságok
személyszállítási közszolgáltatásaihoz:
a) Költségtérítés a Magyar Államvasutak ZRt. (a továbbiakban:
MÁV) személyszállítási közszolgáltatásaihoz
b) Költségtérítés a Gyõr-Sopron-Ebenfurt Vasút Rt. (a továbbiakban: GySEV) személyszállítási közszolgáltatásaihoz

Millió forintban
2006. év

983,0

17,0
0,5

230,0

(1) Az 1. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja esetében a
költségvetési elõirányzat a végelszámolás alatt lévõ bányavagyon-hasznosító részvénytársaságok kötelezettségeinek és a végelszámolás költségeinek, a bányavagyonhasznosító közhasznú társaság bányavagyon-hasznosító
részvénytársaságoktól, valamint szénbányászati szerkezetátalakításból átvett, továbbá a bányászatban jelentkezõ
egyéb állami kötelezettségek – köztük az állami tulajdonú
meddõ szénhidrogén kutak kezelése és a bányaerõmû integrációs szerzõdések megkötésekor még nem ismert kötelezettségek – vagyonértékesítésbõl nem fedezett részét finanszírozza. A támogatás folyósítására havi ütemezéssel,
a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ (a továbbiakban: SZÉSZEK) által a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak (a továbbiakban: GKM) tárgyhó 20-áig
megküldött likviditási terv alapján kerül sor. A likviditási
tervben a bányavagyon-hasznosító társaságok kötelezettségének teljesítésénél pénzügyi forrásként elõször az adott
idõszakban a vagyonértékesítésbõl származó bevételt kell
elõirányozni. A GKM az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) felé a támogatás folyósításáról a SZÉSZEK kezdeményezése alapján intézkedik a
bányavagyon-hasznosító társaságok részére. A támogatás
jogcímenkénti felhasználásáról a SZÉSZEK havonta – a
tárgyhót követõ hónapban – tájékoztatást ad a GKM-nek.
(2) Az 1. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja esetében a
GKM intézkedik az APEH felé a támogatásnak a
SZÉSZEK számára történõ folyósításáról. A SZÉSZEK
számára kiutalt 17,0 M Ft-ot a bányavagyon-hasznosító
közhasznú társaság jegyzett tõkéjének emelésére kell fordítani.
(3) Az 1. § (2) bekezdésének b) pontja esetében a bányásznyugdíjról szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. rendelet
végrehajtására kiadott, a mecseki bányászatban munkát
végzõk bányászati keresetkiegészítésérõl szóló 6/1994.
(II. 18.) IKM–PM–NM együttes rendelet alapján, az 1993.
december 31-ig jogosultságot szerzõknek a Mecsek-Öko
Környezetvédelmi Rt., valamint a Bányavagyon-hasznosító Kht. által fizetett bányászati keresetkiegészítést és a
nyugdíjas szénjárandóságot a központi költségvetés negyedévente utólag – az APEH-on keresztül – megtéríti a
GKM által benyújtott elszámolás alapján.

50 007,3

(4) Az 1. § (2) bekezdésének c) pontja esetében a Mecsek-Öko Környezetvédelmi Rt. által kifizetett, az uránbányászatban 1993. december 31-ig keletkezett baleseti járadékokat és a munkavégzéssel kapcsolatos egyéb kártérítési kötelezettségeket a központi költségvetés negyedévente
utólag – az APEH-on keresztül – megtéríti a GKM által
benyújtott elszámolás alapján.

3 014,8

(5) Az 1. § (3) bekezdésének a) pontja esetében a MÁV
a személyszállítási közszolgáltatásaihoz nyújtott költségtérítést (ideértve az országos múzeumok, az Országház,
valamint a Terror Háza Múzeum iskolai csoportos, díj-

Millió forintban
2006. év
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mentes vasúti igénybevételével történõ látogatásából adódó bevételkiesés ellentételezését) az APEH részére megküldött, a (6) bekezdésben meghatározott likviditási tervben szereplõ havi részletekben a tárgyhó elsõ munkanapjától igényelheti, amelyeket részére az APEH a tárgyhó
15-éig folyósít. Ha a MÁV a személyszállítási közszolgáltatásaihoz nyújtott költségtérítés tárgyhavi részletét tárgyhó 12-éig nem igényli, akkor az APEH a tárgyhavi részletet az igénylés benyújtásának napját követõ 5 munkanapon
belül folyósítja részére.
(6) A MÁV köteles – a várható gazdasági folyamatokon
alapuló – likviditási tervet készíteni, és azt a GKM részére
megküldeni. A MÁV személyszállítási közszolgáltatásaihoz nyújtott költségtérítés havi folyósítási ütemezését a
gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a pénzügyminiszter által együttesen jóváhagyott likviditási terv tartalmazza. A likviditási terv a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a pénzügyminiszter együttes jóváhagyásával módosítható. A MÁV köteles a GKM részére minden naptári negyedévet megelõzõ hónap 20-áig pénzforgalmi jelentést és elõrejelzést benyújtani, amelyben bemutatja a megelõzõ idõszak tényleges pénzforgalma és a jóváhagyott likviditási terv közötti eltérések okait. A pénzforgalmi jelentés és elõrejelzés alapján a gazdasági és
közlekedési miniszter a pénzügyminiszterrel együttesen
dönthet a likviditási terv módosításáról.
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(2) 2006. március 31-én hatályát veszti a gazdálkodó
szervezetek 2005. évi termelési támogatásáról szóló
7/2005. (I. 19.) Korm. rendelet és a módosításáról szóló
73/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
27/2006. (II. 7.) Korm.
rendelete
a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel
szembeni védelmérõl
A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 36. §-ában, valamint 110. §-ának
(7) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a
termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvénnyel összhangban – a Kormány a következõket rendeli el:

(7) Az 1. § (3) bekezdésének b) pontja esetében a
GySEV személyszállítási közszolgáltatásaihoz nyújtott
költségtérítés (ideértve az országos múzeumok, az Országház, valamint a Terror Háza Múzeum iskolai csoportos,
díjmentes vasúti igénybevételével történõ látogatásából
adódó bevételkiesés ellentételezését) havonként egyenlõ
részletekben vehetõ igénybe.

A rendelet célja a vizek védelme a mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szemben, továbbá a vizek meglévõ nitrátszennyezettségének csökkentése.

3. §

A rendelet hatálya

A támogatások, illetve a költségtérítések folyósítása az
1. § (2) bekezdésének a) pontja, valamint az 1. § (3) bekezdésének a) és b) pontja esetében az APEH
10032000-01905049 Egyedi támogatás folyósítási számláról, az 1. § (2) bekezdésének b) és c) pontja esetében a
10032000-01905135 Egyéb vállalati támogatás folyósítási
számláról történik az adózás rendjérõl szóló 2003. évi
XCII. törvény rendelkezései alapján. Az 1. § (2) bekezdése
esetében a szükséges igazolások csatolása alapján történõ
támogatás folyósítására, ellenõrzésére az adózás rendjérõl
szóló 2003. évi XCII. törvény szerinti folyósítási és ellenõrzési szabályok irányadók.

2. §

A rendelet célja
1. §

A rendelet hatálya a mezõgazdasági tevékenységet folytatókra, valamint azokra a mezõgazdasági tevékenységekre terjed ki, amelyek a felszíni és felszín alatti vízre
(a továbbiakban együttesen: víz) hatással vannak, illetõleg
lehetnek.

Értelmezõ rendelkezések
3. §

4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és 2007. március 31-én hatályát veszti.

E rendelet alkalmazásában
a) állatállomány: minden saját felhasználásra vagy jövedelem-, illetve vagyonszerzési célból tartott haszonállat;
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b) állattartó telep: a külön jogszabály szerint a magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékû állattartásra szolgáló létesítmény;
c) eutrofizáció: algák és magasabb rendû vízinövények
szaporodásának felgyorsulása, amihez hozzájárul a nitrogénvegyületek vízben történõ feldúsulása, és amelynek
következtében kedvezõtlen változások jelentkeznek a vízi
élõvilágban és a víz minõségében;
d) érintett nyilvánosság: a nyilvánosság azon része,
da) amelyre a 7. § szerinti cselekvési programról való
döntés kihat vagy kihathat, valamint
db) amely a döntésben érdekelt, különösen az olyan
környezetvédelmi vagy más civil szervezet, amelynek tevékenységi körét a cselekvési programról való döntés
érinti;
e) helyes mezõgazdasági gyakorlat: a vizek nitrátszennyezésének megelõzése, csökkentése érdekében a
mezõgazdasági tevékenység folytatására vonatkozó, a külön jogszabályban meghatározott elõírások összessége,
amely kiterjed különösen az állattartó telepek trágya tárolására és a trágya mezõgazdasági felhasználására, valamint egyéb agrotechnikai mûveletek vízvédelmi szabályaira;
f) mûtrágya: iparilag elõállított trágya;
g) nitrátszennyezés: mezõgazdasági eredetû nitrogénvegyületek vizekbe, illetve környezetükbe történõ közvetlen vagy közvetett bejutása, illetve bejuttatása, aminek következtében veszélybe kerül az emberi egészség, az élõvilág, a vízi ökoszisztéma és a vizek rendeltetésszerû felhasználása, romlik a vizek esztétikai értéke;
h) nitrátszennyezéssel szemben érzékeny víz (a továbbiakban: érzékeny víz):
ha) az a felszíni víz, melyben
haa) a nitráttartalom az 50 mg/l értéket, ivóvíz célú
használat esetén a 25 mg/l értéket meghaladja,
hab) a nitrogénvegyületek jelenléte hozzájárul az eutrofizáció kialakulásához,
hb) az a felszín alatti víz, amelynek nitráttartalma meghaladja az 50 mg/l értéket,
hc) az a víz, amelyben a nitráttartalom meghaladhatja a
ha) és hb) pontok szerinti határértékeket, illetve a ha) pont
esetén eutrofizáció léphet fel, ha a mezõgazdasági tevékenység során nem a helyes mezõgazdasági gyakorlatot
folytatják;
i) nitrogénvegyület: minden nitrogéntartalmú anyag, a
gáz halmazállapotú molekuláris nitrogén kivételével;
j) szervestrágya: az állatállomány által ürített trágya,
illetve a trágya és az alom keveréke, feldolgozott formában is, idetartozik különösen a hígtrágya, az istállótrágya;
k) trágya: minden olyan nitrogénvegyületet, illetve
egyéb olyan összetevõket tartalmazó anyag, amely a termesztett növények tápanyagellátását szolgálja, szolgálhatja;
l) trágyázás: a trágya kijuttatása a talajba vagy a talajra.
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Nitrátérzékeny területek kijelölése
4. §
(1) A nitrátszennyezés szempontjából érzékeny területeket (a továbbiakban: nitrátérzékeny terület) elsõdlegesen
a vizek nitrátszennyezéssel szembeni érzékenysége alapján kell kijelölni, amelyet legalább négyévente felül kell
vizsgálni a (2) bekezdésben meghatározottak, valamint a
12. § szerinti vizsgálati eredmények alapján.
(2) A nitrátérzékeny területek kijelölésénél a (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen figyelembe kell venni
a) a vizek és a talaj jellemzõit és környezeti adottságait;
b) a nitrogénvegyületek viselkedését a környezetben;
c) az e rendeletben foglaltaknak megfelelõen készített
cselekvési program hatásait.

Nitrátérzékeny területek
5. §
(1) Nitrátérzékeny terület:
a) a felszíni vizek tekintetében
aa) a Balaton, a Velencei-tó, a Fertõ tó,
ab) valamennyi ivóvíz ellátási célt szolgáló tározó
vízgyûjtõ területe;
b) a felszín alatti vizek tekintetében minden
ba) karsztos terület, ahol a felszínen vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkõ, dolomit, mész- és dolomitmárga
képzõdmények találhatók,
bb) üzemelõ és távlati ivóvízbázis, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivétel külön jogszabály szerint kijelölt vagy lehatárolt védõterülete,
bc) a ba) és bb) pontba nem tartozó karsztos terület,
ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkõ, dolomit, mészés dolomitmárga képzõdmények találhatók, kivéve, ha lokális vizsgálat azt bizonyítja, hogy nitrogéntartalmú anyag
a felszínrõl 100 év alatt sem érheti el a nevezett képzõdményeket,
bd) olyan terület, ahol a fõ porózus-vízadó összlet teteje a felszíntõl számítva 50 m-nél kisebb mélységben van,
be) belterület, kivéve, ha a felszín alatti víz nitrát tartalma bizonyítottan nem haladja meg az 50 mg/l értéket, és
ahol a települési rendezési terv alapján állattartás folytatható;
c) a bányatavak 300 méteres parti sávja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nitrátérzékeny területek
mezõgazdasági mûvelés alá esõ területeit – amelyek a
MePAR rendszer tematikus fedvényeként a blokkok szintjén, blokk azonosító által kerülnek meghatározásra –, a
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a környezetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben, rendeletben
teszi közzé.
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(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontjai szerint nitrátérzékeny területeket a (2) bekezdés szerinti közzététel idõpontjáig – a nitrátérzékeny területek által a település közigazgatási területének legalább 10%-ában érintett települések
felsorolásával, az (1) bekezdés be) pontja alá tartozó területek kivételével – a mellékletben felsorolt települések
közigazgatási területe alkotja.
(4) Az (1) bekezdés be) pontjában a felszín alatti víz nitrát tartalmára vonatkozó bizonyítási kötelezettség a mezõgazdasági tevékenységet folytatót, azt folytatni kívánót
terheli.

6. §
A nitrátérzékeny területeken mezõgazdasági tevékenységet folytatónak mezõgazdasági tevékenységét a cselekvési program, valamint a helyes mezõgazdasági gyakorlatnak a cselekvési programban meghatározott kötelezõ
elõírásai szerint kell végeznie.
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b) vízbázisok védõterületén külön jogszabályban rögzítettek szerint,
c) külön jogszabály szerint árvízi tározó területén, illetve külön jogszabály szerinti parti és védõsáv területen.
(3) Állattartó telephez trágyatároló nem létesíthetõ:
a) külön jogszabály szerinti vízjárta területeken,
b) felszíni víztõl, valamint jogszabály által nem szabályozott, ivóvízkivételt szolgáló felszín alatti vízkivételtõl
számított 100 méteren belül,
c) bányatavak 300 méteres parti sávjában.
(4) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõség) a (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a helyi adottságok alapján kisebb védõtávolságot is megállapíthat.
(5) Állattartó telep és annak szervestrágya tárolója e
rendelet és a külön jogszabály elõírásainak figyelembevételével létesíthetõ és üzemeltethetõ.

Tájékoztatás, adatszolgáltatás
Cselekvési program

9. §

7. §
(1) Az országosan egységes, összehangolt cselekvési
programot, amely tartalmazza a helyes mezõgazdasági
gyakorlat kötelezõ elemeit, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a környezetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben, jogszabályban hirdeti ki. A cselekvési
program négyéves szakaszokra tagolódik. A cselekvési
program készítése és értékelése során figyelembe kell venni a környezeti feltételeket, a hozzáférhetõ tudományos és
mûszaki adatokat, fõként a mezõgazdasági és egyéb
eredetû nitrogénterhelés vonatkozásában, valamint az
intézkedések hatékonyságát és költségeit.
(2) A Kormány négyévente értékeli a cselekvési program végrehajtását, hatásait.
(3) A cselekvési program elkészítése során az érintett
nyilvánosság részvételét a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell biztosítani.

A vizek nitrátszennyezéssel szembeni védelmét szolgáló
általános szabályok
8. §
(1) Tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá a trágyatárolók
csurgalékvizeinek bevezetése a vizekbe.
(2) Állattartótelep nem létesíthetõ, meglévõ nem bõvíthetõ:
a) külön jogszabály szerint hullámtéren, illetve a fakadó vizes területen,

(1) A mezõgazdasági tevékenységet folytatók részére a
tájékoztatásról, így különösen a helyes mezõgazdasági
gyakorlat szabályairól, az azt segítõ mûszaki, illetve agrotechnikai megoldásokról, támogatási lehetõségekrõl a
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a környezetvédelemért felelõs miniszter bevonásával gondoskodik.
(2) A mezõgazdasági tevékenységet folytató a külön
jogszabály szerint folyamatos nyilvántartásra és adatszolgáltatásra köteles.

Hatósági intézkedések
10. §
(1) A 6–8. §-ban és a 15–17. §-ban foglalt elõírások végrehajtását, megtartását a vizek nitrát szennyezésének veszélyével járó tevékenységek esetében az állattartó telepen
a felügyelõség, termõföldön a talajvédelmi hatóság ellenõrzi. A 9. § (2) bekezdésében foglalt, a külön jogszabály
szerinti adatszolgáltatást és nyilvántartást a talajvédelmi
hatóság ellenõrzi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hatóságok – a 9. § (2) bekezdés kivételével – az (1) bekezdésben foglalt elõírásokat
megsértõ tevékenységet a kötelezettségszegés és az elõidézett veszély súlyától függõen határozatban
a) felfüggesztik,
b) korlátozzák,
c) megtiltják.
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11. §

(1) A mezõgazdasági tevékenység folytatója
6–8. §-ban, a 9. § (2) bekezdésében, valamint a
15–17. §-ban foglalt elõírások nem vagy nem megfelelõ
teljesítése esetén bírságot köteles fizetni.
(2) A mezõgazdasági tevékenység folytatóját, az (1) bekezdéssel összhangban,
a) állattartó telepen a felügyelõség, termõföldön a talajvédelmi hatóság a 6–8. §-ban, valamint a 15–17. §-ban
meghatározott esetekben nitrátszennyezési bírság,
b) a talajvédelmi hatóság a 9. § (2) bekezdése alapján a
külön jogszabály szerinti adatszolgáltatás és nyilvántartás
esetében nitrát adatszolgáltatási bírság
megfizetésére kötelezi.
(3) A nitrátszennyezési bírság mértéke a mulasztás, illetve az elõírások megszegésének mértékétõl függõen
50 000–500 000 forint közötti összeg.
(4) A nitrát adatszolgáltatási bírság mértéke a mulasztás, illetve az elõírások megszegésének mértékétõl függõen 10 000–100 000 forint közötti összeg.
(5) A (2) bekezdés alapján kiadott határozatban megállapított határidõ letelte után – a kötelezettség teljesítéséig – ismételhetõ a (2) bekezdésben meghatározott bírság.
(6) A felügyelõség, illetõleg a talajvédelmi hatóság a
bírságot elrendelõ hatósági határozatban a bírság megfizetésére legfeljebb 30 napos határidõt állapít meg.
(7) A (2) bekezdés szerinti bírságot az azt kiszabó hatóság által meghatározott számlára kell befizetni.

Az országos monitoring mûködtetése
12. §
(1) A vizekben a nitrát szennyezettséget, továbbá a felszíni vizek eutrofizációs állapotát – ha jogszabály másként
nem rendelkezik – a (2)–(4) bekezdésekben meghatározott
gyakorisággal ellenõrizni kell.
(2) Az ellenõrzést 2008-ban kell elvégezni, majd azt
követõen négyévente, egy éven keresztül tartó méréssorozattal.
(3) A nitráttartalom ellenõrzéséhez felszíni vízbõl legalább havonta, nagyvízi idõszak esetén ennél gyakrabban
szükséges a mintavétel. A mintavételi helyeknek jellemzõeknek kell lenni a felszíni vízre, és az ivóvízellátásra
igénybe vett vizek esetében vizsgálni kell a külön jogszabály szerinti mintavételi helyeket is.
(4) Felszín alatti víz vizsgálatához a vízkészlet szempontjából jellemzõ helyeket kell kiválasztani, és a mintavételeket szabályos idõközönként kell végezni. Gyakoriságukat a hidrogeológiai adottságoktól és a vízkivétel
mennyiségétõl függõen kell megállapítani.
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(5) A (1)–(4) bekezdésekben meghatározott ellenõrzési
feladatokról – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
a környezetvédelemért felelõs miniszter gondoskodik.
(6) A mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatot arra
akkreditált laboratóriumok az EK-mûtrágyák, az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni vizek, valamint a felszín alatti vizek vizsgálatára a külön
jogszabályban meghatározott referencia módszerek
alkalmazásával végezhetik.

Tájékoztatás az Európai Unió számára
13. §
(1) Az Európai Bizottság részére a vizek mezõgazdasági
eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl szóló,
1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelv
(a továbbiakban: tanácsi irányelv) 3. cikk (4) bekezdése,
4. cikk (2) bekezdése, 5. cikk (7) bekezdése, valamint
10. cikke szerinti tájékoztatásról a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a környezetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben gondoskodik.
(2) A tanácsi irányelv 10. cikke szerinti tájékoztatás során meg kell adni:
a) a helyes mezõgazdasági gyakorlat elõírásait,
b) térképen feltüntetve az érzékeny területeket és azok
változását, megjelölve a kijelölés és felülvizsgálat
szempontjait,
c) a 12. § szerinti ellenõrzés eredményeit,
d) a cselekvési programról szóló összefoglalót, amely
tartalmazza a 6–11. §, valamint a 15–18. § szerinti elõírások alkalmazását,
e) a vizek állapotának – a cselekvési program intézkedéseinek hatására kialakuló – várható változását.

Záró és átmeneti rendelkezések
14. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg
a) a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel
szembeni védelmérõl szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1–8. §-a, 10–15. §-a, továbbá
2. melléklete, valamint
b) a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezésével
szembeni védelméhez szükséges intézkedésekrõl szóló
2070/2001. (IV. 10.) Korm. határozat
hatályát veszti.
(2) E rendelet kihirdetésével egyidejûleg az R. 1. mellékletének címében a „jó mezõgazdasági gyakorlat” szövegrész helyébe „helyes mezõgazdasági gyakorlat” szövegrész lép.
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15. §

(1) E rendelet hatálybalépésekor már üzemelõ, vagy engedéllyel rendelkezõ, a külön jogszabálynak nem megfelelõ állattartó telepek trágyatárolóit a 16–17. § szerinti
határidõk lejárta után
a) nem lehet használni, és
b) legkésõbb egy évvel fel kell számolni.
(2) E rendelet hatálybalépésekor már üzemelõ vagy engedéllyel rendelkezõ állattartó telepek esetében, amennyiben az állattartó telep trágyatárolójának vízvédelmi elõírások miatti megszüntetésére, illetve átalakítására korábban jogszabály alapján a felügyelõség határozatban határidõt állapított meg és a mezõgazdasági tevékenységet folytató e határidõt nem tudta teljesíteni, e rendelet hatálybalépését követõ 60 napon belül a határidõ módosítását kérelmezheti a felügyelõségtõl. A kérelemben be kell mutatni a
tervezett szennyezés csökkentési intézkedéseket, így
különösen:
a) a jogszabályi követelményeknek való megfeleléshez
szükséges feladatokat,
b) a feladatok megoldására elõzetesen tervezett mûszaki megoldást,
c) a beruházás finanszírozására vonatkozó elképzeléseket,
d) a megvalósítás várható idõbeli ütemezését.
(3) Az e §-ban foglaltak szerinti eljárás lefolytatásáért
igazgatási szolgáltatási díj nem állapítható meg.

16. §
Nitrátérzékeny területeken e rendelet hatálybalépésekor
már üzemelõ vagy engedéllyel rendelkezõ állattartó telepek trágyatároló mûtárgyainak kialakítására a cselekvési
programban meghatározott helyes mezõgazdasági gyakorlatra vonatkozó követelmények végrehajtásának határideje:
a) az egységes környezethasználati engedélyhez kötött
tevékenységek esetében 2007. október 31.,
b) a 5. § (1) bekezdés ab), ba) és bb) pontja szerinti érzékeny területen lévõ állattartó telepek hígtrágya tárolóira
2009. október 31.,
c) a b) pont alá nem tartozó érzékeny területeken lévõ
állattartó telepek hígtrágya tárolóira, továbbá a b) pont alá
tartozó területeken lévõ állattartó telepek istállótrágya tárolóira 2013. január 1.,
d) a b) pont alá nem tartozó érzékeny területeken lévõ
állattartó telepek istállótrágya tárolóira 2014. január 1.
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telepek trágyatárolóit a leghatékonyabb megoldást kielégítõ mûszaki védelemmel, vagy ha jogszabály úgy rendelkezik, az elérhetõ legjobb technika alkalmazásával kell
ellátni:
a) az egységes környezethasználati engedélyhez kötött
tevékenységek esetében 2007. október 31-ig,
b) az állattartó telepek hígtrágya tárolóira legkésõbb
2014. január 1-ig,
c) az állattartó telepek istállótrágya tárolóira legkésõbb
2015. december 22-ig.

18. §
Az állattartó telepek trágyatárolóinak e rendelet szerinti
kialakításának ösztönzése érdekében az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat a 16. és a 17. §-ban foglalt határidõk sorrendjére figyelemmel kell meghirdetni.

19. §
(1) Az R. 9. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hígtrágya hasznosítására szolgáló, valamint öntözött területek felszín alatti vizeinek vízminõségére vonatkozó adatait a talajvédelmi hatóság évente megküldi az
illetékes felügyelõség részére.”
(2) Az R. 1. mellékletének 6.2. pontjának elsõ bekezdése a következõ szövegrésszel egészül ki:
[6.2. Istállótrágya tároló
Istállótrágyát szigetelt alapú, a csurgalékvíz összegyûjtésére szolgáló gyûjtõcsatornákkal és aknával ellátott trágyatelepen kell tárolni. A csurgalékvíz a hígtrágyával azonos módon használható fel, vagy a trágyára visszaöntözhetõ.]
„Legeltetéses állattartás esetén a trágyatároló kapacitását az istállózott idõszak alapján kell idõarányosan
megállapítani.”

20. §
Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú függelék 6. pontjának második mondata helyébe a következõ szövegrész lép:
„Az állomás indokolt esetben az e függelékben felsorolt
egyéb építmények megvalósítása alól felmentést adhat,
azonban a környezetvédelmi szempontok miatt is megépítendõ létesítmények esetén a felmentés csak a telepen belüli megvalósításra vonatkozhat.”

17. §

21. §

Nem nitrátérzékeny területeken e rendelet hatálybalépésekor már üzemelõ vagy engedéllyel rendelkezõ állattartó

E rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
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a) a Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2003/35/EK irányelve (2003. május 26.) a környezettel kapcsolatos egyes
tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételérõl, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és
a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról, 2. cikk.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelethez
A nitrátérzékeny területek
A) RÉSZ
Az 5. § (1) bekezdés ab), ba) és a bb) pontjában foglalt
nitrátérzékeny területek
(a település közigazgatási területének legalább
10%-ában érintett települések felsorolása)
A lista 640 települést tartalmaz
Abaliget
Abod
Adásztevel
Adony
Ágfalva
Aggtelek
Ajka
Alcsútdoboz
Almáskamarás
Alsónemesapáti
Alsószentmárton
Alsótelekes
Alsózsolca
Ambrózfalva
Andornaktálya
Annavölgy
Apátistvánfalva
Apátvarasd
Apostag
Aranyosgadány
Arnót
Ároktõ
Árpás
Aszaló
Aszófõ
Babarcszõlõs
Baj
Bakóca

Bakonybél
Bakonyjákó
Bakonykúti
Bakonynána
Bakonyszentlászló
Bakonyszücs
Balatonakali
Balatoncsicsó
Balatonederics
Balatonfüred
Balatonfûzfõ
Balatongyörök
Balatonhenye
Balatonlelle
Balatonszõlõs
Balatonudvari
Balogunyom
Bánd
Bánréve
Barnag
Báta
Battonya
Bátya
Becskeháza
Bekecs
Bélapátfalva
Bélavár
Belsõsárd
Bernecebaráti
Benk
Berhida
Berzék
Biatorbágy
Bicsérd
Bisse
Boba
Bocskaikert
Bodonhely
Bodrogkeresztúr
Bódvalenke
Bódvarákó
Bódvaszilas
Bokod
Bolhó
Borsodbóta
Borzavár
Bozsok
Bõcs
Bököny
Bölcske
Búcsúszentlászló
Budajenõ
Budakalász
Budakeszi
Budaörs
Budapest II. kerület
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Budapest IV. kerület
Budapest XXI. kerület
Budapest XXII. kerület
Buj
Bük
Bükkmogyorósd
Bükkösd
Bükkszék
Bükkszentkereszt
Bükkzsérc
Csabdi
Csabrendek
Csákánydoroszló
Csákberény
Csákvár
Csanádapáca
Csarnóta
Csebény
Csehbánya
Csemõ
Cserépfalu
Cserkút
Csernely
Cserszegtomaj
Csesznek
Csobánka
Csókakõ
Csokvaomány
Csolnok
Csopak
Csór
Csönge
Csõvár
Cún
Dág
Darnózseli
Debrecen
Decs
Dédestapolcsány
Dejtár
Devecser
Diósd
Dióskál
Diósviszló
Dorog
Döbrönte
Dörgicse
Drávacsehi
Drávacsepely
Drávafok
Drávagárdony
Drávaiványi
Drávakeresztúr
Drávapalkonya
Drávapiski
Drávaszabolcs
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Drávaszerdahely
Drávasztára
Drávatamási
Dudar
Dunaalmás
Dunabogdány
Dunaegyháza
Dunafalva
Dunakeszi
Dunakiliti
Dunapataj
Dunaremete
Ebes
Écs
Edelény
Eger
Égerszög
Egervár
Egervölgy
Egyházasharaszti
Eplény
Ercsi
Érd
Érsekcsanád
Fadd
Fajsz
Farkasgyepû
Fehérvárcsurgó
Felsõmarác
Felsõörs
Felsõszentmárton
Felsõtárkány
Felsõtelekes
Felsõzsolca
Fenyõfõ
Fertõrákos
Foktõ
Fót
Füzér
Füzesabony
Gadna
Galgaguta
Galvács
Ganna
Gánt
Gávavencsellõ
Géderlak
Gerjen
Gesztely
Geszteréd
Golop
Gordisa
Gödöllõ
Gyenesdiás
Gyepükaján
Gyöngyös

889

890
Gyöngyösfalu
Gyöngyössolymos
Gyõr
Györgytarló
Gyõröcske
Gyõrújfalu
Gyõrzámoly
Gyulakeszi
Hajdúsámson
Hajmáskér
Halásztelek
Halimba
Halmaj
Harkány
Hárskút
Harta
Hédervár
Hegyesd
Hegyszentmárton
Hejõbába
Hejõkürt
Hercegkút
Heréd
Héreg
Herend
Heresznye
Hernádkak
Hernádnémeti
Hernyék
Hetvehely
Hidas
Hidegkút
Hidvégardó
Homokbödöge
Hosszúhetény
Ibrány
Ikervár
Ikrény
Ipacsfa
Ipolytarnóc
Irota
Isaszeg
Ispánk
Iszkaszentgyörgy
Isztimér
Ivánc
Iváncsa
Jákfa
Jósvafõ
Kács
Kállósemjén
Kánó
Kapolcs
Káptalanfa
Kéked
Kemenesmihályfa
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Kémes
Kemse
Kenéz
Kerepes
Kerkateskánd
Keszeg
Kesznyéten
Keszü
Kimle
Kincsesbánya
Királyszentistván
Kisbabot
Kisbajcs
Kisbodak
Kiscsécs
Kisgyõr
Kisharsány
Kisjakabfalva
Kislõd
Kismaros
Kisoroszi
Kisszentmárton
Kistarcsa
Kistolmács
Kistótfalu
Kisvarsány
Kolontár
Komjáti
Korlát
Kórós
Kótaj
Kovácshida
Kölcse
Kõszárhegy
Kõvágószõlõs
Kõvágótöttös
Köveskál
Külsõsárd
Lakócsa
Leányfalu
Leányvár
Legyesbénye
Lénárddaróc
Lenti
Lesencefalu
Lesencetomaj
Letenye
Lipót
Litér
Litke
Lókút
Lórév
Lovas
Lõkösháza
Lúzsok
Madocsa
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Magyarbánhegyes
Magyaregregy
Magyarmecske
Magyarpolány
Makád
Maklár
Malomsok
Mályinka
Mándok
Mánfa
Márfa
Máriahalom
Máriakálnok
Máriakéménd
Márkó
Markóc
Martonyi
Mátészalka
Mátraszentimre
Mátraverebély
Matty
Mátyus
Máza
Mecseknádasd
Medgyesegyháza
Meggyeskovácsi
Megyehíd
Méhtelek
Mencshely
Méra
Mérges
Mesteri
Meszes
Mezõladány
Mezõszemere
Mezõtárkány
Milota
Mindszentgodisa
Miskolc
Mogyorósbánya
Mohács
Molnári
Mónosbél
Monoszló
Monyoród
Mórichida
Mosdós
Nagybajcs
Nagyhalász
Nagyharsány
Nagykálló
Nagykamarás
Nagykovácsi
Nagymaros
Nagysáp
Nagysimonyi
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Nagytálya
Nagytarcsa
Nagytevel
Nagytótfalu
Nagyvázsony
Nagyvisnyó
Nekézseny
Nemesapáti
Nemesborzova
Nemeshany
Nemesvámos
Németbánya
Nézsa
Nick
Noszvaj
Nova
Novajidrány
Nyergesújfalu
Nyirád
Nyírbátor
Nyõgér
Nyúl
Óbánya
Óbarok
Óbudavár
Olaszfalu
Onga
Ordas
Orfû
Oroszlány
Ostffyasszonyfa
Ostoros
Oszlár
Öcs
Õcsény
Örvényes
Öskü
Páka
Pálháza
Palkonya
Paloznak
Pányok
Parád
Parádsasvár
Parasznya
Paszab
Pásztó
Patvarc
Páty
Pecöl
Pécs
Pécsely
Pécsvárad
Pellérd
Pénzesgyõr
Perbál
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Perkupa
Pétervására
Pétfürdõ
Pethõhenye
Piliny
Pilisborosjenõ
Piliscsaba
Pilisszántó
Pilisszentiván
Pilisszentkereszt
Pilisvörösvár
Piskó
Pócsmegyer
Pomáz
Porva
Pördefölde
Pula
Pusztaföldvár
Pusztamiske
Püski
Rábacsécsény
Rábapatona
Rábaszentmihály
Rábaszentmiklós
Ráckeve
Rádfalva
Rajka
Rakaca
Rakacaszend
Rakamaz
Rédics
Remeteszõlõs
Répáshuta
Resznek
Rezi
Ricse
Rinyakovácsi
Rudabánya
Rum
Sajóivánka
Sajólád
Sajóörös
Salomvár
Sály
Sámod
Sárhida
Sárisáp
Sárvár
Sáska
Sáta
Sé
Siklós
Sima
Simaság
Simonfa
Sobor
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Solt
Sóly
Solymár
Somberek
Sopron
Sóskút
Sósvertike
Sümeg
Süttõ
Szabadbattyán
Szabadi
Szakácsi
Szalafõ
Szalkszentmárton
Szalonna
Szamostatárfalva
Szaporca
Szár
Szárliget
Szarvaskend
Szarvaskõ
Szászvár
Szatmárcseke
Szava
Szécsisziget
Szederkény
Szegerdõ
Székelyszabar
Szekszárd
Szendrõ
Szendrõlád
Szentantalfa
Szentbékkálla
Szentborbás
Szentendre
Szentgál
Szentjakabfa
Szentkatalin
Szentkirályszabadja
Szigetcsép
Szigetmonostor
Szigetszentmárton
Szigetszentmiklós
Szigetújfalu
Szihalom
Szilaspogony
Szilvásvárad
Szin
Szinpetri
Szirák
Szob
Szombathely
Szorgalmatos
Szõc
Szögliget
Szõlõsardó
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Tagyon
Tahitótfalu
Taliándörögd
Tállya
Tanakajd
Táplánszentkereszt
Tapolca
Tardos
Tarján
Tass
Tát
Tatabánya
Telki
Teresztenye
Tés
Tésa
Tésenfa
Tikos
Timár
Tiszabercel
Tiszabezdéd
Tiszacsege
Tiszadob
Tiszadorogma
Tiszagyulaháza
Tiszakarád
Tiszakeszi
Tiszakóród
Tiszanagyfalu
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszaújváros
Tófej
Tokaj
Tokod
Tokodaltáró
Tokorcs
Tornakápolna
Tornanádaska
Tornaszentandrás
Torony
Tótszerdahely
Tótújfalu
Tótvázsony
Tököl
Törökbálint
Tura
Túristvándi
Túrony
Ugod
Újbarok
Újkígyós
Úny
Uppony
Uraiújfalu
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Úrhida
Úrkút
Uszód
Uzsa
Üröm
Vadna
Vállus
Vámosszabadi
Váralja
Varbó
Varbóc
Várgesztes
Városlõd
Várpalota
Vásárosdombó
Vásárosnamény
Vászoly
Vasszécseny
Vát
Vejti
Vékény
Velem
Velény
Vének
Verõce
Vértessomló
Vértestolna
Vértesszõlõs
Veszprém
Veszprémfajsz
Vigántpetend
Villány
Villánykövesd
Vilonya
Visegrád
Vízvár
Vokány
Vonyarcvashegy
Vönöck
Vöröstó
Zalacséb
Zalaegerszeg
Zalahaláp
Zalaköveskút
Zalalövõ
Zalaszentiván
Zaláta
Zámoly
Zánka
Zebegény
Zengõvárkony
Zirc
Zók
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B) RÉSZ

Az 5. § (1) bekezdés aa), bc) és a bd) pontjában foglalt
nitrátérzékeny területek
(a település közigazgatási területének legalább
10%-ában érintett települések felsorolása)
A lista 1139 települést tartalmaz
Aba
Abádszalók
Abasár
Abaújkér
Abaújszántó
Abda
Ábrahámhegy
Ács
Adorjás
Ágasegyháza
Agyagosszergény
Ajak
Akasztó
Alap
Albertirsa
Aldebrõ
Alibánfa
Almásfüzitõ
Almásháza
Alsóberecki
Alsónána
Alsónémedi
Alsónyék
Alsóörs
Alsópáhok
Alsópetény
Alsórajk
Alsószenterzsébet
Alsóújlak
Anarcs
Andrásfa
Apácatorna
Apaj
Áporka
Aranyosapáti
Ártánd
Ásványráró
Atkár
Babócsa
Bábolna
Babosdöbréte
Babót
Bácsszentgyörgy
Badacsonytomaj
Badacsonytördemic
Bag
Baglad

Bagod
Bágyogszovát
Baja
Bajna
Bajót
Bak
Bakháza
Bakonya
Bakonykoppány
Bakonyoszlop
Bakonypölöske
Bakonyszentkirály
Baktalórántháza
Baktüttös
Balassagyarmat
Balatonalmádi
Balatonberény
Balatonboglár
Balatonendréd
Balatonfenyves
Balatonfõkajár
Balatonföldvár
Balatonkenese
Balatonkeresztúr
Balatonmagyaród
Balatonmáriafürdõ
Balatonõszöd
Balatonrendes
Balatonszabadi
Balatonszárszó
Balatonszemes
Balatonszentgyörgy
Balatonszepezd
Balatonújlak
Balatonvilágos
Balinka
Balkány
Ballószög
Balmazújváros
Balsa
Bálványos
Bánokszentgyörgy
Bár
Barabás
Baracska
Baranyahídvég
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy
Barcs
Bátaapáti
Baté
Bátmonostor
Bátonyterenye
Bátor
Bátorliget
Batyk
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Bazsi
Béb
Bejcgyertyános
Békás
Békéscsaba
Beleg
Beloiannisz
Bérbaltavár
Beregdaróc
Beregsurány
Beremend
Berente
Berzence
Besence
Besenyõd
Bezenye
Bezeréd
Bicske
Biharkeresztes
Biharugra
Bikal
Biri
Bocfölde
Bodajk
Bodmér
Bodolyabér
Bodorfa
Bodrog
Bodroghalom
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Bogács
Bogád
Bogádmindszent
Bogdása
Bogyiszló
Bogyoszló
Bókaháza
Boldog
Boldva
Boncodfölde
Bonyhád
Borgáta
Borsfa
Borsodgeszt
Borsodszirák
Borszörcsök
Bozzai
Bõ
Böde
Bögöt
Bögöte
Böhönye
Börcs
Budapest III. kerület
Budapest XI. kerület
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Budapest XV. kerület
Budapest XVI. kerület
Budapest XVII. kerület
Budapest XVIII. kerület
Budapest XXIII. kerület
Bugyi
Buzsák
Bükkaranyos
Bürüs
Cece
Cegléd
Ceglédbercel
Celldömölk
Chernelházadamonya
Cigánd
Cikó
Csabaszabadi
Csajág
Csákány
Csanádalberti
Csanádpalota
Csány
Csányoszró
Csapi
Csapod
Csaroda
Csátalja
Csatár
Csehi
Csehimindszent
Csempeszkopács
Csengõd
Csénye
Csepreg
Cserépváralja
Csesztreg
Csévharaszt
Csibrák
Csikóstõttõs
Csipkerek
Csobád
Csobaj
Csokonyavisonta
Csombárd
Csonkahegyhát
Csorna
Csorvás
Csöde
Csököly
Csömend
Csömödér
Csömör
Dabas
Dabronc
Dámóc
Dánszentmiklós
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Dány
Daraboshegy
Dávod
Délegyháza
Demjén
Dinnyeberki
Dobronhegy
Dombegyház
Dombiratos
Dombóvár
Dombrád
Domony
Domoszló
Döbörhegy
Döge
Dömös
Dömsöd
Dör
Dötk
Drágszél
Drégelypalánk
Duka
Dunaharaszti
Dunaszeg
Dunaszekcsõ
Dunaszentbenedek
Dunaszentgyörgy
Dunaszentmiklós
Dunaszentpál
Dunasziget
Dunatetétlen
Dunavarsány
Dunavecse
Dusnok
Dúzs
Ebergõc
Ecséd
Ecser
Edve
Egeraracsa
Egerbakta
Egyed
Egyek
Egyházasfalu
Egyházashetye
Egyházaskeszõ
Egyházaskozár
Elek
Emõd
Encs
Encsencs
Endrõc
Enese
Enying
Eperjeske
Epöl

MAGYAR KÖZLÖNY
Erdõkertes
Erdõsmecske
Érpatak
Esztergályhorváti
Esztergom
Etyek
Fácánkert
Fancsal
Farád
Fehérgyarmat
Feketeerdõ
Felcsút
Feldebrõ
Felsõberecki
Felsõdobsza
Felsõegerszeg
Felsõjánosfa
Felsõlajos
Felsõpáhok
Felsõpakony
Felsõrajk
Felsõszenterzsébet
Felsõszölnök
Fényeslitke
Fertõboz
Fertõd
Fertõendréd
Fertõhomok
Fertõszentmiklós
Fertõszéplak
Fiad
Fityeház
Folyás
Fonyód
Forró
Fõnyed
Füle
Fülesd
Fülöpháza
Fülöpszállás
Gáborjánháza
Gadány
Galambok
Galgahévíz
Gamás
Gara
Garabonc
Garadna
Gárdony
Gelénes
Gencsapáti
Gerde
Gerendás
Gersekarát
Geszt
Gétye
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Gige
Gilvánfa
Girincs
Gógánfa
Göd
Gönc
Göncruszka
Görbeháza
Görgeteg
Gõsfa
Gulács
Gyál
Gyanógeregye
Gyékényes
Gyermely
Gyód
Gyömrõ
Gyöngyfa
Gyöngyöshalász
Gyöngyösmellék
Györköny
Gyõrladamér
Gyõrság
Gyõrsövényház
Gyõrvár
Gyugy
Gyula
Gyúró
Gyüre
Gyûrûs
Hács
Hagyárosbörönd
Hahót
Hajdúhadház
Hajdúszoboszló
Hajós
Halastó
Halászi
Halogy
Harc
Harsány
Hatvan
Hegyeshalom
Hegyfalu
Hegyháthodász
Hegyhátszentjakab
Hegyhátszentpéter
Hegykõ
Hegymagas
Hejõkeresztúr
Hejõpapi
Hejõszalonta
Hercegszántó
Hernád
Hernádbûd
Hernádcéce
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Hernádkércs
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Hét
Hetefejércse
Hetes
Hetyefõ
Hévíz
Hévízgyörk
Hidasnémeti
Hidegség
Hirics
Hollád
Homokmégy
Homorúd
Hort
Hosszúpereszteg
Hosszúvíz
Hosztót
Hottó
Hövej
Hugyag
Igal
Iharosberény
Iklanberény
Iklódbördõce
Imola
Ináncs
Inárcs
Inke
Ipolytölgyes
Ipolyvece
Ivánbattyán
Izsák
Jágónak
Jákó
Jánd
Jánosháza
Jánossomorja
Jásd
Jászágó
Jászberény
Jászfelsõszentgyörgy
Jászfényszaru
Jéke
Jobaháza
Kaba
Kajászó
Kajdacs
Kákics
Kakucs
Kallósd
Kalocsa
Káloz
Kám
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Kamond
Kányavár
Kápolna
Kápolnásnyék
Kaposszekcsõ
Kaposvár
Káptalantóti
Kapuvár
Karakó
Karakószörcsök
Kárász
Karcsa
Kardoskút
Karmacs
Károlyháza
Karos
Kásád
Kastélyosdombó
Kaszaper
Kaszó
Kávás
Kazincbarcika
Kázsmárk
Kecel
Kehidakustány
Kékcse
Kékkút
Keléd
Kelevíz
Kemendollár
Kemeneshõgyész
Kemeneskápolna
Kemenesmagasi
Kemenespálfa
Kemenessömjén
Kemenesszentmárton
Kemenesszentpéter
Keménfa
Kenézlõ
Kenyeri
Kercaszomor
Kerecsend
Kerecseny
Kerekegyháza
Kereki
Kerkabarabás
Kérsemjén
Keszthely
Kesztölc
Kétegyháza
Kéthely
Kétújfalu
Kevermes
Kisapáti
Kisar
Kisasszonyfa
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Kisbajom
Kisberény
Kisberzseny
Kisbeszterce
Kisbucsa
Kisdombegyház
Kisgörbõ
Kiskinizs
Kiskorpád
Kiskõrös
Kiskunlacháza
Kiskutas
Kisléta
Kismányok
Kispáli
Kisrákos
Kisrécse
Kisrozvágy
Kissomlyó
Kisszekeres
Kissziget
Kistapolca
Kistokaj
Kisunyom
Kisvárda
Komárom
Komló
Komlósd
Komoró
Kompolt
Kondorfa
Kóny
Kópháza
Koroncó
Kovácsszénája
Köcsk
Kökény
Kölesd
Kölked
Kömörõ
Körmend
Köröm
Kõröshegy
Körösnagyharsány
Kõszeg
Kõszegdoroszló
Kötcse
Kõvágóörs
Kunadacs
Kunágota
Kunbaracs
Kunmadaras
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Kunsziget
Kup
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Kurd
Külsõvat
Lábatlan
Lábod
Lácacséke
Ladánybene
Ládbesenyõ
Lajosmizse
Lakhegy
Látrány
Lébény
Legénd
Lengyeltóti
Lepsény
Lesenceistvánd
Létavértes
Letkés
Levél
Levelek
Libickozma
Ligetfalva
Lócs
Lónya
Lovasberény
Lövõpetri
Lukácsháza
Maglód
Mágocs
Magosliget
Magy
Magyaralmás
Magyardombegyház
Magyarföld
Magyargencs
Magyarhertelend
Magyarszék
Magyartelek
Majosháza
Majs
Mályi
Mánd
Mány
Marcalgergelyi
Marcali
Marcaltõ
Máriapócs
Markaz
Marócsa
Márokpapi
Martonvásár
Mecsér
Medgyesbodzás
Medina
Megyer
Mende
Mersevát
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Mesterháza
Mesztegnyõ
Mezõcsát
Mezõcsokonya
Mezõd
Mezõgyán
Mezõhegyes
Mezõkovácsháza
Mezõlak
Mezõszentgyörgy
Miháld
Mihályháza
Mike
Mikebuda
Mikekarácsonyfa
Mikosszéplak
Milejszeg
Mindszentkálla
Misefa
Miske
Mogyoród
Moha
Monor
Monostorapáti
Mór
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Mosonszolnok
Mõcsény
Múcsony
Muhi
Murakeresztúr
Nábrád
Nadap
Nádasd
Nádudvar
Nagyacsád
Nagyar
Nagyatád
Nagybajom
Nagybakónak
Nagybánhegyes
Nagybaracska
Nagyberki
Nagybörzsöny
Nagycsány
Nagycsécs
Nagycsepely
Nagydobos
Nagydorog
Nagyér
Nagyesztergár
Nagygörbõ
Nagygyimót
Nagykanizsa
Nagykapornak
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Nagykinizs
Nagykorpád
Nagykutas
Nagylengyel
Nagylózs
Nagymányok
Nagynyárád
Nagypáli
Nagypirit
Nagyrada
Nagyrákos
Nagyrécse
Nagyréde
Nagyrozvágy
Nagyszakácsi
Nagytilaj
Nagyvarsány
Nárai
Nemesbikk
Nemesbük
Nemesdéd
Nemesgörzsöny
Nemesgulács
Nemeshetés
Nemeskeresztúr
Nemeskocs
Nemeskolta
Nemesládony
Nemesnádudvar
Nemesrádó
Nemessándorháza
Nemesszalók
Nemesszentandrás
Nemesvid
Nemesvita
Németfalu
Neszmély
Nikla
Nóráp
Noszlop
Novaj
Nyáregyháza
Nyékládháza
Nyíradony
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyíregyháza
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyírlövõ
Nyírmada
Nyírmártonfalva
Nyírmihálydi
Nyírpilis
Nyírtelek
Ócsa
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Ófalu
Ófehértó
Okorág
Olaszfa
Olaszliszka
Olcsva
Olcsvaapáti
Old
Ónod
Orbányosfa
Ordacsehi
Orfalu
Orosháza
Oroszló
Orosztony
Oszkó
Osztopán
Ózdfalu
Ozmánbük
Ömböly
Öregcsertõ
Öreglak
Õrhalom
Õrimagyarósd
Õriszentpéter
Örkény
Öttevény
Pácin
Pacsa
Pácsony
Padár
Páhi
Pakod
Pákozd
Paks
Palé
Páli
Pálmajor
Pamuk
Pankasz
Pannonhalma
Panyola
Pap
Pápa
Pápakovácsi
Pápoc
Páprád
Pásztori
Pat
Patak
Pátka
Pázmánd
Pázmándfalu
Pécel
Penyige
Pere
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Péterhida
Péteri
Petõháza
Petõmihályfa
Pilis
Piliscsév
Pilisjászfalu
Pinnye
Piricse
Pitvaros
Pócsa
Pócspetri
Pogányszentpéter
Pókaszepetk
Polgár
Polgárdi
Porpác
Porrogszentkirály
Porrogszentpál
Potony
Potyond
Pölöske
Pölöskefõ
Pörböly
Pötréte
Prügy
Pusztahencse
Pusztakovácsi
Pusztamonostor
Pusztaottlaka
Pusztaszemes
Pusztaszentlászló
Pusztavacs
Pusztavám
Pusztazámor
Putnok
Rábacsanak
Rábakecöl
Rábapaty
Rábapordány
Rábasebes
Rábaszentandrás
Rábatamási
Rábatöttös
Ráksi
Raposka
Répcelak
Révfülöp
Révleányvár
Rigács
Rinyaszentkirály
Rinyaújlak
Rinyaújnép
Romhány
Röjtökmuzsaj
Sajóecseg
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Sajóhídvég
Sajókeresztúr
Sajópetri
Sajópüspöki
Sajósenye
Sajószentpéter
Sajószöged
Sajóvelezd
Sajtoskál
Salföld
Salgótarján
Sand
Sárazsadány
Sárfimizdó
Sárkeresztes
Sárkeresztúr
Sármellék
Sárospatak
Sárpilis
Sarród
Sárszentágota
Sásd
Sátoraljaújhely
Sátorhely
Sávoly
Sellye
Semjén
Sénye
Seregélyes
Serényfalva
Siklósnagyfalu
Sióagárd
Siófok
Sirok
Sitke
Soltszentimre
Somlójenõ
Somlóvásárhely
Somogyaracs
Somogybabod
Somogybükkösd
Somogyfajsz
Somogyjád
Somogysámson
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyszil
Somogytúr
Somogyudvarhely
Somogyvámos
Somogyvár
Somogyzsitfa
Sonkád
Soponya
Sopronnémeti

901

902
Sorkifalud
Sorkikápolna
Sorokpolány
Sóstófalva
Sótony
Söjtör
Söpte
Söréd
Sukoró
Sumony
Sükösd
Sülysáp
Sümegprága
Szabadkígyós
Szabadszállás
Szabadszentkirály
Szabás
Szabolcs
Szabolcsveresmart
Szada
Szakáld
Szakály
Szakmár
Szaknyér
Szakoly
Szakony
Szalapa
Szalaszend
Szalatnak
Szántód
Szany
Százhalombatta
Szedres
Szegi
Szegilong
Székesfehérvár
Szentegát
Szentgotthárd
Szentgyörgyvár
Szentimrefalva
Szentistvánbaksa
Szentlõrinc
Szentlõrinckáta
Szentpéterúr
Szenyér
Szeremle
Szerencs
Szergény
Szigetbecse
Szigethalom
Szigliget
Szijártóháza
Szikszó
Szil
Szilsárkány
Szilvásszentmárton
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Szirmabesenyõ
Szólád
Szomód
Szomolya
Szomor
Szõce
Szõd
Szõdliget
Szõkedencs
Szõlõsgyörök
Szörény
Szuhafõ
Szuhakálló
Tabajd
Tabdi
Táborfalva
Tákos
Taksony
Taktabáj
Taktakenéz
Taktaszada
Tapsony
Tar
Tard
Tarnaszentmária
Tárnok
Tarpa
Tarrós
Táska
Tata
Tatárszentgyörgy
Teklafalu
Telekes
Telekgerendás
Teleki
Tengelic
Tengeri
Téseny
Teskánd
Tibolddaróc
Tihany
Tilaj
Tinnye
Tiszaadony
Tiszabecs
Tiszacsécse
Tiszacsermely
Tiszadada
Tiszaderzs
Tiszaeszlár
Tiszafüred
Tiszaigar
Tiszakanyár
Tiszakerecseny
Tiszaladány
Tiszalök
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Tiszalúc
Tiszamogyorós
Tiszaörs
Tiszaszalka
Tiszaszentimre
Tiszaszentmárton
Tiszaszõlõs
Tiszatardos
Tiszatelek
Tiszavasvári
Tiszavid
Tivadar
Tófalu
Tolcsva
Told
Tolna
Tomajmonostora
Tompaládony
Tordas
Tormásliget
Tornyosnémeti
Tornyospálca
Tótkomlós
Tök
Tuzsér
Türje
Tüskevár
Udvar
Újhartyán
Újkenéz
Újkér
Újlengyel
Újléta
Újrónafõ
Újsolt
Újszentmargita
Újtelek
Újtikos
Újvárfalva
Ukk
Uszka
Üllõ
Vác
Vácegres
Vácszentlászló
Vág
Vaja
Vajdácska
Vajszló
Vál
Valkó
Vámosatya
Vámosmikola
Vámospércs
Vámosújfalu
Varászló
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Várbalog
Várda
Várdomb
Várkeszõ
Várvölgy
Vasad
Vásárosmiske
Vasboldogasszony
Vaskút
Vaspör
Vasvár
Vatta
Vázsnok
Vécs
Vecsés
Végegyháza
Velence
Vép
Vereb
Veresegyház
Verpelét
Versend
Vértesacsa
Vértesboglár
Vése
Veszprémgalsa
Vilmány
Vinár
Vindornyafok
Vindornyalak
Vindornyaszõlõs
Visonta
Viss
Visz
Viszák
Vitnyéd
Vizsoly
Vöckönd
Vörs
Zádor
Záhony
Zajk
Zákány
Zákányfalu
Zalaapáti
Zalabér
Zalaboldogfa
Zalacsány
Zalaerdõd
Zalagyömörõ
Zalaháshágy
Zalaigrice
Zalaistvánd
Zalakaros
Zalakomár
Zalameggyes
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Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszabar
Zalaszántó
Zalaszegvár
Zalaszentbalázs
Zalaszentgrót
Zalaszentgyörgy
Zalaszentjakab
Zalaszentlászló
Zalaszentlõrinc
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zalaszombatfa
Zalaújlak
Zalavár
Zalavég
Zalkod
Zamárdi
Zebecke
Zemplénagárd
Ziliz
Zsámbék
Zsámbok
Zsebeháza
Zsennye
Zsujta
Zsurk
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pénzügyi intézkedésekkel kapcsolatos, amelyek a mûszaki
leírás vagy egyéb követelmény, illetve a szolgáltatásra vonatkozó jogszabály betartásának ösztönzése révén befolyásolják a termékek fogyasztását vagy a szolgáltatások
igénybevételét. Nem alkalmazható ez a kivétel a
társadalombiztosítási rendszerhez kapcsolódó tervezetre.”

2. §
A Mûszr. 8. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az 5. § (6) bekezdése szerinti szabálytervezetekre
adott észrevétel vagy részletes vélemény csak olyan szempontokra vonatkozhat, amelyek a kereskedelmet vagy – a
szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezések tekintetében –
a szolgáltatások szabad áramlását, illetve a szolgáltató vállalkozások letelepedési szabadságát gátolhatják, és nem
vonatkozhatnak az intézkedés adó- vagy pénzügyi
szempontjaira.”

3. §
A Mûszr. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § Ez a rendelet a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira
vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás
megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja, az 1. cikk (6)–(10) bekezdése, a
2–7. cikkek, valamint az I. és II. mellékletek kivételével.”

A Kormány
28/2006. (II. 7.) Korm.
rendelete
a mûszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek
az Európai Bizottsággal és az Európai Unió
tagállamaival való egyeztetésérõl szóló
94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról

4. §
A Mûszr. 2. melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

5. §

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
foglalt jogkörében a következõ rendeletet alkotja:

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

1. §

(2) Ez a rendelet a mûszaki szabványok és szabályok,
valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás
megállapításáról szóló, – a 98/48/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i
98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikke
(1) bekezdése hatodik albekezdésének, valamint a 10. cikk
(4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

A mûszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való
egyeztetésérõl szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Mûszr.) 5. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Nem kell figyelembe venni az (1) bekezdésben
meghatározott határidõt, amennyiben a tervezetben foglalt
mûszaki leírás vagy egyéb követelmény, illetve a szolgáltatásra vonatkozó jogszabály tervezete olyan adó- vagy

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet
a 28/2006. (II. 7.) Korm. rendelethez
„2. melléklet
a 94/2004. (IV. 27.) Korm. rendelethez
1. Hivatkozás a jogszabálytervezeteknek az Európai
Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival történt
egyeztetésére
A rendelet (törvény) tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom
szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított –
1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 8–10. cikkében elõírt egyeztetése megtörtént.
2. Hivatkozás a jogszabálytervezeteknek az Európai
Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival
a 98/34/EK irányelv, valamint további közösségi jogi
aktusok alapján történt egyeztetésére
A rendelet (törvény) tervezetének a következõ közösségi jogi aktusok szerinti elõzetes bejelentése megtörtént:
a) az Európai Parlament és a Tanács – a 98/48/EK
irányelvvel módosított – 98/34/EK irányelve (1998. június 22.) a mûszaki szabványok és szabályok, valamint az
információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról;
b) ...;
c) ...”

905

c) a Hajózási Árufuvarozási Szabályzat módosításáról
szóló 21/1978. (III. 31.) MT rendelet,
d) a Hajózási Árufuvarozási Szabályzat közzétételérõl
szóló 1/1957. (IV. 20.) KPM rendelet,
e) az egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló
15/1990. (IV. 30.) KöHÉM rendelet 2. §-a.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
5/2006. (II. 7.) EüM
rendelete
a mentésrõl
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének f) pontjában
és g) pontjának ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §

A Kormány
29/2006. (II. 7.) Korm.
rendelete
a vízi árufuvarozásról szóló egyes rendeletek hatályon
kívül helyezésérõl
A Kormány a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII.
törvény 88. §-a (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti
a) a Hajózás Árufuvarozási Szabályzatának módosításáról szóló 23/1960. (V. 8.) Korm. rendelet,
b) a Hajózás Árufuvarozási Szabályzatának módosításáról szóló 5/1968. (I. 27.) Korm. rendelet,

E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén mentést végzõ magánszemélyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságra terjed ki.

2. §
E rendelet alkalmazásában
a) mentés: az Eütv. 94. §-ának (1) és (4) bekezdésében
foglalt tevékenység;
b) mentési tevékenységet végzõ szervezet: az Országos
Mentõszolgálat (a továbbiakban: OMSZ) és e jogszabály
szerint mentési tevékenység végzésére jogosult más jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági
társaság vagy magánszemély, ha megfelel a mellékletek
szerinti személyi és tárgyi feltételeknek, és rendelkezik az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
(a továbbiakban: ÁNTSZ) által – külön jogszabály szerint –
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kiadott mûködési engedéllyel (a továbbiakban: mûködési
engedély);
c) mentési tevékenységet végzõ személy: a b) pont szerinti mentési tevékenységet végzõ szervezet(ek) keretében
a mentésre szoruló beteg, illetve sérült (a továbbiakban:
beteg) feltalálási helyén vagy szállítás közbeni sürgõsségi
ellátásában részt vevõ, az 1. számú melléklet szerinti képesítéssel rendelkezõ személy;
d) mentési készenlétet igénylõ õrzött szállítás: az a
szállítás, amelynek során a beteg orvosi vagy mentõtiszti,
illetve neonatológiai szállítás esetén neonatológiai szakorvosi, illetve – orvosi elrendelés alapján – gyermek intenzív
terápiás szakápolói felügyeletet igényel;
e) mentésirányítást ellátó személy: az Irányító Csoport
azon tagja, aki a 104-es, illetve más segélyhívó-számon érkezõ és egyéb mentést kezdeményezõ bejelentések fogadását, értékelését végzi, továbbá a mentési feladatok végrehajtására a mentõegységeknek utasításokat ad;
f) mozgóõrség: mentési készenlét a rendezvények,
mentési tevékenységet igénylõ egyéb események egészségügyi ellátásának biztosítására a 2. számú mellékletben
meghatározott személyi, tárgyi feltételeknek megfelelõen;
g) Irányító Csoport: segélyhívások fogadását, a sürgõsségi igény meghatározását és a mentõegységek közvetlen irányítását végzõ OMSZ szervezeti egység;
h) Irányító Központ: az OMSZ keretében mûködõ azon
szervezeti egység, amely az irányító csoportokon keresztül
a mentés és a betegszállítás országos irányítását látja el;
i) alternatív mentõ szervezet: az OMSZ-on kívül és a
Kormány által alapított közalapítvánnyal szerzõdést kötött
szervezet(ek)en kívül mentési tevékenység végzésére mûködési engedéllyel rendelkezõ egészségügyi szolgáltató.

3. §
(1) A mentés a sürgõsség igénye szerint lehet
a) azonnali,
b) 1 órán belüli,
c) a mentési készenlétet igénylõ õrzött szállítás esetén
1 órán túli
mentési feladat.
(2) A mentés az alkalmazott mentõegység típusa szerint
lehet
a) mentõgépkocsival,
b) kiemelt mentõgépkocsival,
c) esetkocsival,
d) rohamkocsival,
e) speciális rohamkocsival (Mobil Intensiv Care Unit –
MICU),
f) neonatológiai mentõgépkocsival,
g) neonatológiai rohamkocsival,
h) gyermekmentõ-rohamkocsival,
i) légi mentõjármûvel,
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j) mentõorvosi gépkocsival,
k) helyszínen történõ mentési feladat ellátására alkalmas motorkerékpárral (a továbbiakban: mentõ-motorkerékpár)
végrehajtandó mentési feladat.
(3) A mentés a végzett tevékenység típusa szerint lehet
a) általános mentés,
b) koraszülött mentés és koraszülött szállítás,
c) mozgóõrség,
d) õrzött betegszállítás.
(4) Neonatológiai mentés vagy betegszállítás során intenzív szállító inkubátorban történõ szállítást igényel minden koraszülött, újszülött, valamint az egészségügyi dolgozó által megállapított életveszélyben lévõ 6 kg-ot, illetve 60 cm-t meg nem haladó csecsemõ.

4. §
(1) Amennyiben az Eütv. 94. §-ának (2) bekezdésében
foglalt esetekben a mentést nem orvos kezdeményezi, a
bejelentõnek közölnie kell
a) a nevét és a bejelentéskor használt telefonszámát,
b) a mentést indokoló esemény jellegét és helyét, a betegek számát és az észlelt tüneteket,
c) a mentésirányítás által kért további információt.
(2) Az Irányító Csoport a bejelentés alapján dönt
a) a mentés szükségességérõl és ennek alapján – a rendelkezésre álló mentõkapacitás függvényében – a sürgõsségi igény meghatározásával a megfelelõ szintû mentõegység(ek), illetve az adott típusú feladatra szakosodott
ellátó szervezet riasztásáról,
b) egyéb szolgálatok – ideértve a háziorvosi vagy orvosi ügyeleti szolgálat, tûzoltóság, rendõrség – riasztásáról,
c) a bejelentés elutasításáról, amennyiben egyértelmûen megállapítható, hogy nem szükséges a beteg sürgõsségi ellátása.
(3) Koraszülött, illetve beteg újszülött mentés és szállítás esetén a riasztás és a mentésirányítás az OMSZ és a
Magyar Koraszülött Mentõ Közalapítvány (a továbbiakban: MKMK) által kötött együttmûködési megállapodásnak megfelelõen, illetve az MKMK-val szerzõdést kötött
alapítványok diszpécser szolgálatának közremûködésével
is történhet.

5. §
(1) A mentést kezdeményezõ orvos a megrendeléskor
közli
a) a beteg nevét és tartózkodási helyét,
b) a mentés sürgõsségét, illetve a mentési készenlétet
igénylõ õrzött szállítás idõpontját, valamint a szükséges
mentõegység szintjét,
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c) a mentést indokoló, illetve a szállítás közbeni ellátás
szempontjából lényeges kórismét,
d) a mentéssel kapcsolatos különleges igényeket (vákuummatracban vagy inkubátorban történõ szállítás, lélegeztetés szükségessége, folyamatos monitorozás igénye,
egyéb),
e) egészségügyi intézménybe utalás esetén a célintézet
nevét és a helybiztosítás megtörténtét, illetve a fogadó
orvos nevét,
f) saját nevét és orvosi bélyegzõjének számát.
(2) Az Irányító Csoport jogosult az (1) bekezdés
b) pontjában foglaltaktól eltérõen rendelkezni, amennyiben az igényelt mentõjármûvel a mentési feladat a szükséges idõn belül nem teljesíthetõ.
(3) Az Eütv. 94. §-a (4) bekezdésének b) és c) pontja
szerinti
a) életmentõ orvosi eszköz és gyógyszer szállításának
rendelésére, amennyiben a gyógyszerhez és az orvosi eszközhöz való hozzájutás más módon nem biztosítható, az
egészségügyi intézmény osztályvezetõ fõorvosa vagy az
ügyeletvezetõ,
b) transzplantáció esetén az agyhalál állapotában lévõ
szervdonor, a kiválasztott recipiens, a szervkivételt végzõ
munkacsoport tagja(i), a kivett, illetve beültetésre kerülõ
szerv, a szervbeültetést végzõ munkacsoport tagja(i) szállításának rendelésére a transzplantációs riadóban részt
vevõ egészségügyi intézmény e feladattal megbízott munkatársa
jogosult.

6. §
Amennyiben a mentés kezdeményezését követõen a beteg a helyszínen orvosi ellátásban részesült, és az ellátást
végzõ orvos tud a mentés kezdeményezésérõl, de azt már
nem tartja indokoltnak, a személyazonosító adatainak közlésével értesíti az Irányító Csoportot.

7. §
(1) Az egészségügyi intézmény
a) az életveszélyes állapotban lévõ beteget haladéktalanul,
b) más beteget a mentõegység megérkezésétõl számított 10 percen belül
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekrõl szóló külön jogszabály
szerinti fogadóhelyen átveszi a mentõegységtõl, vagy további 15 percen belül dönt a beteg továbbküldésérõl.
(2) A sürgõsségi betegellátó osztályra vagy fogadóhelyre kijelölt mûszakvezetõ szakorvos (a továbbiakban: kijelölt szakorvos) dönt a betegfelvétel és a sürgõsségi betegellátás során keletkezõ vitás ügyekben. A kijelölt szakor-
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vos felelõs a betegek felvételéért, ellátásuk intézményen
belüli szervezéséért, illetve, ha az intézmény a beteg átvételére nem alkalmas, elvégzi a beteg továbbszállításához
szükséges beavatkozásokat és egyeztet az ellátásra alkalmas és fogadóképes legközelebbi egészségügyi intézménnyel, és intézkedik a beteg továbbszállításáról.
(3) A mentõegység a beteget – a (2) bekezdés szerinti
kijelölt szakorvos írásos utasításának megfelelõen – a
mentésirányítást végzõ személlyel történt egyeztetés után,
illetve Budapesten a Központi Ágynyilvántartó adatai
alapján, az ellátásra alkalmas és fogadóképes legközelebbi
egészségügyi intézménybe szállítja.
(4) Az egészségügyi intézmény haladéktalanul tájékoztatja a mentésirányítást a fogadóképességében felmerült
akadályról, illetve ennek megszûntérõl.
(5) A mentés során keletkezett veszélyes hulladékot a
beteget fogadó egészségügyi intézmény térítésmentesen
átveszi a mentõegységtõl.

8. §
(1) Ha a bejelentés alapján tömeges baleset vagy személyi sérüléssel járó katasztrófa valószínûsíthetõ, az Irányító
Csoport a kárhelyfelszámoláshoz kapcsolódó szállítási
feladatokra a külön jogszabály szerint betegszállításra
jogosult szervezetet is igénybe veheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esemény helyszínén tartózkodók közül
a) az ellátásban részt vevõ mentõegységek legmagasabb egészségügyi képzettséggel rendelkezõ dolgozója,
b) amennyiben az a) pont szerinti képzettséggel több
személy is rendelkezik, akkor az Irányító Központ szolgálatvezetõ fõorvosa által kijelölt OMSZ dolgozó
látja el az egészségügyi kárhelyparancsnoki feladatot, aki
a helyszínen lévõ valamennyi mentõ- és betegszállító egység, illetve a mentésben részt vevõ valamennyi személy
felé utasítási joggal rendelkezik.
(3) Az Irányító Központ részt vesz a tömeges balesetek,
katasztrófahelyzetek felszámolásának koordinációjában,
szükség esetén a mentési tevékenységre mûködési engedéllyel rendelkezõ szolgáltató(k) bevonására jogosult.

9. §
(1) A mentõellátással kapcsolatosan a mentõegység vezetõje esetlapon dokumentálja:
a) a bejelentés, a helyszínre érkezés idõpontját,
b) a helyszínen szerzett információk alapján az esemény közvetlen elõzményeit,
c) a helyszínen észlelt körülményeket,
d) a beteg állapotát és vizsgálatának eredményeit,
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e) a beteg helyszíni és szállítás közbeni ellátását, állapotváltozását,
f) a beteg átadási állapotát, átadásának helyét és idejét.
(2) A mentõellátást végzõ mentõegység ápolója a mentés, az õrzött betegszállítás, illetve a továbbszállítás esetén
a mentési, betegszállítási és továbbszállítási adatlapon és
menetlevélen dokumentálja a következõket:
a) a bejelentõ által közölt feltalálási helyet,
b) a bejelentés, az állomáshelyrõl történõ kivonulás, a
helyszínre érkezés, a helyszínrõl való indulás, az átadási
helyre érkezés, az átvétel, valamint az állomáshelyre
visszaérkezés idõpontját óra/perc megadással,
c) az állomáshelyrõl történõ kivonuláskor, a helyszínre
érkezéskor, a helyszínrõl való induláskor, az átadási helyre
érkezéskor, valamint az állomáshelyre visszaérkezéskor a
mentõgépjármû kilométeróra állását,
d) a beteg nevét, születési dátumát, TAJ számát vagy az
egészségügyi ellátásra jogosító dokumentum azonosító
számát, lakcímét (tartózkodási helyét), anyja nevét,
e) a mentõgépjármû rendszámát, a mentõegység tagjainak (orvos/mentõtiszt, ápoló, gépkocsivezetõ), a mentõegységgel kivonuló betanuló mentõdolgozó, illetve szakmai gyakorlaton lévõ egészségügyi dolgozó, valamint a
beteg kísérõjének nevét,
f) a beteget átvevõ egészségügyi intézmény nevét és az
ÁNTSZ által megállapított egyedi azonosítóját, valamint
az átvevõ orvos nevét és pecsétszámát,
g) a beteg továbbszállítása esetén a továbbszállítást elrendelõ orvos nevét, pecsétszámát, valamint a továbbszállítás okát.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti dokumentáció kezelésére, megõrzésére az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére vonatkozó külön jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
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(4) Az OMSZ az Eütv. 96. §-ának (2) bekezdése szerinti
koordináló tevékenysége körében együttmûködési megállapodást köt az MKMK-val és azzal az alternatív mentõ
szervezettel, amely a mûködéshez nem igényel az állami
költségvetésbõl pénzügyi támogatást.

11. §
(1) Mozgóõrségi mentési tevékenységet végzõ alternatív mentõ szervezet ezen tevékenysége megkezdése elõtt
legalább 8 nappal korábban köteles írásban értesíteni az
ÁNTSZ tevékenység végzési helye szerint illetékes megyei (fõvárosi) intézetét és az OMSZ illetékes regionális
szervezetét, megjelölve a mozgóõrséget ellátó egység
mozgóõrség alatti elérhetõségét.
(2) Mozgóõrségi tevékenység szabálytalan végzése esetén az ÁNTSZ ellenõrzést végzõ intézete értesíti az
ÁNTSZ mûködési engedélyt kiállító intézetét az engedély
korlátozása érdekében, illetve ismételt súlyos szabálytalanság esetén a mûködési engedély visszavonását kezdeményezi.

12. §
(1) Ez a rendelet 2006. március 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a mentésrõl szóló 20/1998. (VI. 3.) NM rendelet és a módosításáról
szóló 26/2002. (V. 4.) EüM rendelet hatályát veszti.
(3) E rendelet hatálybalépésekor mentési tevékenységet
végzõ egészségügyi szolgáltató legkésõbb 2006. július
1-jétõl köteles az 1. számú melléklet szerinti személyi és
tárgyi feltételeket biztosítani.
Dr. Rácz Jenõ s. k.,

10. §

egészségügyi miniszter

(1) Mentési tevékenység(ek) végzésére – a külön jogszabályban foglaltak szerint – annak a magánszemélynek,
jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságnak adható mûködési engedély, aki/amely
az általa végezni kívánt mentési tevékenység vonatkozásában a mellékletekben foglalt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel.

1. számú melléklet
az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelethez

(2) A mûködési engedélyben rögzíteni kell, hogy a mentési tevékenységet végzõ szervezet a 3. §-ban foglalt mentési feladatok közül az alkalmazott mentõegység típusa
szerint mely feladato(ka)t lát el, illetve a mentést milyen
szolgálati idõben végzi.
(3) Az OMSZ mentési feladata(i) ellátására az (1) bekezdés szerinti mûködési engedéllyel rendelkezõ egészségügyi szolgáltatót közremûködõként igénybe veheti.

A mentés személyi és tárgyi feltételei
I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK
I/A) Mentési tevékenység végzésére a II/B) pontban foglaltak szerint az alábbi szakképesítéssel rendelkezõ személyek jogosultak:
1. Mentõgépkocsi-vezetõként az foglalkoztatható, aki
a) a megkülönböztetõ jelzésekkel ellátott gépjármû vezetéséhez jogszabályban elõírt követelményeknek eleget
tesz, és
b) legalább kétéves gépjármûvezetõi gyakorlattal rendelkezik, és
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c) elméleti és gyakorlati képzésben részesül:
életjelenségek vizsgálata,
légútbiztosítás (eszköz nélkül),
lélegeztetés (eszköz nélkül, illetve ballonnal),
újraélesztés egyedül, illetve másik segélynyújtóval,
vérzéscsillapítás, végtagrögzítés, kötözés,
betegmozgatás, kimentés, pozicionálás, bukósisak
eltávolítás,
pulzus és vérnyomásmérés ismeretekbõl, és
d) a c) pontban foglalt ismeretekbõl sikeres vizsgát
tesz, és
e) a mentõszervezet által évenként szervezett szintentartó-, illetve továbbképzést elvégzi, s a megszerzett ismeretekbõl sikeres vizsgát tesz.
2. Mentõápolóként az foglalkoztatható, aki
a) a jogszabályban meghatározott mentõápolói szakképesítéssel (OKJ 52501201), vagy
b) az a) pont szerinti szakképesítés hiányában minimumvizsgával rendelkezik, és a munkakörben foglalkoztatás kezdetétõl számított 3 éven belül a munkakörre elõírt
szakképesítést megszerzi,
c) és a külön jogszabályban elõírt továbbképzési követelményeknek eleget tesz.
A minimumvizsgához szükséges képzés tematikája a
következõ:
A mentõellátás szervezése Magyarországon.
Mentõegység típusok
2 óra
A vitális funkciók fogalma, vizsgálata. A keringésmegállás diagnosztikája
2 óra
Az újraélesztés elmélete
2 óra
Légútbiztosítás, lélegeztetés
2 óra
Mellkaskompressziók kivitelezése
2 óra
Újraélesztés egy segélynyújtóval
2 óra
Újraélesztés két segélynyújtóval
2 óra
Riasztó tünetek felismerése
2 óra
Az eszméletlenség fogalma, felismerése, veszélye, teendõk eszméletlen beteggel
4 óra
Kimentés (Rautek-féle mûfogás), KED-mellény alkalmazás, betegmozgatás, fektetési
módok
4 óra
Vérzések, vérzéscsillapítás, kötözés
6 óra
Vérnyomásmérés és pulzusszámolás
1 óra
Csontok és ízületek sérülései, rögzítési
módok
6 óra
Koponya-agyi és gerincsérülések felismerése
és ellátása
2 óra
Hasi és mellkasi sérülések és ellátása
2 óra
Thermikus traumák és ellátásuk
2 óra
A shock és az ájulás fogalma, felismerése
2 óra
Életveszélyes belgyógyászati betegségek felismerése
4 óra
A leggyakoribb életveszélyes mérgezések
2 óra
Szülésvezetés
4 óra

A legfontosabb heveny ideg- és elmegyógyászati betegségek felismerése
Tömeges baleset fogalma, ellátása
A mentõgépjármûvek felszerelése
Jogi, etikai kérdések
Munkavédelem
Konzultáció, ismétlés, az ellátási algoritmusok gyakorlása
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2 óra
2 óra
6 óra
4 óra
2 óra
9 óra

Mentõgépkocsin elsõsorban, kiemelt mentõgépkocsin,
esetkocsin, rohamkocsin, speciális rohamkocsin, valamint
légi mentõjármûvön kizárólag szakképzett mentõápoló
foglalkoztatható.
3. Gyermek intenzív terápiás szakápolóként az foglalkoztatható, aki OKJ 6193210121041 számú képesítéssel
rendelkezik, és legalább kétéves gyermek intenzív terápiás
gyakorlattal rendelkezik.
4. Mentõtisztként az foglalkoztatható, aki
a) az egészségügyi felsõoktatás fõiskolai szintû alapképzésében mentõtiszti szakképzettséget szerzett,
b) VI. éves orvostanhallgató, és az OMSZ által szervezett oxyológiai tanfolyamot elvégezte, sikeres tanfolyamzáró vizsgát tett, és az elõírt gyakorlatokat teljesítette.
5. Mentõorvosként esetkocsin az foglalkoztatható, aki
a) szakorvosjelöltként legalább a törzsképzési idõt letöltötte, vagy
b) törzsképzési idejét töltõ rezidens, ha VI. éves orvostanhallgatóként legalább 300 órát dolgozott mentõtiszti
beosztásban,
c) törzsképzési idejét töltõ rezidens, ha a sürgõsségi
féléves gyakorlati idõt letöltötte és az oxyológiai tanfolyamon elõírt gyakorlatokat teljesítette,
d) e melléklet 6. pontja szerinti végzettséggel rendelkezik.
6. Rohamkocsira az osztható be, aki
a) oxyológus, vagy
b) sürgõsségi orvostani, vagy
c) aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos, vagy
d) legalább 5 éves mentõgyakorlattal rendelkezõ, az
OMSZ-nál részmunkaidõben foglalkoztatott szakorvos,
vagy
e) aki oxyológus szakorvosjelöltként a 2 éves törzsképzési idõt teljesítette és szakmai felettese (a régió szakmai
vezetõje) igazolja, hogy az alapvetõen szükséges diagnosztikai, eszközhasználati, reanimációs, gyógyszerelési,
illetve szervezési készségek birtokában van.
7. Oxyológus szakorvosként az foglalkoztatható, aki
oxyológiából szakorvosi bizonyítványt szerzett.
8. Speciális rohamkocsin (MICU) orvosként az foglalkoztatható, aki
a) oxyológiai, vagy
b) sürgõsségi orvostan, vagy
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c) aneszteziológiai és intenzív terápiás szakvizsgával
rendelkezik.
9. Neonatológiai rohamkocsin az az orvos foglalkoztatható, aki neonatológiai szakorvosi képesítést szerzett,
vagy az a gyermekgyógyász szakorvos, aki koraszülötteket ellátó osztályon végzett legalább két éves gyakorlattal
rendelkezik.
10. Gyermekmentõ-rohamkocsin olyan orvos foglalkoztatható, aki
a) legalább fél évig teljes munkaidõben gyermekintenzív osztályon dolgozott, vagy
b) gyermekgyógyász, vagy
c) aneszteziológia- és intenzív terápiás, vagy
d) sürgõsségi orvostani, vagy
e) oxyológus szakképesítéssel rendelkezik,
f) az az orvos, aki a b)–e) pont szerinti szakképesítés
valamelyikének megszerzésére készül, továbbá gyermekgyógyászati, intenzív terápiás és oxyológiai gyakorlattal is
rendelkezik.
11. Légi mentõjármûvön olyan orvos, mentõtiszt, ápoló
foglalkoztatható, aki megfelel e melléklet szerinti személyi feltételeknek és kiképzést kapott a légi jármûvön történõ munkavégzésre is. A kiképzés tematikája a következõ:
A repülés élettani hatásai. Hang, vibráció,
gyorsulás, légnyomás változásai, oxigén-tensió változásai, psychés terhelés,
Jet-lag szindróma, kinetózis.
2 óra
Légimentés, betegszállítás, célja, indikációi,
kontraindikációi.
Mentõhelikopterrel,
mentõrepülõgéppel végrehajtható egyéb
feladatok. Betegátadással kapcsolatos
egységes módszerek.
2 óra
A mentõhelikopterek felszerelése. Mentéstechnikai eszközök alkalmazása a
fedélzeten.
2 óra
Tûzbiztonsági ismeretek. Munkavédelmi elõírások.
2 óra
Általános repülési ismeretek, repülési
szabályok.
3 óra
Vészhelyzetek fajtái, követendõ eljárások,
kényszerleszállás.
1 óra
Gyakorlati foglalkozás.
2 óra
Mentõpilótaként az foglalkoztatható, aki a hatályos légügyi elõírás szerint meghatározott légijármû vezetõi képesítéssel rendelkezik.
12. Mentõorvosi gépkocsin az a szakorvos foglalkoztatható, aki
a) oxyológus, vagy
b) sürgõsségi orvostani, vagy
c) aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos.
13. Mentõ-motorkerékpáron az foglalkoztatható, aki a
megkülönböztetett jelzéssel ellátott, mentésre alkalmas

2006/13. szám

mûszaki paraméterekkel rendelkezõ motorkerékpár vezetésére érvényes jogosítvánnyal rendelkezik, és
a) az egészségügyi felsõoktatás fõiskolai szintû alapképzésében mentõtiszti szakképzettséget szerzett, vagy
b) oxyológus, vagy
c) sürgõsségi orvostani, vagy
d) aneszteziológia és intenzív terápiás szakorvos, vagy
e) legalább 5 éves mentõgyakorlattal rendelkezõ, az
OMSZ-nál részmunkaidõben foglalkoztatott szakorvos,
vagy
f) aki oxyológus, sürgõsségi orvostani, vagy aneszteziológiai és intenzív terápiás szakorvosjelöltként a 2 éves
törzsképzési idõt teljesítette és szakmai felettese (a régió
szakmai vezetõje) igazolja, hogy az alapvetõen szükséges
diagnosztikai, eszközhasználati, reanimációs, gyógyszerelési, illetve szervezési készségek birtokában van,
g) törzsképzési idejét töltõ rezidens, ha VI. éves orvostanhallgatóként legalább 300 órát dolgozott mentõtiszti
beosztásban és a féléves sürgõsségi blokkot teljesítette.
I/B) A mentési tevékenységet végzõ szervezet szakmai
vezetõje oxyológus szakorvosi szakképesítéssel rendelkezõ
orvos, illetve koraszülött- és újszülött mentés esetén neonatológus szakorvos lehet.

II. TÁRGYI FELTÉTELEK
II/A) Mentõállomás
A mentés rendszerébe funkcionálisan integrált közvetlen betegellátásra nem szolgáló objektum, amely
– elhelyezésében és kialakításában biztosítja a személyzet haladéktalan riaszthatóságát és a mentõegység késedelem nélküli kivonulását;
– megfelelõ hírközlõ eszközökkel (telefon, URH rádió)
ellátott;
– alkalmas a következõkre:
= a mentõfeladatok fel-, illetve átvételére és a mentõegységekhez továbbítására,
= a szolgálatban lévõ szakszemélyzet – a vonatkozó
építészeti, közegészségügyi, munka- és tûzvédelmi normák szerinti – elhelyezésére,
= a mentõjármûvek és egészségügyi felszerelésük
készenlétben tartására, tárolására, takarítására és
fertõtlenítésére.
II/B) Mentõjármûvek
Általános mentést, koraszülött mentést és koraszülött
szállítást, õrzött betegszállítást, illetve mozgóõrségi tevékenységet végzõ közúti mentõjármû az ÁNTSZ engedély
kiadásakor a gyártás évétõl számítva 6 évesnél idõsebb
nem lehet, és legfeljebb a gyártás évétõl számított 10 évig
üzemeltethetõ. Az adott állomásra szervezett mentõgépkocsik számával arányosan tartalék gépkocsi(ka)t kell biztosítani. A mentõjármûvek lehetnek a mentést végzõ szervezet tulajdonában vagy – erre irányuló külön megállapodás
alapján – azok használatában.
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1. Mentõgépkocsi: mentõápolóval és mentõgépkocsi-vezetõvel kivonuló, egészségügyi alapfelszereléssel,
az OMSZ rádióhálózatában üzemelõ rádióval/rádiótelefonnal, megkülönböztetõ jelzéssel, valamint legalább egy
fekvõbeteg szállítására beépített hordágytartóval ellátott,
megfelelõ fertõtlenítõszerekkel, mosható, fertõtleníthetõ
vagy cserélhetõ üléskárpittal felszerelt gépkocsi.
A mentõgépkocsi betegterének minimális méretei:
hosszúság: 2400 mm
szélesség: 1300 mm
magasság: 1400 mm
1.1. Egészségügyi minimum felszerelés:
1.1.1. Beteghordozó eszközök
– Hordágy
– Hordszék
1.1.2. Rögzítõk, a sebellátás eszközei
– Vacuummatrac (legalább 80 cm széles) az ehhez
szükséges leszívópumpával
– Rögzítõsínek (pl. pneumatikus sín, vacuumsín, cramer sín)
– Nyakrögzítõ készlet
– Steril és nem steril kötszerek
– Izolációs takaró
1.1.3. Diagnosztikus és betegellenõrzõ eszközök
– Vérnyomásmérõ és phonendoscop
– Lázmérõ
1.1.4. Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei
– Oxigénpalack (min. 7 l) reduktorral
– Oxigén orrszonda vagy arcmaszk
– Lélegeztetõ ballon és maszk, oxigénvezeték a lélegeztetõ ballonhoz
– Leszívópumpa (taposó vagy egyéb hordozható szívó)
– Leszívó katheterek
– Száj-garat tubus
1.1.5. Betegellátás, ápolás, fertõzés elleni védelem
eszközei
– Egyszerhasználatos fecskendõk és tûk
– Infúziós szerelék, percutan kanülök
– Kézi mûszerek (olló, csipesz, érfogó)
– Szülészeti csomag (nyákszívó, köldökcsat, bébi izolációs takaró)
– Steril és nem steril lepedõk, takarók
– Kéz- és bõrfertõtlenítõ-szer
– Védõkesztyûk, orr-száj maszkok, mûanyag védõszemüveg
– Hulladékgyûjtõ (veszélyes hulladéknak)
– Ágytál, hánytál, vizeletgyûjtõ
– Hullatakaró
1.1.6. Gyógyszerek:
a) Injekciók
– Nem kábító fájdalomcsillapító
– Simaizom görcsoldó
– Atropin
b) Infúzió
– Ringer laktát
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c) Orálisan adható készítmények:
– Adsorbens és hashajtó (carbo activatus)
– Natrium hydrocarbonicum
– Nem kábító fájdalomcsillapító
– Rövid hatástartamú vérnyomáscsökkentõ (ACE
gátló)
– Sublingualis vagy buccalis nitroglycerin és nifedipin
– Beta-2 izgató spray
1.1.7. Egyéb kiegészítõ felszerelés
– Ampullatartó, zseblámpa
2. Kiemelt mentõgépkocsi: szakképzett, ezen felül további 40 órás speciális képzésben részesült mentõápolóval
és mentõgépkocsivezetõvel kivonuló mentõegység, egészségügyi többletfelszereléssel ellátott mentõgépkocsi.
2.1. Egészségügyi többletfelszerelés:
2.1.1. Rögzítõk, a sebellátás eszközei
– Lapáthordágy
– Gyermek gerincágy
– Gyermek méretû végtagrögzítõ sínkészlet
– Speciális égési kötszer
2.1.2. Diagnosztikus és betegellenõrzõ eszközök
– Pulzoximéter
– Vércukor meghatározó készülék tesztcsíkkal
2.1.3. Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei
– Laringeális maszk
– 1,5/2 literes oxigénpalack, reduktorral
– Gyermek maszksorozat
– Gyógyszerporlasztó (gyermek, felnõtt)
2.1.4. Keringés támogatás
– Félautomata defibrillátor
2.1.5. Betegellátás, ápolás, fertõzés elleni védelem eszközei
– Nitralginpalack reduktorral és önadagaló szelepes inhalátorral
– Gyomorszonda
– Intraosszeális tû
2.1.6. Gyógyszerek
– 40%-os glukóz
– Sympathomimeticum (adrenalin, dopamin)
– Béta-2 izgató (oldat)
– Rektális diazepam
– Rektális szteroid
3. Esetkocsi: mentõtiszttel vagy mentõorvossal kivonuló, egészségügyi többletfelszereléssel ellátott mentõgépkocsi.
Az esetkocsi betegterének minimális méretei:
hosszúság: 2800 mm
szélesség: 1500 mm
magasság: 1800 mm
3.1. Egészségügyi többletfelszerelés:
3.1.1. Diagnosztikus és betegellenõrzõ eszközök
– EKG (graph – lehet a defibrillátor részegysége is)
– Vércukor meghatározó készülék tesztcsíkkal
– Pulzoximéter (lehet defibrillátor részegysége is)
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3.1.2. Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei
– Intubatios felszerelés (laryngoscop, tubusok összekötõvel)
– Magill-fogó
3.1.3. Keringéstámogatás
– Defibrillátor-monitor (aszinkron üzemmódú) hiányában defibrillátor és EKG (graph)
– Bébi táska (bébi ballon, bébi laryngoscop, tubusok);
3.1.4. Betegellátás, ápolás, fertõzés elleni védelem
eszközei
– Gyomormosó felszerelés
– Nitralginpalack, reduktorral és önadagoló szelepes
inhalátorral
– Szike
3.1.5. Gyógyszerek, infúziók
– Izotóniás konyhasóoldat infúzió
– Izotóniás anelektrolit (dextróz)-infúzió
– Kolloid plazmapótszer; hypertoniás-hyperonkotikus
oldat
– Major analgeticum
– Opiátantagonista
– További sympathomimeticumok (dobutamin)
– Sedativumok
– Diureticum
– Antiarrhythmicumok (adenosin, amiodaron, procainamid)
– Corticosteroid
– Antihistaminok
– Glucosum 40%
– Natrium-hydrogencarbonat injectio vagy infusio
– Antihypertensivum
– Bronchospasmolyticum
– Uterotonicum
– Véralvadás-csökkentõk (aspirin, clopidogrel, heparin)
4. Rohamkocsi: az I/A) 6. pontban meghatározott rohamkocsira beosztható orvossal kivonuló, többletfelszereléssel ellátott esetkocsi.
A betegtérben a hordágyat úgy kell elhelyezni, hogy a
beteg mindkét oldalról és a fejrész felõl is hozzáférhetõ legyen (ergonómiai tér: minimum 450 mm).
4.1. Rohamkocsi egészségügyi többletfelszerelése:
4.1.1. Diagnosztikus és betegellenõrzõ eszközök, keringés támogatás
– Szinkron és aszinkron üzemmódban használható defibrillátor, õrzõ monitorral (az esetkocsi defibrillátora helyett)
– Kapnográf
– Pacemaker (transthoracalis és endocavitalis stimulálás lehetõségével – lehet a defibrillátor részegysége is)
4.1.2. Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei
– Respirátor
4.1.3. Betegellátás, ápolás, fertõzés elleni védelem eszközei
– Centralis vénapunctióhoz szükséges eszközök,
– Mellkasdrén
– Kissebészeti tálca
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4.1.4. Gyógyszerek
– Többlet analgetikum, szedatívum, narcoticum
– Thrombolyticum
5. Speciális rohamkocsi (MICU–Mobil Intensive Care
Unit): intenzív õrzést és ellátást igénylõ betegek gyógyító
intézetek közötti diagnosztikus vagy definitív ellátás céljából történõ szállításra alkalmas rohamkocsi, az I/A)
8. pontban meghatározott személyi feltételekkel.
5.1. A MICU többletfelszerelése:
5.1.1. Diagnosztikus és betegellenõrzõ eszközök, keringéstámogatás
– Vérnyomás invazív monitorizálására is alkalmas,
többfunkciós monitor
– Fecskendõs pumpa (legalább 3 db)
– Volumetrikus pumpa (legalább 1 db)
– Kapnográf
5.1.2. Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei
– Transzport respirátor
5.1.3. Betegellátás, ápolás, fertõzés elleni védelem
eszközei
– Invazív beavatkozásokhoz szükséges felszerelések
(artéria punkció, invazív pacemaker, mellkasi drenázs)
– Helyszíni narkózis eszközei
5.1.4. Gyógyszerek
– többlet analgetikum, szedatívum, narkotikum, inotrop és vazoaktív szerek
6. Neonatológiai mentõgépkocsi: a I/A) 3. pontban
meghatározott gyermek intenzív terápiás szakápolóval és
mentõgépkocsi-vezetõvel kivonuló, rádiótelefonnal és
megkülönböztetõ jelzéssel felszerelt, valamint legalább
egy inkubátor szállítására beépített hordágytartóval
ellátott mentõgépkocsi, amely az alábbiak szerint
felszerelt
6.1. A neonatológiai mentõgépkocsi felszerelése:
– Bútorzat
– Hûtõ
– Intenzív szállító inkubátor
– Hidraulikus rezgéscsillapítóval ellátott hordtálca
– Kétkörös – sûrített levegõ és oxigén – gázellátó rendszer palackokkal
– Álló helyzetben történõ fûtésre is alkalmas fûtõ radiátor
– Tartalék áramforrás
– Belsõ – külsõ áramfelvételi lehetõség álló helyzetben
– Klímaberendezés
– Megkülönböztetõ jelzések
– Kommunikációs eszközök (mobiltelefon és URH)
– Újszülött reanimációs felszerelés
– Artéria és vena umbilicalis kanüláló szett
– Gyógyszerek
6.2. Az intenzív szállító inkubátor és tartozékai:
– Respirátor és légzõkörök
– Szívó
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– Többfunkciós betegõrzõ monitor (EKG, vérnyomásmérés, SatO2, NIBP, hõmérséklet, szenzorok, elektródák)
– Infúziós pumpa
– Vércukormérõ
– Oxigén palack, sûrített levegõ palack
– Vákuum matrac
6.3. Újszülött reanimációs felszerelés:
– Fonendoszkóp
– Öntelõdõ ballon rezervoárral, PEEP szeleppel
– Maszksorozat (koraszülött – újszülött 6 kg-ig)
– Oropharingeális tubussorozat (Mayo pipa)
– Újszülött laringoszkóp (00, 0,1-es lapocokkal)
– Magill-fogó, tubusvezetõ
– Endotracheális tubussorozat (2,0–4,5 ID mm)
– Szívószondák (4–12 Fr)
– Meconium adapter
– Mellkasi draináló szett
– Gyomorszonda
– Hólyagkatéterezõ szonda
– Egyszerhasználatos tûk, branülék, perifériás kanülök, fecskendõk
– Infúziós szerelékek
– Köldökkanülök
– Köldökkanüláló szett
– Bõrfertõtlenítõ
– Steril kesztyû, vizsgáló kesztyû
– Olló
6.4. Az arteria és vena umbilicalis kanüláló szett:
– Kanülök (3,5 és 5 Ch méretben)
– Csipeszek (4 db szokványos méretû, illetve 2 db finom csipesz, anatómiai és sebészi)
– Gombos szonda
– Sebészi tûfogó
– Ollók (egy finom, egy szokványos méretû)
– Érlefogók (2 db kisméretû)
– Egyszerhasználatos varrótûk (fel nem szívódó sebészi varrófonallal egybeszerelve a kanül rögzítéséhez)
– Kötszerek, törlõk
6.5. Gyógyszerek és infúziók az alábbi feladatok ellátásához:
– Felületaktív anyag (Surfactant)
– Keringés támogatás (dopamin, dobutamin)
– Fájdalomcsillapítás (morfin származékok)
– Szedálás (midazolam)
– Görcsoldás (fenobarbital)
– Izomlazítás (curare származékok)
– Elektrolit, glukoz és folyadékpótlásra infúziók
– Sav-bázis egyensúly biztosítása (natrium-hydrocarbonat)
– Desztillált víz, fiziológiás só
– Kötszerek, törlõk, tapaszok
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7. Neonatológiai rohamkocsi: az I/A) 9. pontja szerinti
személyi feltétellel kivonuló neonatológiai mentõgépkocsi.
8. Gyermekmentõ-rohamkocsi: többletfelszereléssel
ellátott, gyermekellátásra alkalmas esetkocsi, az I/A)
10. pontban meghatározott személyi feltétellel.
8.1. Gyermekmentõ-rohamkocsi többletfelszerelése:
– Csecsemõk, gyermekek és felnõttek lélegeztetésére
alkalmas transport respirátor, kis- és nagyméretû steril
légzõkörrel
– Pulzus, vérnyomás, saturáció, légzésszám, kilégzésvégi szén-dioxid folyamatos monitorozására alkalmas monitor gyermekekre illeszthetõ érzékelõkkel több méretben
(defibrillátor részegysége is lehet)
– EKG-defibrillátor gyermeklapáttal, külsõ és belsõ
gyermek pacemakerrel
– Párásító és gyógyszerporlasztó
– Gyermek gerincágy, gyermek vákuummatrac
– Gyermek biztonsági autóülés
– Infúziós és volumetrikus pumpa (vagy cseppszámláló)
– Speciális, steril égési kötszer (water jel)
– Mellkasdraináló szett több méretben
– Intraosseális tû
– Kézi leszívó
– Egyszerhasználatos eszközök minden méretben
– Laryngoscop lapoc, maszkok, pipák minden méretben
– Fülbe helyezhetõ hõmérõ
– Melegítõ takaró
8.2. Többletgyógyszerek
A gyermekmentõ-rohamkocsi többletgyógyszerei az
illetékes szakmai vezetõ fõorvos meghatározása alapján.
9. Légi mentõjármûvek (mentõhelikopter és mentõrepülõgép): a legalább esetkocsi szintû földi mentõjármûvekre meghatározott, a szakkíséret igényének megfelelõ
egészségügyi személyzettel (neonatológiai szállítás esetén
neonatológiai szakszemélyzettel) és felszereléssel (kivéve
nitrogénoxidul és oxigén 50-50 százalékos keverékét tartalmazó palack és inhalátor), a légiközlekedéssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelõ szervezeti háttérrel, pilótával (pilótákkal) és mûszaki személyzettel, valamint a légiközlekedésrõl szóló hatályos jogszabályi rendelkezésekben elõírt, a légijármû használatára és a légiközlekedésben
való részvételre vonatkozó feltételekkel rendelkezõ
légijármû.
10. Mentõorvosi gépkocsi: legalább esetkocsi szintû
egészségügyi felszereléssel (kivéve hordágy, nitrogénoxidul és oxigén 50-50 százalékos keverékét tartalmazó palack és inhalátor) és többletfelszereléssel, valamint az I/A)
12. pontban meghatározott személyi feltételekkel kivonuló mentõgépjármû.
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10.1. Mentõorvosi gépkocsi többletfelszerelése
10.1.1. Diagnosztikus és betegellenõrzõ eszközök, keringéstámogatás
– Maghõmérseklet mérésére alkalmas hõmérõ (tympanicus, vagy a monitor részeként)
– Kapnográf (monitor részeként)
– Infúziós vagy volumetrikus pumpa
10.1.2. Légútbiztosítás, lélegeztetés eszközei
– Transzport respirátor
– Oxigén reservoir a lélegeztetõ ballonhoz
10.1.3. Gyógyszerek
– Többlet analgetikus, szedatívum, narkotikum
– Többlet infúzió tömeges balesetek felszámolásához
10.1.4. Egyéni védõfelszerelés
– Sisak
– Kesztyû
11. Mentõ-motorkerékpár: megkülönböztetett jelzéssel ellátott, mentésre alkalmas mûszaki paraméterekkel és
esetkocsi szintû egészségügyi felszereléssel (kivéve hordágy, nitrogénoxidul és oxigén 50-50 százalékos keverékét
tartalmazó palack és inhalátor, gyomormosó felszerelés),
valamint az I/A) 13. pontja szerinti személyi feltétellel kivonuló mentõjármû.

2. számú melléklet
az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelethez
Rendezvények egészségügyi biztosításának formái,
szintjei és módja
1. Gyalogõrség
1.1. Az az egészségügyi ellátási forma, amelynél mentõgépjármû igénybevétele nélkül történik a rendezvény
részvevõinek egészségügyi biztosítása.
1.2. Az egészségügyi ellátás gyalogõrséggel csak épületben vagy kis területre korlátozott szabadtéren szervezett
rendezvényen biztosítható, amennyiben a rendezvényen
résztvevõk száma 500–1000 fõ között van, kivéve a 2.6.1.
alpont szerinti esetet. Ezen létszám feletti résztvevõ esetén
mozgóõrség biztosítása szükséges.
1.3. Az ellátást mentõápoló, mentõtiszt, (mentõ)orvos,
oxyológus szakorvos, vagy ezek közül több személy
együttesen végzi.
1.4. A rendezvény helyszínén biztosítani kell betegvizsgálatra alkalmas (állandó vagy ideiglenes) helyiséget
fektetési lehetõséggel. Gondoskodni kell vezetékes vagy
vezeték nélküli hírközlõ eszközrõl, továbbá a szakelsõsegély biztosításához szükséges felszerelésrõl, amelynek
összetételét az OMSZ szakmai útmutatóban határozza
meg.
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2. Mozgóõrség
2.1. Az az egészségügyi ellátási forma, amelynél a
mentési készenlét végzése e rendelet szerint meghatározott tárgyi és személyi feltételekkel, továbbá meghatározott helyszínen és ideig történik. Mentési készenlét alatt
értendõ a várható oxyológiai ellátás helyszínén az orvosi, a
mentõtiszti, illetve a mentõápolói szintû ellátás
biztosítása.
2.2. Mozgóõrséget mentési tevékenységet végzõ szervezet láthat el.
2.3. A mozgóõrségen a 2.4. pont a)–h) alpontjaiban felsorolt mentõgépjármûvek közül a várható oxyológiai ellátás szintjének megfelelõt kell biztosítani, figyelembe véve
a 2.6. pontban foglaltakat.
2.4. A mozgóõrség által végzett egészségügyi biztosítás ellátható:
a) mentõgépkocsival,
b) kiemelt mentõgépkocsival,
c) esetkocsival,
d) rohamkocsival,
e) gyermekmentõ-rohamkocsival,
f) légi mentõjármûvel,
g) mentõorvosi gépkocsival,
h) mentõ-motorkerékpárral, illetve
i) oxyológiai ambulanciával.
Az oxyológiai ambulancia:
ia) a rendezvényen egészségügyi ellátásra szoruló személyek vizsgálatára és megfigyelésére alkalmas, szükség
esetén a halott(ak) elkülönítését szolgáló helyiség(ek)bõl
áll,
ib) a felszereltsége az oxyológiai ellátáshoz szükséges
eszközöket és mûszereket tartalmazza, ideértve a higiénés
feltételek biztosítását is,
ic) vezetõje oxyológus szakorvos vagy gyakorlott mentõorvos, személyi állománya orvos(ok)ból, mentõtiszt(ek)bõl, mentõápolókból és kisegítõ személyzetbõl
áll.
2.5. A mozgóõrség vezetõ orvosa URH-, illetve telefonkapcsolatot tart a területileg illetékes Irányító Csoporttal.
2.6. A mozgóõrség egészségügyi biztosításának szintjei:
2.6.1. Kisebb létszámú (1000 fõ alatti) rendezvény esetén mozgóõrség akkor szükséges, ha a rendezvényt kifejezetten betegek vagy idõskorúak számára szervezik, illetve
külön jogszabály a (sport)esemény jellegére tekintettel azt
kötelezõen elõírja.
2.6.2. 1001–5000 fõ részvétele esetén legalább egy
esetkocsi szükséges.
2.6.3. 5001–10 000 fõ részvétele esetén legalább egy
esetkocsi és egy mentõgépkocsi szükséges.
2.6.4. 10 001–50 000 fõ részvétele esetén legalább egy
rohamkocsi, egy esetkocsi és egy mentõgépkocsi
szükséges.
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2.6.5. Minden további 10 000 fõ részvétele esetén további egy-egy esetkocsi szükséges.
2.6.6. 100 000 fõt meghaladó rendezvény esetén
50 000 fõnként további egy-egy rohamkocsi szükséges.
2.6.7. 50 000 fõt meghaladó rendezvény esetén oxyológiai ambulancia biztosítása szükséges.
2.6.8. 50 000 fõt befogadó rendezvény esetén készíteni
kell mentési tervet, amelyet 8 nappal a rendezvény elõtt
egyeztetni kell az OMSZ illetékes regionális szervezetével
és a biztosításba bevonásra kerülõ más szakmai
szervezetekkel.
2.6.9. Szabadtéri autómotorsport-rendezvény esetén
– a fokozott veszélyforrásra figyelemmel – egy mentõhelikopter is szükséges, ha a rendezvény nagy területen zajlik,
mentõgépkocsival nehezen bejárható és a pálya legtávolabbi pontja 10 percen belül, illetve az ellátó egészségügyi
intézmény 20 percen belül földi mentõjármûvel nem
érhetõ el.
2.6.10. Több mentõegység igénybevétele esetén a rendezvény szervezõje kijelöli azt az ellátásért felelõs vezetõt, aki folyamatos kapcsolatot tart a helyszín biztosításában résztvevõkkel.
3. Rendezvényen ellátott beteg elszállítása
Amennyiben az 1–2. pontban foglaltak szerint ellátott
beteg egészségi állapotának megfelelõ ellátásra alkalmas,
legközelebbi egészségügyi intézménybe szállítása válik
szükségessé, akkor errõl a rendezvény egészségügyi biztosítását végzõ szervezetnek kell gondoskodnia. Ennek hiányában, vagy ha a tervezett oxyológiai ellátás a rendezvényen elégtelennek bizonyul, és emiatt az OMSZ-nak igazolt többletköltsége merül fel, akkor ezt az egészségügyi
biztosítást végzõ szervezet az OMSZ számára megtéríti.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
13/2006. (II. 7.) FVM
rendelete
a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrárés vidékfejlesztési támogatások igénybevételének
feltételeirõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet
módosításáról
Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV.
törvény 10. §-a (2) bekezdésének ba) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
(1) A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és
vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételei-
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rõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban:
FVM rendelet) 5. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A támogatást]
„a) az erdészeti hatóság által határozatban megállapított
befizetési kötelezettségeit teljesítette, nyilatkozott, hogy
egyéb lejárt határidejû köztartozása nincs, valamint
b) az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi
LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 14. §-ában foglaltak
szerint kijelölés alapján az erdõgazdálkodási tevékenységet ellátja, költségvetés készítési és elszámolási
kötelezettségének eleget tesz.”
(2) Az FVM rendelet 5. §-a a következõ (3)–(4) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) A támogatási kérelmek benyújtásának határideje
jogvesztõ hatályú.
(4) A II. Fejezet I. Az erdészeti feladatok támogatás jogcímen adható támogatások jogosságát és összegét – valamennyi határidõn belül beküldött kérelem beérkezését
követõen – az erdészeti hatóság állapítja meg és intézkedik
a támogatás összegének kiutalásáról. A támogatási forráshiány esetén az erdészeti hatóság az igényelt támogatásokat arányosan csökkenti.”

2. §
Az FVM rendelet 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § A 6. § a) pontjában foglalt támogatás elnyerése és
elszámolása érdekében az erdõgazdálkodónak – a jóváhagyott éves erdõgazdálkodási terv alapján – költségvetést
kell készítenie. A költségvetést legkésõbb e rendelet
hatálybalépését követõ harminc napon belül – elemi károk
esetén, valamint új erdõgazdálkodó belépésekor az éves
erdõgazdálkodási tevékenység megkezdésének tervezett
vagy szükséges idõpontja elõtt harminc nappal – kell elkészíteni, és az erdészeti hatósághoz elbírálásra és jóváhagyásra négy példányban benyújtani. Az éves terv évközi
változása esetén a kérelemhez módosított költségvetést is
mellékelni kell. A költségvetés határidõn túli benyújtása
esetén támogatás nem folyósítható, illetve a felvett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.”

3. §
Az FVM rendelet 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) A támogatás az erdészeti hatósághoz 2006. február
10-ét követõ harminc napon belül benyújtott kérelemre, a
felújítás során egy alkalommal, befejezéskor vehetõ
igénybe. A támogatás igénybevételének rendjét az e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A támogatás igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti ha-
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tóság állapítja meg, és intézkedik a támogatás összegének
a kiutalásáról.”

4. §
Az FVM rendelet 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) A támogatás az erdészeti hatósághoz 2006. február
10-ét követõ harminc napon belül benyújtott kérelemre,
erdõrészletenként egy alkalommal vehetõ igénybe. A
2005/2006-os tenyészeti évben szakszerûen elvégzett és
legalább hetven százalék sikerességû erdõsítés mûszaki átvételét követõen a támogatás kifizethetõ tárgyévet követõ
év március 31-ig.”

5. §
Az FVM rendelet 13. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) A kijelölt erdõgazdálkodó kizárólag a kijelölt területre vonatkozó erdõgazdálkodási tervet és költségvetést
legkésõbb 2006. február 10-ét követõ tizenöt napon belül
köteles megküldeni az erdészeti hatóság részére. Az erdészeti hatóság a terv és költségvetés jóváhagyását követõen
azokat a támogatás, illetve a visszafizetési kötelezettség
elõjegyzése céljából tizenöt napon belül továbbítja a minisztériumhoz.”

2006/13. szám
7. §

Az FVM rendelet 19. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A támogatás mértéke:]
„a) a 18. § (1) bekezdés b) pontja szerinti integrátor a
szakirányítási szerzõdés alapján a tárgyévben szakirányított terület után hektáronként kettõezer forintot, az erdészeti hatóságnál nyilvántartott üzemi területe után hektáronként ezer forintot igényelhet támogatásként. Évközi
szerzõdéskötés esetén a támogatás idõarányosan vehetõ
igénybe. Az idõarányos támogatás kezdõ idõpontja nem
lehet korábbi, mint a szerzõdés erdészeti hatósághoz történt benyújtásának idõpontja.”

8. §
(1) Az FVM rendelet 20. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Integrátorok egymással kötött szakirányításra, integrált erdõgazdálkodó szervezet vezetõjének, szakszemélyzetének az integrátornál végzett szakirányítói tevékenységére vonatkozó szerzõdése nem támogatható.”
(2) Az FVM rendelet 20. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az integrátor nem igényelhet támogatást az integráltak erdészeti szakszemélyzetével kötött szakirányítási
szerzõdés után.”

6. §
9. §
Az FVM rendelet 18. § (1) bekezdése b) pontjának
bc)–bf) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A magán-erdõgazdálkodók mûködésének költségeire
támogatást igényelhet:]
„bc) legalább ötven hektár fahasználati és/vagy erdõmûvelési (fakitermelés, erdõsítés és ápolás alá vont terület) munkára vonatkozó szerzõdése van,
bd) nettó árbevétele az ötszázmillió forintot nem haladja meg, melynek legalább hetvenöt százaléka erdõgazdálkodásból (TEÁOR 02.0), vadgazdálkodásból (TEÁOR
01.5) és fûrészárúgyártásból (TEÁOR 20.1) származik, és
errõl a kérelem és a tevékenységenként részletezett árbevételi terv benyújtásával egyidejûleg nyilatkozott,
be) határozat alapján ellátja a miniszter által kijelölt erdõgazdálkodói megbízást abban az erdõtervezési körzetben, amelyikben gazdálkodik vagy szakirányítást végez,
bf) tagja a Magánerdõ-tulajdonosok és Gazdálkodók
Országos Szövetségének, vagy a Fagazdasági Országos
Szövetségnek, vagy a Magyar Erdõgazda Szövetségnek,
amelyrõl igazolást kell csatolni.”

Az FVM rendelet 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,22. § (1) A támogatás igénybevételének jogosságát –
az integráltak részére végzett munkák elvégzését – az erdõterület fekvése szerint illetékes erdészeti hatóság állapítja meg. A kérelemhez az integrátor köteles csatolni a
más erdészeti hatóság illetékességi területén lévõ integrált
területhez kapcsolódó igazolást.
(2) Amennyiben az integrált területen végzett szakmai
munkát az erdészeti hatóság kifogásolja, és az integrátor
nem dokumentálja, hogy az integrált a szakirányítási tanácsadása ellenére végezte el a munkát, a kifogásolt területre folyósított integrátori támogatás jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak minõsül.
(3) Amennyiben az integrátor saját üzemi és integrált területén végzett munkáját az erdészeti hatóság szakmailag
nem fogadja el, úgy az érintett területre igénybe vett integrátori támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak
minõsül.
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(4) Amennyiben az integrátor munkáját az erdészeti hatóság az integrált területen ismételten és sorozatosan nem
fogadja el, úgy az integrátor az e jogcímen igényelhetõ támogatásból kizárható.
(5) A támogatási kérelem elfogadása esetén a támogatást az integrátor székhelye szerint illetékes erdészeti
hatóság utalja át.”

(5) A mûködési költségekhez igénybe vett támogatások
felülvizsgálatához a tárgyévi éves beszámolót, mellékelve
a tevékenységenkénti árbevétel részletezését, annak jóváhagyását követõen az illetékes erdészeti hatóság részére
15 napon belül meg kell küldeni.
(6) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetését az erdészeti hatóság rendeli el.”

10. §

13. §

Az FVM rendelet 23. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az erdõbirtokossági társulat, valamint egyéb, a gazdálkodói együttmûködést segítõ szervezetek megalakulásához, mûködési költségeihez támogatást vehetnek
igénybe]
„a) a tárgyévet megelõzõ év november 1-jét követõen
megalakult erdõbirtokossági társulatok, illetõleg az erdõtulajdonos tagokból álló és kizárólag erdõgazdálkodási,
valamint ahhoz kapcsolódó tevékenységet végzõ szövetkezetek, amelyek megfelelnek a társult erdõgazdálkodás
külön jogszabály szerinti feltételeinek.”

Az FVM rendelet 29. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) A támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolást – a támogatási okiratban foglaltak szerint – a gazdálkodó legkésõbb a tárgyév december 1-jéig köteles beterjeszteni az erdõterület fekvése szerint illetékes erdészeti
hatósághoz. Az elszámolásokat a felülvizsgálatot követõen legkésõbb december 10-éig kell megküldeni a minisztérium részére.”

11. §
Az FVM rendelet 24. §-ának b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A támogatás mértéke:]
„b) az erdõbirtokossági társulat, erdõszövetkezet forgóeszköz-feltöltéséhez és mûködési költségeinek részbeni
megtérítéséhez igénybe vehetõ támogatás összege hektáronként ötezer forint, legfeljebb ötmillió forint, de nem haladhatja meg a számlával igazolt, ténylegesen elszámolt
erdészeti szakszemélyzet foglalkoztatásának támogatásával csökkentett mûködési közvetlen költségeinek ötven
százalékát,
c) az erdõgazdálkodási integrátor – az erdõbirtokossági
társulatot és az erdõszövetkezetet kivéve – forgóeszköz-feltöltéséhez és mûködése közvetlen költségeinek
részbeni megtérítéséhez igénybe vehetõ támogatás összege a tárgyév január 1-jét követõen integrált terület után
hektáronként ötezer forint, legfeljebb tízmillió forint, de
nem haladhatja meg az erdõgazdálkodási tevékenységbõl
származó nettó árbevétel tíz százalékát. Évközi szerzõdéskötés esetén a támogatás idõarányosan vehetõ igénybe.”

12. §
Az FVM rendelet 25. §-a a következõ új (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az integrátor részére a tárgyév január 1-jét követõen integrált terület után a 24. § c) pontja alapján folyósított támogatáson felül a 19. § b) pontja szerinti támogatás
nem folyósítható.

14. §
(1) Az FVM rendelet 33. §-ának (3) és (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az erdõgazdálkodó az erdõterület fekvése szerint
illetékes erdészeti hatóságtól a tárgynegyedévet követõ hó
20-áig kérheti a támogatás folyósítását. A támogatás
igénybevételének jogosságát, valamint összegét az erdészeti hatóság állapítja meg, és gondoskodik a támogatás
folyósításáról.
(4) Az erdõkárok elhárításának támogatására rendelkezésre álló pénzösszegbõl évenként legalább a keret ötven
százalékát az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõhálózat tevékenységével összefüggésben felmerült költségek fedezetére lehet fordítani. A minisztérium az erdõvédelmi mérõ- és megfigyelõhálózatot mûködtetõ állami szerv részére
támogatási okiratot állít ki, és a támogatási okiratban meghatározott idõpontokban intézkedik a támogatás
átutalásáról.”
(2) Az FVM rendelet 33. §-ának (7)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A támogatást a 10032000-01220191-52000001
számú Erdészeti közcélú feladatok elõirányzat-felhasználási keretszámláról kell teljesíteni.
(8) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást az illetékes
erdészeti hatóság által határozatban megjelölt számlára
kell visszafizetni.”

15. §
Az FVM rendelet 39. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a c) ponttal egészül
ki:
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[Pályázat alapján támogatást vehet igénybe a termõföldtulajdon szerzésére jogosult, mezõgazdasági termeléssel foglalkozó gazdálkodó, vállalkozói vagy õstermelõi
igazolvánnyal rendelkezõ magánszemély, illetõleg az erdészeti hatóság által nyilvántartásba vett egyéni erdõgazdálkodó, ha a meglévõ és a támogatás alapját képezõ termõföldterülete együttes nagysága a termõföldrõl szóló
1994. évi LV. törvény 5. § (1) bekezdése által meghatározott termõföldszerzési korlátokat nem haladja meg, és]
„b) nem erdõ mûvelési ágú termõföld esetén – a település határától függetlenül – azonos vagy egymáshoz közvetlenül csatlakozó dûlõben van.”

16. §
(1) Az FVM rendelet 40. §-a (1) bekezdésének e) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Támogatás igénybevételére – a 39. §-ban foglalt feltételeken túl – az a vásárlás idõpontjában már legalább egy
hektár, szõlõ és gyümölcsös mûvelési ágú termõföldbõl
legalább ötezer négyzetméter nagyságú termõföldtulajdonnal rendelkezõ belföldi magánszemély jogosult]
„e) akinek termõföldtulajdona a vásárlás révén tulajdonába kerülõ termõfölddel együtt erdõ mûvelési ágú termõföld esetén a hat hektárt, szõlõ és gyümölcsös mûvelési
ágú termõföld esetében pedig a két hektárt, egyéb mûvelési ág esetén pedig a kettõszáztíz aranykoronát meghaladja,
és”
(2) Az FVM rendelet 40. §-ának (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) Egy pályázó a 2006. évben legfeljebb két pályázatot nyújthat be.”

17. §
Az FVM rendelet 41. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A pályázatot az adásvételi szerzõdés keltétõl számított 90 napon belül, és e határidõ betartásával legkésõbb
2006. szeptember 30-áig lehet a minisztériumhoz benyújtani.”

18. §
Az FVM rendelet 49. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„49. § A normatív támogatás 2006. január 1-jétõl 2006.
december 31-éig elvégzett tevékenységrõl kiállított igazolás alapján 2007. március 10-ig igényelhetõ.”
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Az FVM rendelet 59. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„59. § A támogatási igényt az 55. § a) pontja esetében a
Felügyelõség bírálja el és a döntést követõen ellenjegyzésével elõkészíti a támogatási szerzõdést a kedvezményezettel. A támogatási szerzõdést a kedvezményezettel a minisztérium köti meg. Az 55. § b) pontja esetében a támogatási igényt a minisztérium bírálja el és a döntést követõen
szerzõdést köt a kedvezményezettel. A nyertes pályázatok
esetében a támogatás összegét és mértékét a Felügyelõség,
illetve a minisztérium a pályázatban megjelöltektõl eltérõen, a rendelkezésre álló keret függvényében, attól alacsonyabb mértékben és összegben is megállapíthatja. A támogatás folyósításáról a minisztérium gondoskodik.”

20. §
Az FVM rendelet 61. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„61. § Az agrártámogatások keretében évente meghirdetett pályázati rendben – pályázat útján – a teljesítést
követõen utólagos finanszírozással, vissza nem térítendõ
állami támogatás vehetõ igénybe a vadászható állatfajok
természetes állománya és azok élõhelye megõrzésének,
valamint védelmének érdekében.”

21. §
Az FVM rendelet 64. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„64. § Támogatást igényelhet a támogatási cél megvalósításában érintett vadászterület vadászatra jogosultja.”

22. §
Az FVM rendelet 65. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„65. § A támogatás mértéke évenként, pályázónként
– azonos vadászatra jogosult esetében vadászterületenként –
és pályázatonként az ötmillió forintot nem haladhatja meg.
A támogatás feltétele ötven százalék saját forrás biztosítása.”

23. §
Az FVM rendelet 66. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„66. § A pályázatot a vadászatra jogosult az érintett vadászterület elhelyezkedése szerint illetékes vadászati hatósághoz (a továbbiakban: vadászati hatóság) kell benyújtani.”
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ján – a teljesítést követõen utólagos finanszírozással
vissza nem térítendõ állami támogatás vehetõ igénybe.”

28. §
24. §
Az FVM rendelet 72. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„72. § A vadgazdálkodással összefüggõ kutatás, ismeretterjesztés támogatására évente meghirdetett pályázati
rendben – pályázat útján – a teljesítést követõen utólagos
finanszírozással, vissza nem térítendõ állami támogatás
vehetõ igénybe.”

25. §
Az FVM rendelet 78. §-a a következõ (2) bekezdéssel
egészül ki, egyidejûleg az eredeti rendelkezés (1) bekezdésre változik:
„(2) Központi költésvetésbõl mûködõ oktatási intézmény nyertes pályázata esetében a támogatás a Magyar
Államkincstáron keresztül az Oktatási Minisztérium közremûködésével kerül átcsoportosításra elõirányzat átadással. A minisztérium az Oktatatási Minisztériummal kötendõ tárcaközi megállapodás együttes aláírását követõen tizenöt napon belül intézkedik a Magyar Államkincstár felé
a költségvetési támogatási elõirányzat módosítására. A
nyertes pályázatot benyújtó központi költségvetésbõl mûködõ oktatási intézmény költségvetési elõirányzatának a
pályázaton elnyert támogatási összeggel való megemelésérõl az Oktatási Minisztérium gondoskodik.”
26. §
Az FVM rendelet 79. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„79. § Nem központi költségvetésbõl mûködõ oktatási
intézmények esetében a támogatást a nyertes pályázó elszámolásának beérkezését követõ 60 napon belül a
10032000-01220191-56000003 számú Vadgazdálkodási
tevékenységek elõirányzat felhasználási keretszámla terhére kell folyósítani.”

27. §
Az FVM rendelet 81. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„81. § A különleges rendeltetésû vadászterületek természetes vadállománya genetikai értékének megõrzéséhez,
valamint az ehhez kapcsolódó oktatási feladatok ellátásához évente meghirdetett pályázati rendben – pályázat út-

(1) Az FVM rendelet 113. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A minisztérium a 2006. évi közösségi agrármarketing program megvalósítására hétszázhúsz millió forint keretösszegben meghatározott támogatást biztosít.”
(2) Az FVM rendelet 113. §-ának (3) és (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A minisztérium az AMC Kht. 2006. évi mûködésének biztosítására az (1) bekezdésben meghatározott összegen felül kettõszáznyolcvan millió forint keretösszegû fedezetet biztosít.
(4) Az AMC Kht. szakmai szempontok és a rendelkezésre álló támogatási összeg figyelembevételével javaslatot készít a szakmai keretprogramra, amit jóváhagyás végett felterjeszt a minisztérium felé. Az éves marketing keretprogramot a miniszter hagyja jóvá.”

29. §
Az FVM rendelet 114. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„114. § (1) Támogatás nyújtható:
a) jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, továbbá természetes
személyek részére,
b) az AMC Kht. által megkötött támogatási szerzõdésekre, a 113. § (4) bekezdése által jóváhagyott keretprogram, illetve egyedi döntés alapján.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakra támogatást
az AMC Kht. 2006. évi közösségi agrármarketing programjában a miniszter által jóváhagyott alapítási célok
megvalósítására lehet igényelni.
(3) Forrás biztosítható továbbá az AMC Kht. saját szervezete által alapítási céljainak megvalósítása érdekében
felmerülõ mûködési költségeire.”

30. §
Az FVM rendelet 115. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„115. § Az AMC Kht. 2006. évi közösségi marketing
programja megvalósításának érdekében felmerülõ mûködési költségek általános forgalmi adóval növelt fedezetét a
minisztérium biztosítja. Az ehhez szükséges forrást a minisztérium által kiállított, az R. 1. számú melléklete szerint
kiállított igazolás alapján az AMC Kht. a 136. §-ban meghatározott folyószámláról, negyedévente arányos részle-
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tekben, legkorábban a tárgynegyedévet megelõzõ hónap
elsõ napjától igényelheti.”

31. §
Az FVM rendelet 116. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) Az AMC Kht. alapítási céljainak megvalósítása érdekében vállalkozási, megbízási és támogatási szerzõdéseket köt, illetve egyéb jogviszonyok alapján (pl. megrendelések, költségtérítési megállapodások) jár el, továbbá a
programokkal kapcsolatos házi pénztári kifizetéseket
eszközöl.”
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tés után igényelhetõ. A támogatható mennyiséget a Baromfi Terméktanács (a továbbiakban: BTT) javasolja.”
(2) Az FVM rendelet 122. §-ának (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) A támogatás mértéke a vágóbaromfi és baromfihús
esetében a levágott és az MSZ 6918/1997 vágóbaromfi
szabvány alapján a vágóüzemi, ún. szalagon történõ minõsítés során I., illetve II. minõségi osztályba sorolt és az e
rendelet 14. számú mellékletének táblázatában felsorolt
vágóbaromfi élõtömege, valamint a továbbfeldolgozó
üzem által az elõállításra kerülõ termékbe való bedolgozás
céljából megvásárolt, az e rendelet 14. számú mellékletében szereplõ vágóbaromfiból elõállított baromfihús után
1,32 Ft/kg, amely mindösszesen legfeljebb négyszáz millió kilogramm vágóbaromfi és baromfihús után igényelhetõ.”

32. §
Az FVM rendelet 117. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„117. § (1) Az AMC Kht. – mint támogató – a 113. §
(1) bekezdésében meghatározott keretösszegen belül –
szakmai és jogszabályi szempontok alapján – támogatási
szerzõdéseket köthet. Az igénylõ a támogatásra való jogosultságát, a támogatni kívánt célt, a megvalósítás tervezett
módját a támogatási szerzõdés megkötésével egyidejûleg
igazolni köteles. Továbbá az igénylõnek nyilatkoznia kell
arról, hogy a kérelemben megjelölt cél megvalósítására
tárgyévben milyen jogcímû és összegû költségvetési vagy
önkormányzati támogatásban részesül.
(2) A támogatási jogviszony az AMC Kht., mint támogató és a programot megvalósító partner, mint támogatott
között jön létre, amelynek keretében a támogatott a támogatást az elszámoláshoz szükséges bizonylatok benyújtását és elbírálását követõen közvetlenül a támogatótól kapja
meg. Indokolt esetben lehetõség van a támogatási szerzõdésben meghatározott keretösszeg legfeljebb 30 százalékáig elõleg igénylésére, amennyiben arról a támogatási
szerzõdés rendelkezik. Az elõleggel történõ elszámolás támogató által történõ elfogadásáig a támogatás fennmaradó
része nem folyósítható.
(3) A támogatás alapjának kiszámításakor az áfával növelt költségek abban az esetben vehetõk figyelembe,
amennyiben a támogatott nyilatkozik, hogy az adott program támogatással fedezett költségeivel kapcsolatban Áfa
visszaigénylési jogot nem érvényesít.”

33. §
(1) Az FVM rendelet 122. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatás mértéke a vágósertés esetében vágóhídon átvett élõállat-darabonként, az elvégzett vizsgálatok
után kiadott számlán szereplõ költségekbõl legfeljebb
százhúsz forint, amely legfeljebb 3,5 millió darab vágóser-

34. §
(1) Az FVM rendelet 124. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 122. §-ban meghatározott támogatást az a húsfeldolgozást végzõ belföldi székhelyû természetes és jogi
személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
egyéni vállalkozó veheti igénybe, aki/amely
a) az élelmiszerek elõállításainak és forgalmazásának
élelmiszer-higiéniai feltételeirõl szóló 90/2003. (VII. 30.)
FVM–ESZCSM együttes rendelet (a továbbiakban: ÉEF)
elõírásainak megfelelõ létesítménnyel rendelkezik,
b) a vágósertés és szarvasmarha vágását és feldolgozását végzõ vállalkozások kivételével, az adott termékpályán
a miniszter által elismert terméktanácsnak igazolt tagja,
c) a hatályos jogszabályokban, illetve a vonatkozó
szabványokban meghatározott vágóállat-minõsítési elõírásoknak eleget tesz,
d) tevékenysége megfelel az ISO 9000 szabványsorozat és/vagy a Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–18/93. számú
elõírásában meghatározott HACCP élelmiszer-biztonsági
rendszer elõírásainak, és ezt nyilatkozattal és/vagy tanúsítvánnyal, igazolással vagy a felkészítõ-tanácsadó céggel
kötött szerzõdéssel dokumentálja,
e) a vizsgálati díj kifizetését igazoló bizonylattal rendelkezik, és a vágási mennyiséget az állat-egészségügyi
hatóság igazolta.”
(2) Az FVM rendelet 124. §-ának (3) és (4) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(3) Az e rendelet 15. számú melléklete szerinti támogatási kérelmet a benyújtást megelõzõ negyedévre vonatkozóan az MVH részére személyesen vagy postai úton, a
negyedévet követõ hónap 30. napjáig kell eljuttatni vagy
megküldeni, az alábbi nyilatkozatok és igazolások
csatolásával:
a) az ÉEF elõírásainak megfelelõ létesítmény meglétérõl szóló igazolás vagy nyilatkozat annak meglétérõl,
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b) a hatósági vizsgálati díj(ak)ról szóló számla és annak kifizetését igazoló bizonylat másolata,
c) a minõségirányításra és a minõségbiztosításra vonatkozó ISO 9000 szabványsorozat és/vagy a Magyar Élelmiszerkönyv 1–2–18/93. számú elõírásában foglaltaknak
megfelelõ HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer elõírásainak való megfelelõség dokumentálását szolgáló tanúsítvány, igazolás vagy a felkészítõ-tanácsadó céggel kötött szerzõdés másolata, illetve nyilatkozat ezek meglétérõl.
(4) Az MVH a támogatási kérelmet a beérkezésétõl számított harminc munkanapon belül bírálja el és állítja ki az
igazolást, amennyiben a kérelemben foglaltak megfelelnek az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban
elõírt feltételeknek. Az MVH a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.”
(3) Az FVM rendelet 124. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az MVH az e rendelet 122. § (1), illetve (3) bekezdésben foglalt mennyiségi keret kimerülését követõen, illetve a (3) bekezdés szerinti határidõ után benyújtott támo-
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gatási kérelmeket elutasítja. A támogatás kimerülésének
napján benyújtott kérelmek alapján jóváhagyható támogatás a fennmaradt támogatási keret arányában visszaosztásra kerül. A keret kilencvenszázalékos, majd teljes kimerülését követõen az MVH tájékoztatja a minisztériumot.”

35. §
Az FVM rendelet 127. §-a (1) bekezdésének a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A támogatást az veheti igénybe, aki]
„a) a 126. § a) és b) pontjaiban, illetve a 127–134. §-okban elõírt részletes feltételeknek megfelel,”

36. §
(1) Az FVM rendelet 129. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

„
Ft/élõtömeg kg

Kezelési és
gyógyszerköltség
számla elfogadható
legkorábbi kelte

– – – – Növendék csirke vágásra (vágócsirke)

2,00

2005. XI. 1.

012410 2212

– – – – Pecsenyeliba, legfeljebb 9 hetes, intenzív tartásban

2,00

2005. XI. 1.

012410 2220

– – – Növendék liba, 3 hónapos és idõsebb

2,00

2005. IV. 1.

012410 2222

– – – – Fiatal liba (9 héttõl 9 hónapig), vágásra

2,00

2005. IV. 1.

012410 2223

– – – Hízott liba, töméssel hizlalt

2,00

2005. XII. 1.

012410 3210

– – – Növendék pulyka, 3 hónaposnál fiatalabb

2,00

2005. XI. 1.

012410 3220

– – – Növendék pulyka, 3 hónapos és idõsebb

2,00

2005. VIII. 1.

012410 4212

– – – Pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos, intenzív tartásban

2,00

2005. XI. 1.

012410 4222

– – – Hízott kacsa, töméssel hizlalt

2,00

2005. XII. 1.
„

BTO termékszám

Vágóbaromfi megnevezése a BTO szerint

012410 1220
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(2) Az FVM rendelet 129. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben megnevezett támogatás mindösszesen legfeljebb háromszáznegyvenöt millió kilogramm vágóbaromfi után igényelhetõ. A program betartását a kezelõ állatorvossal igazoltatni kell. Az (1) bekezdésben szereplõ táblázatban megnevezett fiatal, illetve hízott
liba, valamint a hízott kacsa támogatás igénybevétele esetén nem vehetõ igénybe a 130. §-ban rögzített támogatás.”
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37. §

(1) Az FVM rendelet 130. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben megnevezett támogatás igénybevétele esetén nem vehetõ igénybe a 129. §-ban rögzített
támogatás. Az (1) bekezdésben megnevezett támogatás
mindösszesen legfeljebb 2,2 millió darab növendék liba és
1,8 millió darab növendék kacsa után igényelhetõ.”
(2) Az FVM rendelet 130. §-ának (3) bekezdése szerinti
táblázat helyébe a következõ táblázat lép:

„
BTO termékszám

Vágóbaromfi megnevezése a BTO szerint

Ft/db

Kezelési és gyógyszerköltség
számla elfogadható
legkorábbi kelte

012410 2210

– – – – Növendék liba, 3 hónaposnál fiatalabb

34

2005. X. 1.

012410 2220

– – – – Növendék liba, 3 hónapos és idõsebb

34

2005. IV. 1.

012410 4210

– – – – Növendék kacsa, 3 hónaposnál fiatalabb

20

2005. X. 1.

012410 4220

– – – – Növendék kacsa, 3 hónapos és idõsebb

20

2005. IX. 1.
„

(3) Az FVM rendelet 130. §-a (5) bekezdésének bevezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az e rendelet 129. § és az (1) bekezdésében meghatározott támogatások igénylésekor a 44. számú melléklet
szerinti támogatási kérelmet a benyújtást megelõzõ negyedévre vonatkozóan az MVH részére személyesen vagy
postai úton, a negyedévet követõ hónap 30. napjáig lehet
benyújtani, amelyhez csatolni kell:”
(4) Az FVM rendelet 130. §-ának (6) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az MVH a támogatási kérelmet a beérkezésétõl
számított harminc munkanapon belül bírálja el és állítja ki
az igazolást, amennyiben a kérelemben foglaltak megfelelnek az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban elõírt feltételeknek. Az MVH a kiadott igazolásokról
havonta tájékoztatja a minisztériumot.”
(5) Az FVM rendelet 130. §-a a következõ új (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az MVH a 129. § (2) bekezdésében és a 130. §
(2) bekezdésében foglalt mennyiségi keret kimerülése, illetve az (5) bekezdés szerinti határidõ után benyújtott támogatási kérelmeket elutasítja. A támogatás kimerülésének napján benyújtott kérelmek alapján jóváhagyható támogatás a fennmaradt támogatási keret arányában visszaosztásra kerül. A keret kilencvenszázalékos, majd teljes
kimerülését követõen az MVH tájékoztatja a minisztériumot.”

38. §
(1) Az FVM rendelet 131. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) Étkezési tyúktojástermelõ telepek esetében:
a) a beólazáskor (a növendék átminõsítése után) a beállított, a BTT és a kezelõ állatorvos által igazolt tojó darabszám után tizenöt forint/db tojójérce (BTO 012410 1212)
támogatás – az áfát nem tartalmazó költségek térítésére –
vehetõ igénybe, legfeljebb 4 millió darab tojójérce után.
Kezelési és gyógyszerköltség számla elfogadható legkorábbi kelte 2005. július 1-je;
b) a támogatás vásárolt (húsz hetesnél fiatalabb) jércékre is igénybe vehetõ, ha a kezelõ állatorvos igazolást ad
ki arról, hogy a mellékelt költségszámlák a pályázó által
felvásárolt jérceállományra vonatkoznak, amelynek a felvásárlásról szóló számlán szereplõ darabszáma meg kell,
hogy egyezzen a pályázati lapon feltüntetett darabszámmal. Kezelési és gyógyszerköltség számla elfogadható
legkorábbi kelte 2005. július 1-je.”
(2) Az FVM rendelet 131. §-a (2) bekezdésének felvezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az e rendelet 17. számú melléklete szerinti támogatási kérelmet a benyújtást megelõzõ negyedévre vonatkozóan az MVH részére személyesen vagy postai úton a negyedévet követõ hónap 30. napjáig lehet eljuttatni vagy
megküldeni, amelyhez csatolni kell:”
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(3) Az FVM rendelet 131. §-ának (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az MVH az igazolást a kérelem beérkezésétõl számított harminc munkanapon belül bírálja és állítja ki. Az
MVH a kiadott igazolásokról havonta tájékoztatja a minisztériumot.”
(4) Az FVM rendelet 131. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az MVH az (1) bekezdés a) pontjában foglalt
mennyiségi keret kimerülése, illetve a (2) bekezdés szerinti határidõ után benyújtott támogatási kérelmeket elutasítja. A támogatás kimerülésének napján benyújtott kérelmek
alapján jóváhagyható támogatás a fennmaradt támogatási
keret arányában visszaosztásra kerül. A keret kilencvenszázalékos, majd teljes kimerülését követõen az MVH tájékoztatja a minisztériumot.”

39. §
(1) Az FVM rendelet 132. §-ának (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és (2) bekezdések szerint felhasználható és
igényelhetõ támogatás a számlákon szereplõ költségekbõl
legfeljebb kettõszáz forint/élõállat egyed/év, amely legfeljebb 3 millió darab vágósertés után igényelhetõ.”
(2) Az FVM rendelet 132. §-a (4) bekezdésének felvezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az e rendelet 18. számú melléklete szerinti támogatási kérelmet a benyújtást megelõzõ negyedévre vonatkozóan az MVH részére személyesen vagy postai úton a negyedévet követõ hónap 30. napjáig lehet megküldeni,
amelyhez csatolni kell:”
(3) Az FVM rendelet 132. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az MVH a támogatási kérelmet a beérkezésétõl
számított harminc munkanapon belül bírálja el és állítja ki
az igazolást, amennyiben a kérelemben foglaltak megfelelnek az e rendeletben, valamint az egyéb jogszabályokban elõírt feltételeknek. Az MVH a kiadott igazolásokról
havonta tájékoztatja a minisztériumot.”
(4) Az FVM rendelet 132. §-a a következõ új (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az MVH a (3) bekezdésében foglalt mennyiségi
keret kimerülése, illetve a (4) bekezdés szerinti határidõ
után benyújtott támogatási kérelmeket elutasítja. A támogatás kimerülésének napján benyújtott kérelmek alapján
jóváhagyható támogatás a fennmaradt támogatási keret
arányában visszaosztásra kerül. A keret kilencvenszázalékos, majd teljes kimerülését követõen az MVH tájékoztatja a minisztériumot.”
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40. §

Az FVM rendelet 139. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A támogatás igénybevételének feltételei:]
„b) a 137. § (2) bekezdésének ba) alpontjában szereplõ
esetben a kerületi fõállatorvos által kiállított igazolás az állományok szalmonella mentességérõl és az állományok
betelepítéskori létszámáról, valamint a BTT tagság igazolása;”

41. §
Az FVM rendelet 150. §-a (2) bekezdésének b) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy a
jogosult]
„b) rendelkezik a sertés értékesítésérõl szóló számlával,
illetve felvásárlási jeggyel, saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belsõ bizonylattal; az (1) bekezdés
b)–d) pontjaiban megjelölt jogosultak esetében az alapanyag-termelõktõl történõ felvásárlást igazoló bizonylattal.”

42. §
(1) Az FVM rendelet 151. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A vágóbaromfi termelési támogatása iránti kérelemnek tartalmaznia kell:]
„d) az integrátor/kereskedõ kérelmezõ esetén nyilatkozatot arról, hogy a 149. § (6) bekezdésének megfelelõen a
termelõ részére felvásárlási áron felül a vágóbaromfi termelési támogatást is megfizette, valamint a felvásárlást
igazoló bizonylat, illetve számla másolatát.”
(2) Az FVM rendelet 151. §-a (3) bekezdésének b) és
d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A vágósertés támogatására vonatkozó támogatási kérelemnek tartalmaznia kell]
„b) integrátor, kereskedõ, szövetkezet és termelõi csoport esetén a Hivatal igazolását a nyilvántartásba vételrõl
és arról, hogy a támogatást igényelheti,”
„d) a sertés értékesítésérõl szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolatát, saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belsõ bizonylat másolatát; a 150. § (1) bekezdés b)–d) pontjaiban megjelölt jogosultak esetében az
alapanyag-termelõktõl történõ felvásárlást igazoló bizonylat másolatát is,”
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43. §

Az FVM rendelet 152. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) Az MVH a támogatási kérelmeket folyamatosan fogadja a 148. § (1), illetve (2) bekezdésben foglalt mennyiségi keret kimerüléséig, de legkésõbb 2007. február
15-éig. E keretek kimerülése, illetve a határidõ letelte után
benyújtott támogatási kérelmeket az MVH elutasítja. A támogatás kimerülésének napján benyújtott kérelmek alapján jóváhagyható támogatás a fennmaradt támogatási keret
arányában visszaosztásra kerül. A keret kilencvenszázalékos, majd teljes kikerülését követõen az MVH tájékoztatja
a minisztériumot.”
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47. §

Az FVM rendelet 187. §-ának (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(3) A HALTERMOSZ az összesített, ellenõrzött elszámolásokat legkésõbb a 2006. október 3-áig a minisztérium
részére megküldi.”

48. §
Az FVM rendelet 209. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„209. § E jogcímen a vízkár-elhárítási feladatokhoz, vízilétesítmények üzemeléséhez, karbantartáshoz nyújtható
támogatás.”

44. §
Az FVM rendelet 153. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,153. § (1) A támogatás a feltételeknek megfelelõen
elõállított vágóbaromfi és vágósertés után az illetékes adóhatóságtól 2007. január 1-jét követõen igényelhetõ a
152. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás csatolásával. Az igénylésnél az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A támogatás folyósítását a Magyar Köztársaság
2007. évi költségvetésérõl szóló törvény hatálybalépését
követõen a 10032000-01850499 APEH Állatjóléti és haszonállat-tartási szabályok okozta többletköltségek támogatása lebonyolítási számláról kell teljesíteni.”

45. §
Az FVM rendelet 154. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„154. § A vágóbaromfi és a vágósertés termelési támogatása esetében e rendelet rendelkezéseit a 2006. január
1-jét követõ felvásárlásokra kell alkalmazni.”

46. §
Az FVM rendelet 185. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet egy példányban
az OMMI-nak és három példányban összesítés céljából a
HALTERMOSZ részére legkésõbb 2006. április 24-éig
kell megküldeni.
(3) A HALTERMOSZ köteles az összesítéseket legkésõbb 2006. május 15-éig a minisztérium részére megküldeni.”

49. §
Az FVM rendelet 210. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,210. § (1) A támogatási kérelem a vízgazdálkodási feladatokat szolgáló, továbbá a minisztérium feladatkörébe
tartozó vizek és vízilétesítmények karbantartásával, üzemeltetésével a belvízkárok megelõzése, csökkentése, a
mezõgazdasági termelés biztonsága érdekében szükséges
vízgazdálkodási beavatkozások megvalósítására nyújtható be.
(2) A támogatás formája: a területi vízgazdálkodási mûvekre (vizek és vízilétesítmények) fordított üzemeltetési,
karbantartási költség százalékában, vissza nem térítendõ
támogatás.”

50. §
Az FVM rendelet 215. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„215. § A támogatási összeg a benyújtott pályázat alapján, figyelemmel a rendelkezésre álló keretösszegre, a feladat jellegétõl függõen – a 34. számú mellékletben meghatározott – normatíva szerint kerül meghatározásra. A támogatás mértéke nem haladhatja meg a vízitársulat tárgyévre fenntartásra tervezett saját forrás összegét.”

51. §
Az FVM rendelet 220. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„220. § A pályázat benyújtásának határideje 2006. március 31. A határidõ után érkezett, illetve a hiányos pályázatokat a Hivatal elutasítja.”
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52. §

Az FVM rendelet 221. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„221. § A pályázatokat a Hivatal véleményének figyelembevételével, a pályázat benyújtási határidõtõl számított
hatvan napon belül, a minisztérium bírálja el. A minisztérium döntésérõl a Hivatal öt munkanapon belül
tájékoztatja a pályázót.”

53. §
Az FVM rendelet 225. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatást a minisztérium a 1003200001220191-51000008 számú fejlesztési típusú támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keret számláról teljesíti. A jogosulatlan igénybe vett támogatást
ugyanezen számlára kell visszafizetni.”

54. §
Az FVM rendelet 227. §-a (1) bekezdésének c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Támogatás adható az alábbi szaktanácsadással összefüggõ feladatokra:]
„c) a farmgyakornoki- és külföldi szakmai tapasztalatszerzési programok szervezésének és megvalósításának
támogatása.”

55. §
Az FVM rendelet 229. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés, valamint a megyei és a regionális
hatáskörbe tartozó támogatási keretre vállalt kötelezettségek jogcímenkénti összegérõl, a kötelezettségek szakmai
tartalmáról, valamint a támogatások jogcímenkénti kifizetésére vonatkozó intézkedésekrõl a Hivatal, a tényleges kifizetések jogcímenkénti összegérõl pedig a kifizetõ
intézmény havi jelentésben tájékoztatja a minisztériumot.”

56. §
(1) Az FVM rendelet 230. §-ának (1) és (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Támogatás vehetõ igénybe a (2) bekezdésben felsorolt tevékenységekbõl származó kettõmillió forint éves árbevételt meghaladó és a szaktanácsadás támogatására jogosult igénylõnek nyújtott szaktanácsadás költségeinek
részbeni támogatására.
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(2) A támogatást a szolgáltatást igénybe vevõ mezõgazdasági termelõ – beleértve az élelmiszert elõállító és az agroturizmus szolgáltatói tevékenységet végzõ termelõt is –
kaphatja. Családi gazdaság esetében csak a családi gazdálkodó jogosult támogatásra, a családi gazdaság többi tagja
támogatásra nem jogosult. A támogatás meghatározásánál
a gazdaság egészének árbevételét kell figyelembe venni.
Amennyiben a szaktanácsadást a közös õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõ õstermelõk együtt, a tevékenységük
egészére kérik, a teljes árbevételt kell figyelembe venni.
Amennyiben a szaktanácsadást csak egy õstermelõ, vagy a
közös igazolvánnyal rendelkezõk egy csoportja kéri, az árbevételt osztani, illetve arányosítani kell. Induló vállalkozás esetén a gazdaság mérete alapján kell vélelmezni a mûködõ gazdaság várható árbevételét. A családi gazdaságok,
õstermelõk és induló vállalkozások szaktanácsadással
kapcsolatos támogatási igényét a Hivatal a szaktanácsadásra irányuló szerzõdés belsõ tartalma és ahhoz kapcsolódóan benyújtott dokumentumokban foglaltak alapján bírálja el. Nem jogosult támogatásra az a mezõgazdasági termelõ, aki a termelõ tevékenységével azonos szakterületen
szerepel a minisztérium Szaktanácsadói Névjegyzékében
(a továbbiakban: Névjegyzék), a Névjegyzékben regisztrált szaktanácsadó a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959.
évi IV. törvény szerinti közeli hozzátartozója, valamint az
a társas vállalkozás, amelynek tagja a szaktanácsadó.”
(2) Az FVM rendelet 230. §-ának (3) bekezdése a következõ új f) ponttal egészül ki:
[A támogatásra jogosult igénylõ olyan szerzõdés alapján vehet igénybe támogatást, amely]
„f) teljesítése a tárgyévet követõ év március 31-éig megvalósul.”
(3) Az FVM rendelet 230. §-ának (5) bekezdése szerinti
táblázat helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,
Kategória

Az éves árbevétel
(ezer Ft)

Támogatás felsõ
határa (Ft/év)

Támogatás
mértéke (%)

A
B
C

2 000–20 000
20 000–50 000
50 000–100 000

100 000
200 000
300 000

80
50
50
”

57. §
(1) Az FVM rendelet 231. §-ának (3) bekezdése a következõ új d) és e) pontokkal egészül ki:
[A Hivatalok hatáskörébe tartozik]
„d) szakképesítést nem adó tanfolyamok, elõadások
költségeinek,
e) bemutató üzemek által biztosított üzemlátogatások.”
(2) Az FVM rendelet 231. §-ának (4) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) A minisztérium hatáskörébe tartozik
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a) a szakmai kiadványok elõállítási és megismertetési
költségeinek, valamint
b) a 235. § (4) bekezdésben hivatkozott országos, regionális szaktanácsadási központokban, valamint a szakmai szaktanácsadási központokban folytatott koordinációs
és/vagy szaktanácsadási tevékenység és az ahhoz szükséges feltételek megteremtésének,
c) szaktanácsadási és ismeretátadással összefüggõ állami feladatok (szervezés, ellenõrzés, hazai és nemzetközi
kapcsolatrendszer, és a szaktanácsadók kötelezõ továbbképzése) költségeinek,
d) szaktanácsadók szakmai továbbképzésének
támogatása.”

58. §
Az FVM rendelet 232. §-ának (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A támogatás a 231. § (3) bekezdésének a) és c)–e),
és a (4) bekezdés d) pontja szerinti célok esetében pályázat
útján vehetõ igénybe.
(3) A támogatás a 231. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti célra a Hivatal, a 231. § (4) bekezdésének b)–c) pontja
szerinti célra a minisztérium megbízása alapján vehetõ
igénybe.
(4) A támogatás a 231. § (4) bekezdésének a) pontja szerinti célra pályázat, valamint a minisztérium által létesített
állami megbízás útján vehetõ igénybe.”

59. §
Az FVM rendelet 233. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„233. § A pályázat benyújtásának részletes tartalmi és
formai követelményeit a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben, valamint a minisztérium és az FVM
Képzési és Szaktanácsadási Intézet honlapján megjelenõ
pályázati felhívás tartalmazza.”

60. §
(1) Az FVM rendelet 234. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatás mértéke a 231. § (3) bekezdésének a),
c), d) és a 231. § (4) bekezdés a) és d) pontjai szerinti célok
esetében a döntéshozó által elismert költségek ötven százalékáig, legfeljebb pályázatonként kettõmillió forintig
terjedhet, kivéve a 234. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakat.”
(2) Az FVM rendelet 234. §-ának (3) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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„(3) A 231. § (3) bekezdésének b) és e) pontja szerinti
cél esetében a támogatás a Hivatal, a 231. § (4) bekezdésének b) és c) pontja szerinti cél esetében a minisztérium által elismert költségekig terjedhet, de nem haladhatja meg a
támogatási szerzõdésben/állami megbízásban rögzített
összeget.”

61. §
(1) Az FVM rendelet 235. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A 231. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti támogatásra agrárképzést folytató oktatási intézmény, agrárkutató intézet, valamint a teljesítés idõpontjában a Névjegyzékben szereplõ szaktanácsadó, Regionális- és Területi
Szaktanácsadási Központ, valamint köztestület, érdekképviseleti és szakmai szervezet jogosult.”
(2) Az FVM rendelet 235. §-ának (4)–(6) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A 231. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti térítésmentes csoportos szaktanácsadási programok megvalósítóját a program helye szerint a Hivatal jelöli ki azok közül
a pályázók/ajánlattevõk közül, akik nem végeznek az agrárgazdasággal összefüggõ kereskedelmi és/vagy ügynöki
tevékenységet, és az ajánlott szaktanácsadási programot a
Névjegyzékben szereplõ szaktanácsadó bevonásával valósítják meg. Amennyiben a falugazdász területi központ
és/vagy a kistérségi menedzser olyan szaktanácsadási
programot igényel, amelyhez nincs megfelelõ regisztrált
szaktanácsadó, vagy az adott idõben és helyen regisztrált
szaktanácsadó bevonása gazdaságosan nem oldható meg,
a megyei programok megvalósításához a programok tervezett összidõtartam húsz százalékának mértékéig a Névjegyzékben nem szereplõ szakember is alkalmazható, a
program helye szerinti Hivatal vezetõjének döntése alapján.
(5) A 231. § (3) bekezdés e) pontja szerinti támogatásra
a bemutató üzemek közül azok jogosultak, amelyek a „Bemutató Üzem” címmel rendelkeznek és a címet már a
tárgyév elõtti évben/években használták. A „Bemutató
üzem 2006” elnyerésére irányuló pályázat részletes feltételeit nyilvános pályázati felhívás tartalmazza.
(6) A 231. § (3) bekezdés c) pontjai szerinti támogatásra
a rendezvény szervezõje jogosult pályázatot benyújtani.”
(3) Az FVM rendelet 235. §-a a következõ (8) és (9) bekezdésekkel egészül ki:
„(8) A 231. § (4) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra Regionális-, Területi- és Szakmai Szaktanácsadási Központok jogosultak pályázatot benyújtani.
(9) A 231. § (4) bekezdésének b)–c) pontjai szerinti feladat végrehajtására a minisztérium által kijelölt szervezet
jogosult.”
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62. §

b) az agroökológiai potenciál kihasználásának agronómiai optimalizálását megalapozó kutatások támogatása.

Az FVM rendelet 236. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„236. § A 231. § (3) bekezdés a)–b), c)–e) és a 231. §
(4) bekezdésének a) és d) pontjában meghatározott pályázatok benyújtásának helyét és idejét a jogcímenkénti pályázati felhívás tartalmazza.”

(2) A támogatás formája vissza nem térítendõ fejlesztési
célú juttatás, kutatás-fejlesztési támogatás.

63. §
Az FVM rendelet 238. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) Támogatás vehetõ igénybe a korszerû agrárismeretek elsajátítása céljából, a minisztérium megbízott intézménye által koordinált gyakornoki programokhoz és külföldi szakmai tapasztalatszerzéshez kapcsolódó költségek
megtérítésére.”

64. §
Az FVM rendelet 240. §-ának (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 239. § a) pontja szerinti magyar gyakornokok
külföldi programjai esetében a végsõ kedvezményezetteknek (gyakornokok) pályázatuk alapján megítélt támogatást, költségelszámolási kötelezettség mellett, a kiutazást
szervezõ minisztériumi intézmény – mint közbensõ kedvezményezett – állami megbízás formájában elõlegként
kapja.
(2) A 239. § a) pontja szerinti külföldi gyakornokok magyarországi programjai esetében a gyakornokok pályázata/támogatási kérelme, valamint a fogadó gazdaság kapcsolódó nyilatkozata alapján megítélt támogatást költségelszámolási kötelezettség mellett a programot szervezõ
minisztériumi intézmény – mint közbensõ kedvezményezett – állami megbízás formájában elõlegként kapja.
(3) A 239. § b) pontjában foglaltak esetében a támogatást a minisztérium által kijelölt kiutazást koordináló szervezet, egyéb esetekben a feladat elvégzésére kijelölt FVM
intézmény, az általa benyújtott és a minisztérium által elfogadott feladatterv alapján állami megbízás formájában
elõlegként kapja.”

(3) A támogatás mértéke a projekt teljes költségének
legfeljebb nyolcvan százaléka, azzal a megkötéssel, hogy
a kis- és középvállalkozásra jutó támogatási intenzitás maximum hatvan százalék lehet, egyéb vállalkozások
esetében maximum ötven százalék lehet.
(4) A támogatási forma igénybevételére
a) azok az agrárkutatóhelyek – kincstári körbe tartozó
agrár-kutatóintézetek, agrárkutatási-fejlesztési tevékenységet ellátó közhasznú társaságok –, amelyek tevékenységük döntõ részében kutatással és fejlesztéssel
foglalkoznak, valamint
b) az agrárkutatási-fejlesztési tevékenységet ellátó felsõoktatási intézmények
jogosultak.”

66. §
Az FVM rendelet 274. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A címben foglaltak alapján támogatási kérelmet nyújthatnak be, melynek elbírálásától függõen vissza nem térítendõ támogatást vehetnek igénybe,]
„b) a Szövetkezeti Törvény elõírásainak megfelelõen
alapított és mûködõ szövetkezetek, amelyek a 2003–2006.
évben alakultak, legalább három, de legfeljebb ötven tejelõ szarvasmarhát tartó természetes, illetve jogi személyek
részvételével egy-egy – a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 2003. évi 8. számában meghatározott –
tejtermelõi körzetre kiterjedõ hatáskörrel (a továbbiakban:
tejszövetkezet) mûködnek;”
67. §
Az FVM rendelet 275. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„275. § A támogatás a BÉSZ-ek készletfeltöltéséhez és
mûködési költségeinek részbeni megtérítéséhez, a tejszövetkezetek mûködtetésének elõsegítéséhez, valamint a
mezõgazdasági gépkörök mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához adható.”

65. §

68. §

Az FVM rendelet 250. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„250. § (1) A támogatási forma célja
a) az agrártermelés biológiai alapjainak fejlesztése, különös tekintettel a molekuláris markerekkel támogatott nemesítésre, fajtaazonosításra és fajtavédelemre;

(1) Az FVM rendelet 276. §-a (1) bekezdése a) pontjának ac) alpontja és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg egy f) ponttal egészül ki:
[A támogatás mértéke:]
„ac) ötszázmillió forint fölötti része után öt százalék
lehet;”
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„c) azon BÉSZ-ek, melyek az elõzõ évben támogatásban részesültek, az a) és b) pontok szerint számított támogatási mérték felére jogosultak;”
„f) BÉSZ-ek esetében a támogatás legfeljebb húszmillió
forint lehet.”
(2) Az FVM rendelet 276. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A támogatást a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó
éves beszámoló adataival igazolt árbevétel alapján lehet
igényelni, de az éves beszámoló adatai alapján megalapozatlanul igénybe vett támogatást külön felszólítás nélkül
kell visszafizetni a tárgyévet követõ év február 15-éig.”

69. §
(1) Az FVM rendelet 277. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet a szövetkezetek és gépkörök
a támogatás igénylése esetén a 40. számú melléklet, a tejszövetkezetek a 41. számú melléklet szerint nyújthatják be
2006. május 31-ig a Hivatalhoz.”
(2) Az FVM rendelet 277. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szövetkezeteknek és gépköröknek a támogatási kérelemhez mellékelni kell:]
„a) az alapszabályt vagy az alapító okiratot, a megalakulásra vonatkozó közgyûlési határozatot és a bejegyzési
kérelmet,”
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megküldi a minisztériumnak. A jogosulatlanul igénybe
vett támogatás visszafizetését a Hivatal kezdeményezi.”
(2) Az FVM rendelet 278. §-a (3) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Mindazon szövetkezetek tekinthetõk a támogatás szempontjából mezõgazdasági termékek beszerzését, raktározását és értékesítését, valamint mezõgazdasági termeléshez szükséges anyagok beszerzését, illetve a mezõgazdasági termeléshez szükséges szolgáltatások nyújtását végzõ
szövetkezeteknek, amelyek]
„d) tagjaik kilencven százalékban a termelési és tulajdoni viszonyaik alapján a tárgyévben a regisztrációs rendelet
szerint regisztráltak, mint mezõgazdasági termelõk,”

71. §
Az FVM rendelet 280. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9.3. Az elõzetesen elismert termelõi csoportok
támogatása
280. § A termelõi csoportokról szóló 85/2002. (IX.18.)
rendelet alapján elõzetesen elismerési határozattal rendelkezõ termelõi csoportok az elismerési tervben foglaltak
szerint, mûködésük segítségéhez támogatási igényt nyújthatnak be, és annak elbírálásától függõen vissza nem
térintendõ támogatást vehetnek igénybe.”

72. §

(3) Az FVM rendelet 277. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A támogatásban részesülõ BÉSZ tárgyévben a
Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és
Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában
megvalósuló, a termelõi csoportok létrehozásához és mûködtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM rendelet
szerinti, illetõleg a zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ
szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 60/2005.
(VII. 1.) FVM rendelet szerinti támogatást nem veheti
igénybe.”

Az FVM rendelet 281. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatás alapja a termelõi csoport tárgyévet
megelõzõ évre vonatkozó éves árbevétele. A támogatás
mértéke:
a) az árbevétel másfél százaléka, de összességében legfeljebb ötmillió forint;
b) a szõlõ-bor ágazatban elõzetesen elismert termelõi
csoportok esetében az árbevétel három százaléka, de
összességében legfeljebb hatmillió forint;
c) a nyúl, méz, gyógynövény, juh, kecske szakágakban
elõzetesen elismert termelõi csoportok esetében az árbevétel négy és fél százaléka, de összességében legfeljebb hatmillió forint lehet.”

70. §

73. §

(1) Az FVM rendelet 278. §-ának (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatások ellenõrzésével kapcsolatos feladatokat a területileg illetékes Hivatal látja el. A Hivatal a saját hatáskörben végzett ellenõrzésekrõl és az általa hozott
intézkedésekrõl készített jelentést évenként június 30-áig

Az FVM rendelet 282. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet a 42. számú melléklet szerint 2006. május 31-éig lehet benyújtani a Hivatalhoz.
(2) A támogatási kérelemhez mellékelni kell másolatban a minisztérium általi elõzetes elismerésrõl szóló határozatot és az árbevételt igazoló bizonylatokat.”
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74. §

(3) Az FVM rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

Az FVM rendelet 283. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) Jogosulatlan támogatásnak minõsül az elõzetes elismerési határozat visszavonása esetén a visszavonás idõpontja elõtt igénybe vett támogatási összeg.”

(4) Az FVM rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(5) Az FVM rendelet 15. számú melléklete helyébe
e rendelet 4. számú melléklete lép.
(6) Az FVM rendelet 16. számú melléklete helyébe
e rendelet 5. számú melléklete lép.

75. §
Az FVM rendelet 284. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet végzõ a
2006. évi jégesõ-elhárítási tevékenység támogatására a
minisztériumhoz legkésõbb 2006. április 30-áig támogatási kérelmet nyújthat be, mely kérelem tartalmazza a jégesõ-elhárítási tevékenység részletes leírását, a tevékenység területi kiterjedését, a rendszer hatókörében lévõ mezõgazdasági vállalkozások számát, területét és egyéb adatait, a jégesõ-elhárítási tevékenység hatékonyságának
elõzõ évi adatait, valamint az éves költségvetést.
(3) A benyújtott támogatási kérelmet a minisztérium a
befogadást követõ harminc napon belül elbírálja. A minisztérium a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg
figyelembevételével dönt az igénybe vehetõ támogatás
összegérõl. A minisztérium a döntésrõl írásban tájékoztatja a pályázót és ezt követõen támogatási szerzõdést köt a
kedvezményezettel.”

(7) Az FVM rendelet 17. számú melléklete helyébe
e rendelet 6. számú melléklete lép.
(8) Az FVM rendelet 18. számú melléklete helyébe
e rendelet 7. számú melléklete lép.
(9) Az FVM rendelet 25. számú melléklete helyébe
e rendelet 8. számú melléklete lép.
(10) Az FVM rendelet 26. számú melléklete helyébe
e rendelet 9. számú melléklete lép.
(11) Az FVM rendelet 30. számú melléklete helyébe
e rendelet 10. számú melléklete lép.
(12) Az FVM rendelet 34. számú melléklete helyébe
e rendelet 11. számú melléklete lép.
(13) Az FVM rendelet 40. számú melléklete helyébe
e rendelet 12. számú melléklete lép.
(14) Az FVM rendelet 42. számú melléklete helyébe
e rendelet 13. számú melléklete lép.
(15) Az FVM rendelet e rendelet 14. számú mellékletével egészül ki.

76. §
78. §
Az FVM rendelet 285. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„285. § (1) A támogatást a minisztérium a
10032000-01220191-51200002 számú folyó kiadások támogatási elõirányzat-felhasználási keretszámláról teljesíti
a kedvezményezett részére.
(2) A 284. § szerinti támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenõrzési feladatokat a minisztérium a területi szerveinek bevonásával látja el, a jogosulatlanul igénybe vett
támogatás visszafizetését a minisztérium kezdeményezi.”

77. §
(1) Az FVM rendelet 2. számú melléklete II. részének
2. pontja a következõ h) ponttal egészül ki:
[2. Az integrátori szakirányítási szerzõdés legalább az
alábbiakat tartalmazza:]
„h) fahasználati és/vagy erdõmûvelési munkák részletezése a rendelet 18. § (1) bekezdés bc) alpontjában foglaltak
szerint erdõrészletenként.”
(2) Az FVM rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, egyidejûleg az FVM rendelet 2. § (1) bekezdése, 33. §
(6) bekezdése, 93–101. §-ok, 125. §, 142–146. §-ok,
165–169. §-ok, 211–213. §, 224. §, 270–273. §-ok, 283. §
(2) és (3) bekezdései, 286. §, valamint a 75/2005.
(VII. 22.) FVM rendelet 25. § (3) bekezdése hatályát vesztik.
(2) Nem nyújtható be támogatási kérelem vagy pályázat
az FVM rendelethez az alábbi §-ban foglalt támogatási
jogcímek kivételével:
a) 4–33. §;
b) 34–42. §;
c) 43–53. §;
d) 54–60. §;
e) 61–92. §;
f) 102–112. §;
g) 113–120. §;
h) 121. § a) és c) pontjai, 122. § (1) és (3) bekezdések,
124. §, 126. § a) és b) pontok, 127–132. §, 136. §, 137. §
(1) bekezdés, 137. § (2) bekezdés b) pontjának ba), bc) alpontjai, 138. § b) pontjának ba), bc) alpontjai, 139. § b) és
d) pontjai, 141. §;
i) 147–154. §;
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j) 182–188. §;
k) 214–223. §;
l) 225–226. §;
m) 227–254. §;
n) 267–269. §;
o) 269/A–269/G. §;
p) 274–285. §.
(3) Az FVM rendelet 152. §-a alapján az évi állatjóléti
és haszon-állattartási szabályok okozta többletköltségek
támogatása jogcímre a 2005. évre vonatkozóan az
MVH-hoz a kérelmeket legkésõbb 2006. február 15-ig
lehet benyújtani.
(4) E rendelet a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény XII. Földmûve-
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lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím
Fejezeti kezelésû elõirányzatok, 5. alcím Nemzeti támogatások, 1. jogcím-csoport Központosított bevételébõl mûködõ támogatások, 2. jogcím-csoport Költségvetésbõl mûködõ támogatások, 1. Jogcím Fejlesztési típusú támogatások, 2. jogcím Folyó kiadások és jövedelem-támogatások,
4. jogcím erdõtelepítés, erdõszerkezet-átalakítás, fásítás,
6. jogcím Nemzeti agrár kárenyhítési elõirányzatainak, valamint az Agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI.
törvény eszközrendszerének mûködtetésébõl származó
bevételébõl képzõdött forrás felhasználására terjed ki.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 13/2006. (II. 7.) FVM rendelethez
[4. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
Regisztrációs szám:
Támogatási kérelem a magán-erdõgazdálkodók erdõgazdálkodási célú költségvetési támogatás
igénybevételéhez
Kiállító: ............................................................................................................................................................................
Név: ..................................................................................................................................................................................
Cím: ......................................... város/község ..................................................................... utca ..........................hsz.
Adóazonosító jel: .............................................................................................................................................................
Adószáma: .......................................................................................................................................................................
Pénzforgalmi jelzõszám: ..................................................................................................................................................
Gazdálkodási forma: ........................................................................................................................................................
1. Az erdészeti szakszemélyzettel kötött szakirányítási szerzõdés 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 szerzõdések alapján
– a szakirányított terület után
................... Ft, azaz .......................... forint,
...................... ha * 2000 Ft/év
– a saját üzemi terület után
................... Ft, azaz .......................... forint,
...................... ha * 1000 Ft/év
együtt:
................... Ft, azaz .......................... forint
összegû támogatást kifizetni szíveskedjenek.
3. Az alapítási költségekhez a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 24. § a) pontja szerinti támogatás összegét
............... Ft-ot, azaz ................................. forintot
részemre kifizetni szíveskedjenek.
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4. A mûködési költségek részbeni megtérítéséhez a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 24. § b) pontja szerinti támogatás
összegét
............... Ft-ot, azaz ................................. forintot
részemre kifizetni szíveskedjenek.
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy lejárt határidejû köztartozásom nincs.
Kelt: ................................, ........... év .................... hó ........ nap
P. H.
.....................................
igénylõ
A fenti összegû támogatás jogosságát igazolom, a támogatás kifizethetõ.
Kelt: ................................, ........... év .................... hó ........ nap
P. H.
..............................................
erdészeti hatóság igazgatója

2. számú melléklet a 13/2006. (II. 7.) FVM rendelethez
[6. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
1. Szarvasmarha-tenyésztés
Támogatás jogcíme

Törzskönyvezés

Teljesítményvizsgálat végzése

Tenyészérték
megállapítása

Megnevezés

Igénylõ

a) Törzskönyvi nyilvántartás
tenyésztõ szervezet
b) Dezoxiribonukleinsav (DNS)
tenyésztõ szervezet
alapú származás-ellenõrzés
c) Mesterséges termékenyítési fele- adatgyûjtõ hálózat fenntartója
lõs hálózat mûködtetése
d) Mesterséges termékenyítési feleadatfeldolgozó
lõs hálózat által gyûjtött adatok
feldolgozása
a) Tejtermelés-ellenõrzés
teljesítmény-vizsgálatot végzõ
szervezet
b) Hústermelés-ellenõrzés
tenyésztõ szervezet
c) Tej ivadékvizsgálat (ITV) szertenyésztõ szervezet
vezése
d) Húsvágási teszt szervezése
tenyésztõ szervezet
e) Hús ivadékvizsgálat (ITV) szertenyésztõ szervezet
vezése
f) Ivadékvizsgálati célú küllemi teltenyésztõ szervezet
jesítményvizsgálat
g) Húshasznú ivadékvizsgálat
tenyésztõ szervezet
h) Küllemi bírálat
tenyésztõ szervezet
Tenyészértékbecslés
tenyésztõ szervezet

Tételenként igényelhetõ
támogatás

900 Ft/egyed
3000 Ft/vizsgálat
47 Ft/adat
27 Ft/adat

720 Ft/egyed
330 Ft/egyed
510 Ft/adag
33 000 Ft/utód
33 000 Ft/utód
2400 Ft/üszõ borjú
900 Ft/borjú
144 Ft/egyed
15 Ft/egyed
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2. Sertéstenyésztés
Támogatás jogcíme

Törzskönyvezés

Teljesítményvizsgálat végzése

Tenyészérték
megállapítása

Megnevezés

Igénylõ

Tételenként igényelhetõ
támogatás

a) Törzskönyvezés törzs- és szaporítótelepen
b) Genetikai vizsgálat
c) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenõrzés
a) Reprodukciós tesztadatok gyûjtése
b) Intramuszkuláris zsírvizsgálat
c) EUROP üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat
(ÜSTV)
d) Hízékonysági és vágóérték teljesítményvizsgálat (HVT) (egyedi, falkás)
e) Üzemi ivadék teljesítményvizsgálat (ÜITV)
f) Best linear unbiased prediction (BLUP)
tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálat
Tenyészértékbecslés

tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet

3400 Ft/koca
900 Ft/vizsgálat
3000 Ft/vizsgálat

tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet

180 Ft/fialás
2100 Ft/vizsgálat
144 Ft/vizsgálat

tenyésztõ szervezet

18 000 Ft/ivadék

tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet

180 Ft/egyed
18 000 Ft/vizsgálat

tenyésztõ szervezet

9 Ft/egyed

Igénylõ

Tételenként igényelhetõ
támogatás

tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet

360 Ft/egyed
420 Ft/egyed
1500 Ft/egyed
1800 Ft/vizsgálat

tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet

150 Ft/egyed
270 Ft/egyed

tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet

1200 Ft/egyed
6000 Ft/egyed
600 Ft/egyed
21 000 Ft/csoport

tenyésztõ szervezet

42 000 Ft/csoport

tenyésztõ szervezet

90 Ft/egyed

3. Juhtenyésztés
Támogatás jogcíme

Megnevezés

a) Törzskönyvi nyilvántartás anyánként
b) Törzskönyvi nyilvántartás jerkénként
c) Törzskönyvi nyilvántartás törzskosonként
d) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenõrzés és súrlókor rezisztencia
vizsgálat
Teljesítménya) Minõsített anyák bárányozási teljesítménye
vizsgálat
b) Anyák hústermelõ-képessége ismert származású bárányok alapján
c) Növendék jerkék sajátteljesítmény-vizsgálata
d) Növendék kosok sajátteljesítmény-vizsgálata
e) Tejelõ anyák zárt laktációja
f) Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata
(gyapjú)
g) Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata
(hús-tej)
Tenyészérték megálla- Tenyészértékbecslés
pítása
Törzskönyvezés
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4. Kecsketenyésztés
Támogatás jogcíme

Megnevezés

a) Törzskönyvi nyilvántartás anyánként
b) Törzskönyvi nyilvántartás gödölyénként
c) Törzskönyvi nyilvántartás törzsbakonként
Teljesítmény-vizsgálat a) Minõsített anyák szaporasági teljesítmévégzése
nye megszületett gidák után
b) Anyák hústermelõ-képessége ismert
származású gidák alapján
c) Növendék gödölyék sajátteljesítményvizsgálata
d) Növendék bakok sajátteljesítményvizsgálata
e) Tejelõ anyák zárt laktációja
f) Tenyészbakok ivadékvizsgálata (tej)
Tenyészérték
Tenyészértékbecslés
megállapítása
Törzskönyvezés

Igénylõ

Tételenként igényelhetõ
támogatás

tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet

360 Ft/egyed
420 Ft/egyed
1500 Ft/egyed

tenyésztõ szervezet

150 Ft/született gida

tenyésztõ szervezet

270 Ft/egyed

tenyésztõ szervezet

1200 Ft/egyed

tenyésztõ szervezet

6000 Ft/egyed

tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet

600 Ft/egyed
42 000 Ft/bak
90 Ft/egyed

5. Lótenyésztés
Támogatás jogcíme

Megnevezés

a) Állatazonosítás, nyilvántartás
b) Kancatenyésztési adattárolás
c) Méntenyésztési adattárolás
d) Származás-nyilvántartás (kancafedeztetés-nyilvántartás)
e) Törzskönyvben tartás (tenyészkancák)
f) Származás-ellenõrzés (vércsoportvizsgálattal nem kizárt õsök)
g) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú
származás-ellenõrzés (DNS vizsgálattal nem kizárt õsök)
Teljesítmény-vizsgálat a) Méncsikók központi sajátteljesítvégzése
mény-vizsgálata
b) Ló-teljesítményvizsgálat
Tenyészérték megálla- Tenyészkanca tenyészértékbecslés
pítása

Törzskönyvezés

Igénylõ

Tételenként igényelhetõ
támogatás

törzskönyvezõ szervezet
törzskönyvezõ szervezet
törzskönyvezõ szervezet
törzskönyvezõ szervezet

540 Ft/egyed
420 Ft/kanca
1 200 Ft/mén
660 Ft/egyed

tenyésztõ szervezet

7200 Ft/egyed

tenyésztõ/törzskönyvezõ
szervezet
tenyésztõ/törzskönyvezõ
szervezet

720 Ft/vizsgálat
3 000 Ft/vizsgálat

tenyésztõ szervezet

120 000 Ft/egyed

tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet

12 000 Ft/egyed
1200 Ft/egyed
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6. Baromfi- és egyes kisállattenyésztés
Támogatás jogcíme

Törzskönyvezés

Megnevezés

Igénylõ

a) Tyúk
1. I törzskönyvi osztályban

tenyésztõ szervezet

2. II. törzskönyvi osztályban

tenyésztõ szervezet

b) Lúd
1. I. törzskönyvi osztályban

tenyésztõ szervezet

2. II. törzskönyvi osztályban

tenyésztõ szervezet

c) Kacsa, pulyka
1. I. törzskönyvi osztályban

tenyésztõ szervezet

2. II. törzskönyvi osztályban

tenyésztõ szervezet

d) Nyúl
e) Prémes állat
f) Méh

tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet
tenyésztõ szervezet

7. Fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat
Az Átv. hatálya alá tartozó állatfajok esetén a bejelentõk
és fajtafenntartók támogatásként a fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat – az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézettel (a továbbiakban: OMMI) kötött
megállapodásban rögzített – ténylegesen felmerült költségének ötven százalékát igényelhetik.

SZARVASMARHA-TENYÉSZTÉS
8. Törzskönyvezés
a) Törzskönyvi nyilvántartás: támogatást igényelhet a
tenyésztõ szervezet a tejtermelõ fajta tenyésztõ szervezetének tenyésztési programjában meghatározott törzskönyvi nyilvántartási feltételeknek megfelelõ egyed után, illetve a húshasznú fajta tenyésztõ szervezetének tenyésztési
programjában megfogalmazott feltételeknek megfelelõ, a
fajta törzskönyvi nyilvántartásában szereplõ induló élõ tehén után (a törzskönyvi zárás alapján), valamint a tenyésztõ szervezet törzskönyvi nyilvántartásába felvett, 16 hónaposnál idõsebb élõ üszõ után, amelynek termékenyítése,
vagy fedeztetése a tenyésztõ szervezet által apaállattá nyilvánított, KPLSZ-mal rendelkezõ 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

Tételenként igényelhetõ
támogatás

1 000 Ft/betörzsesített
nõivarú egyed
350 Ft/betörzsesített
nõivarú egyed
3500 Ft/betörzsesített
nõivarú egyed
1250 Ft/betörzsesített
nõivarú egyed
2500 Ft/betörzsesített
nõivarú egyed
1000 Ft/betörzsesített
nõivarú egyed
900 Ft/tenyésznövendék
900 Ft/egyed
7200 Ft/méhanya

szereplõ egyedek listáját az ENAR azonosító feltüntetésével.
b) DNS alapú származás-ellenõrzés: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a származás-ellenõrzés
érdekében az OMMI DNS vizsgálatot rendel el és a vizsgálat alapján a szülõk nem zárhatók ki.
Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja,
melyet a kiállított igénylõlaphoz csatolni kell.
c) Mesterséges termékenyítési felelõs hálózat mûködtetése támogatást igényelhet az adatgyûjtõ hálózat fenntartója a Szarvasmarha Információs Rendszerbe (SZIR) termékenyítésenként bejelentett, regisztrált és feldolgozott
adatok után.
Az igényjogosultságot az OMMI által kiadott, iktatott
igazolás igazolja.
d) Mesterséges termékenyítési felelõs hálózat által
gyûjtött adatok feldolgozása támogatást igényelhet az
adatfeldolgozó a SZIR-be termékenyítésenként bejelentett, regisztrált és feldolgozott adatok után.
Az igényjogosultságot az érintett adatokról készített
összesítõvel kell igazolni.
9. Teljesítményvizsgálat végzése
a) Tejtermelés-ellenõrzés: támogatást igényelhet a teljesítményvizsgálatot végzõ szervezet (Állattenyésztési
Teljesítményvizsgáló Kft.) tej- és kettõshasznú fajta esetében a tenyésztõ szervezeti tagoknál, illetve a „B” típusú
tejtermelés-ellenõrzésben részt vevõknél elvégzett tejtermelés-ellenõrzés után, ha a vizsgált tehénállomány a
tárgyév január 1-jétõl folyamatosan tejtermelés-ellenõr-
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zésben van. A támogatás a laktációt zárt tehenek után
igényelhetõ.
Az igényjogosultságot a tejtermelés-ellenõrzõ szervezet
által kiállított és az OMMI által hitelesített, iktatott igazolással kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni
kell. Az igazolásnak tartalmaznia kell a vizsgált tehenekhez tartozó tenyészetek tenyészetszámát.
b) Hústermelés-ellenõrzés: támogatást igényelhet az
adott húshasznú fajta tenyésztõ szervezete, ha tehénállományát hústermelés-ellenõrzésben tartja. A támogatás a
Termékenyítési Ellenõrzési Rendszerben (TER) regisztrált, húshasznú, illetve magyartarka fajta esetében húshasznú apaságú és az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) regisztrált,
tárgyévben leellett elsõborjas üszõk és tehenek után igényelhetõ, ha a tenyészet hústermelés-ellenõrzésének ténye
a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) regisztrált.
Az igényjogosultságot a hústermelés-ellenõrzést végzõ
szervezet által kiállított és az OMMI által hitelesített, iktatott igazolással kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell. Az igazolásnak tartalmaznia kell az adott fajta
tenyésztõ szervezetéhez tartozó tenyészetek tenyészetszámát.
c) Tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése: támogatást igényelhet a tej- és kettõshasznú fajtát tenyésztõ
szervezet az általa szervezett és a Teljesítményvizsgálati
Kódex szerint végrehajtott ivadékteljesítmény vizsgálatban indított apaállatok ivadékvizsgálati célú szaporítóanyag felhasználása után apaállatonként legfeljebb ezer
párosított spermaadagig.
Az igényjogosultságot az adott fajta tenyésztõ szervezete által elkészített, az OMMI által engedélyezett, nyilvántartásba vett és ellenjegyzett ivadékvizsgálati indítási terv
nyilvántartási számával kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
d) Húsvágási teszt szervezése: támogatást igényelhet a
tenyésztõ szervezet, amely az OMMI fajtaelismerési szabályzatában leírtaknak megfelelõen vágóhídi tesztre szállítja be a fajtához tartozó legfeljebb hat „A” törzskönyves
tenyészbika két-két ismert származású és azonos génarányú egykorú ivadékát (két bika + két üszõ). Az utódok az
országos adatbázisban regisztrált születési idõ szerint legalább négyszázhúsz, legfeljebb négyszáznyolcvan naposak lehetnek. A támogatás mértéke vágóhídra szállított
ivadékonként értendõ, ha a vágási adatokat az országos
adatbázis részére átadták.
Az igényjogosultságot a húsvágási teszt szervezését
végzõ szervezet által kiállított és az OMMI által hitelesített, iktatott igazolással kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
e) Hús ITV szervezése: támogatást igényelhet az a tenyésztõ szervezet, amely a Teljesítményvizsgálati Kódex
szerint végrehajtott hús- és kettõshasznú bikák központi
ivadékteljesítmény-vizsgálatát végzi. Legfeljebb tizenöt
bika ivadékvizsgálata, kettõszázhuszonöt vizsgálatot zárt
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utóddal támogatható, az elõzetesen a minisztérium részére
benyújtott és elfogadott programterv alapján.
Az igényjogosultságot a hús ITV-t végzõ szervezet által
kiállított és az OMMI által hitelesített, iktatott igazolással
kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
f) Ivadékvizsgálati célú küllemi teljesítményvizsgálat:
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az ivadékvizsgálatban indult tenyészbikák ivadékvizsgálati célú küllemi
bírálata alapján, kizárólag az OMMI által regisztrált ITV
terv szerint, a párosítástól számított százhúsz napon belül
felhasznált szaporítóanyagból született, 2004. január 1.
után küllemi bírálat és ENAR szerint regisztrált nõivarú
állat után.
Az igényjogosultságot az OMMI által hitelesített, iktatott igazolással kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz
mellékelni kell.
g) Húshasznú ivadékvizsgálat: támogatást igényelhet a
tenyésztõ szervezet a már megszületett és választáskor
mérlegelt borjú alapján, ha a borjú származásvizsgálata
megtörtént.
Az igényjogosultságot az ivadékvizsgálatot végzõ szervezet által kiállított, az OMMI által hitelesített, iktatott
igazolással kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz
mellékelni kell.
h) Küllemi bírálat: támogatást igényelhet a tenyésztõ
szervezet a tenyészbikák küllemi tenyészértékbecslését
szolgáló küllemi bírálat után, a tenyészbikák elsõborjas
leányivadékai alapján.
Az igényjogosultságot a tenyésztõ szervezet – OMMI
által ellenjegyzett – küllemi bírálati összesítõjével kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
10. Tenyészérték megállapítása
Tenyészértékbecslés: támogatást igényelhet a tenyészértékbecslést végeztetõ tenyésztõ szervezet évente egy alkalommal, egyszeri értékelést alapul véve az értékelésben
részt vevõ és tenyészértéket kapott tehenek és tenyészbikák után, szerzõdés alapján. Az igényjogosultságot az
OMMI által kiadott, aláírt, iktatott kimutatás igazolja.

SERTÉSTENYÉSZTÉS
11. Törzskönyvezés
a) Törzskönyvezés törzs- és szaporítótelepen: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az induló törzskönyvi
nyilvántartásban szereplõ kocalétszám után.
Az igényjogosultságot a tenyészetenként készített számítógépes jegyzékrõl készült, az OMMI által hitelesített,
iktatott összesítõkkel kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
b) Genetikai vizsgálatok: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a stresszérzékenység megállapításáért.
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Az igényjogosultságot a vizsgálatot végzõ laboratórium
iktatószámmal ellátott jelentésével és a számlával kell igazolni, melyet a kiállított igénylõlaphoz kell mellékelni.
c) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenõrzés: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a
származás-ellenõrzés céljából végzett DNS vizsgálatokért.
Az igényjogosultságot a vizsgálatot végzõ laboratórium
iktatószámmal ellátott jelentésével és a számlával kell igazolni, melyet a kiállított igénylõlaphoz kell mellékelni.
12. Teljesítményvizsgálat végzése
a) Reprodukciós tesztadatok gyûjtése: támogatást igényelhet az elismert tenyésztõ szervezet a Sertés Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai alapján reprodukciós
tesztbe vont végtermék-elõállító telepeken fajtakeresztezési konstrukciónként – legfeljebb ezer kocáig – végzett
adatgyûjtés után.
Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja,
melyet a kiállított igénylõlaphoz mellékelni kell. Az igazolás kiadásának feltétele azonos a törzs- és szaporítótelepek feltételeivel.
b) Intramuszkuláris zsírvizsgálat: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a HVT vagy Hízékonysági és
végtermékteszt (HVV) vizsgálatba vont sertések intramuszkuláris zsírszázalék megállapításáért.
Az igényjogosultságot a vizsgálatot végzõ laboratórium
iktatószámmal ellátott jelentésével és a számlával kell igazolni, melyet csatolni kell a támogatási kérelemhez. A teljesítést az OMMI a támogatási kérelmen, iktatószámmal
ellátva igazolja.
c) EUROP üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásainak megfelelõen végzett vizsgálati eredményeket (a vágóhídi minõsítõ technikának megfelelõen szalonnavastagság és karajátmérõ-mérés, színhús
százalékszámítás) a tenyésztõ szervezet rögzíti a
számítógépes rendszerbe és átadja az OMMI részére.
Az igényjogosultságot igazolni az OMMI által hitelesített és iktatott, az adatok átvételérõl kiadott listával kell, az
igazolt ÜSTV rekordok számának megfelelõen, melyet az
igénylõlaphoz mellékelni kell. A hitelesítés feltétele a
pontos, szabályos adatátadás.
d) Hízékonyság- és vágóérték-teljesítmény vizsgálat:
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásainak megfelelõen végzett
egyedi és falkás (végtermékteszt) vizsgálatok végzése
alapján, az adat központi adatbankba történõ átadását
követõen.
Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja,
melyet a kiállított igénylõlaphoz mellékelni kell.
e) Üzemi ivadékteljesítmény vizsgálat: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a törzskönyvi ellenõrzésbe
vont állományokból vágóhídra szállított egyedileg megjelölt állatok után, a vágótömeg és az EUROP minõsítési
eredmények egyedre vonatkozó teljesítményvizsgálat cél-
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ját szolgáló visszajelzése esetén. Az adatokat számítógépen kell rögzíteni és feldolgozásra az OMMI-nek átadni.
Az igényjogosultságot az ellenõrzött, értékelésre alkalmas adatok alapján hivatalosan az OMMI igazolja, melyet
a kiállított igénylõlaphoz kell mellékelni.
f) Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálat: támogatást
igényelhet az a tenyésztõ szervezet, amely a tenyésztõ
szervezet által vizsgálatra kijelölt apaállat spermáját a
vizsgálatban részt vevõ tenyésztõnek átadja és az OMMIhez benyújtott ivadékvizsgálati tervnek megfelelõen egy
apától legalább négy ivadékot vizsgálatra a teljesítményvizsgáló állomásnak átad. A BLUP ivadékvizsgálati támogatás csak abban az esetben vehetõ igénybe, ha egy kantól
három üzembõl legalább tizenkettõ ivadékot (három × négy) adnak át a teljesítményvizsgáló állomásnak.
Az igényjogosultságot az átvett ivadékok alapján az
OMMI iktatószámmal ellátva igazolja. Az igazolást a támogatási kérelemhez kell csatolni.
13. Tenyészérték megállapítása
Tenyészértékbecslés támogatást igényelhet a tenyészértékbecslést végeztetõ tenyésztõ szervezet évente egy alkalommal, negyedévenkénti becslést alapul véve az értékelésben részt vevõ és tenyészértéket kapott kocák és tenyészkanok egyedei után, szerzõdés alapján.
Az igényjogosultságot az OMMI által kiadott, aláírt, iktatott kimutatás igazolja.

JUHTENYÉSZTÉS
14. Törzskönyvezés
a) Törzskönyvi nyilvántartás anyánként: támogatást
igényelhet a tenyésztõ szervezet az induló törzskönyvi
nyilvántartásban szereplõ anyalétszám, valamint leellett
jerkék (elsõ ellésû anyák) után.
Az igényjogosultságot a tenyészetenként készített számítógépes jegyzékrõl készült, az OMMI által hitelesített,
iktatott összesítõkkel kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
b) Törzskönyvi nyilvántartás jerkénként: támogatást
igényelhet a tenyésztõ szervezet az induló törzskönyvi
nyilvántartásban szereplõ és az adott évben nyilvántartásba vett jerkék után.
Az igényjogosultságot a tenyészetenként készített számítógépes jegyzékrõl készült, az OMMI által hitelesített,
iktatott összesítõkkel kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
c) Törzskönyvi nyilvántartás törzskosonként: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az induló törzskönyvi
nyilvántartásban szereplõ törzskoslétszám és az év folyamán beállított törzskosok után.
Az igényjogosultságot a tenyészetenként készített számítógépes jegyzékrõl készült, az OMMI által hitelesített
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és iktatott összesítõkkel kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
d) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenõrzés és súrlókór rezisztencia vizsgálat: támogatást
igényelhet a tenyésztõ szervezet, amennyiben a származás-ellenõrzési vizsgálatot a tenyésztõ szervezet rendeli
meg, illetve ha apaállattá minõsített kos esetében végzik a
súrlókór rezisztencia vizsgálatot.
Az igényjogosultságot az akkreditált laboratórium vizsgálati jegyzõkönyvei alapján készült, OMMI által hitelesített és iktatott összesítõvel kell igazolni, melyet az
igénylõlaphoz mellékelni kell.
15. Teljesítményvizsgálat végzése
a) Minõsített anyák bárányozási teljesítménye: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a vizsgálatok a
Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek
elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes
feldolgozás mellett.
Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az
OMMI által hitelesített és iktatott összesítõvel kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
b) Anyák hústermelõ-képessége ismert származású bárányok alapján: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.
Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az
OMMI által hitelesített és iktatott összesítõvel kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
c) Növendék jerkék sajátteljesítmény-vizsgálata: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az ismert származású (anya, apa) egyed után, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás
mellett.
Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az
OMMI által hitelesített és iktatott összesítõvel kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
d) Növendék kosok sajátteljesítmény-vizsgálata: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a vizsgálatok a
Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek
elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes
feldolgozás mellett.
Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az
OMMI által hitelesített és iktatott összesítõvel kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
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e) Tejelõ anyák zárt laktációja: támogatást igényelhet a
tenyésztõ szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerültek elvégzésre és kiértékelésük legalább két befejési eredmény alapján történt.
Az igényjogosultságot a zárt laktációval rendelkezõ
anyajuhokról tenyészetenkénti fülszám lista alapján készült, az OMMI által hitelesített és iktatott országos összesítõvel kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz kell
mellékelni.
f) Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (gyapjú): támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex által elõírt módszerrel
és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.
Az igényjogosultságot a tenyészkosonként elkészített
eredményértékelõ lapokról készült, az OMMI által hitelesített és iktatott országos összesítõvel kell igazolni, melyet
az igénylõlaphoz mellékelni kell.
g) Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (hús-tej): támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex által elõírt módszerrel
és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.
Az igényjogosultságot a tenyészkosonként elkészített
eredményértékelõ lapokról készült, az OMMI által hitelesített és iktatott országos összesítõvel kell igazolni, melyet
az igénylõlaphoz mellékelni kell.
16. Tenyészérték megállapítása
Tenyészértékbecslés támogatást igényelhet a tenyészértékbecslést végeztetõ tenyésztõ szervezet évente egy alkalommal, az értékelést alapul véve, az értékelésben részt
vevõ tenyészértéket kapott anyajuh és tenyészkos után,
szerzõdés alapján.
Az igényjogosultságot az OMMI által kiadott, aláírt, iktatott kimutatás igazolja.
KECSKETENYÉSZTÉS
17. Törzskönyvezés
a) Törzskönyvi nyilvántartás anyánként: támogatást
igényelhet a tenyésztõ szervezet az induló törzskönyvi
nyilvántartásban szereplõ anyalétszám, valamint tárgyévben leellett elsõ ellésû anyák után.
Az igényjogosultságot a tenyészetenként készített számítógépes jegyzékrõl készült, az OMMI által hitelesített,
iktatott összesítõkkel kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
b) Törzskönyvi nyilvántartás gödölyénként: támogatást
igényelhet a tenyésztõ szervezet az induló törzskönyvi
nyilvántartásban szereplõ gödölyelétszám után.
Az igényjogosultságot a tenyészetenként készített számítógépes jegyzékrõl készült, az OMMI által hitelesített,
iktatott összesítõkkel kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
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c) Törzskönyvi nyilvántartás törzsbakonként: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az induló törzskönyvi
nyilvántartásban szereplõ törzsbaklétszám után.
Az igényjogosultságot a tenyészetenként készített számítógépes jegyzékrõl készült, az OMMI által hitelesített,
iktatott összesítõkkel kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
18. Teljesítményvizsgálat végzése
a) Minõsített anyák szaporasági teljesítménye született
gidák után: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet,
ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai
szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes
számítógépes feldolgozás mellett.
Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az
OMMI által hitelesített, iktatott és igazolt összesítõvel kell
igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
b) Anyák hústermelõ-képessége ismert származású gidák után: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a
vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes
számítógépes feldolgozás mellett.
Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az
OMMI által hitelesített, iktatott és igazolt összesítõvel kell
igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
c) Növendék gödölyék sajátteljesítmény-vizsgálata: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az ismert származású (anya, apa) egyed után, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás
mellett.
Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az
OMMI által hitelesített és iktatott összesítõvel kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
d) Növendék bakok sajátteljesítmény-vizsgálata: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a vizsgálatok a
Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek
elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes
feldolgozás mellett.
Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elkészített számítógépes listáról, területenként készített, az
OMMI által hitelesített és iktatott összesítõvel kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
e) Tejelõ anyák zárt laktációja: támogatást igényelhet a
tenyésztõ szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.
Az igényjogosultságot, a tárgyévi teljesítményvizsgálatok megtörténtét tenyészetenként és vizsgálatonként elké-
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szített számítógépes listáról, területenként készített, az
OMMI által hitelesített, iktatott és igazolt összesítõvel kell
igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
f) Tenyészbakok üzemi ivadékvizsgálata tejtermelésre:
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex által elõírt módszerrel
és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.
Az igényjogosultságot a tenyészbakonként elkészített
eredményértékelõ lapokról készült, az OMMI által hitelesített, iktatott és igazolt országos összesítõvel kell igazolni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
19. Tenyészérték megállapítása
Tenyészértékbecslés támogatást igényelhet a tenyészértékbecslést végeztetõ tenyésztõ szervezet évente egy alkalommal, az értékelést alapul véve, az értékelésben részt
vevõ és tenyészértéket kapott anya és tenyészbak után,
szerzõdés alapján.
Az igényjogosultságot az OMMI által kiadott, aláírt, iktatott kimutatás igazolja.

LÓTENYÉSZTÉS
20. Törzskönyvezés
a) Állatazonosítás, nyilvántartás: támogatást igényelhet a törzskönyvezõ szervezet, ha elvégezte a lovak (csikók) egyedi azonosításáról felvett törzskönyvi nyilvántartási adatok számítógépes elõfeldolgozását és az adatokat
eljuttatta az állattenyésztési központi adatbankba (a továbbiakban: adatbank).
Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja,
az adatbankba átvett adatok száma alapján, mely igazolást
a kiállított igénylõlaphoz mellékelni kell.
b) Kanca tenyésztési adattárolás: támogatást igényelhet a törzskönyvezõ szervezet, ha az állattenyésztési adatbank részére adattárolás céljára elõkészíti és feldolgozza a
tenyészkancák törzskönyvi adatait.
Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja,
az adatbankba átvett adatok száma alapján, mely igazolást
a kiállított igénylõlaphoz mellékelni kell. Amennyiben az
OMMI az igénylõ, a jogosultságot az érintett tenyésztõ
egyesület ellenjegyzi.
c) Fedezõmén tenyésztési adattárolás: támogatást igényelhet a törzskönyvezõ szervezet, ha az állattenyésztési
központi adatbank részére adattárolás céljára elõkészíti és
feldolgozza fedezõmének törzskönyvi adatait.
Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja,
az adatbankba átvett adatok száma alapján, mely igazolást
a kiállított igénylõlaphoz mellékelni kell.
d) Származás-nyilvántartás (kancafedeztetés-nyilvántartás): támogatást igényelhet a törzskönyvezõ szervezet a
kancafedeztetés nyilvántartásáért.
Az igényjogosultságot az OMMI által hitelesített, iktatott származás-nyilvántartással kell igazolni, az igazolást
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az igénylõlaphoz mellékelni kell. Amennyiben az OMMI
az igénylõ, a jogosultságot az érintett tenyésztõ egyesület
ellenjegyzi.
e) Törzskönyvben tartás (tenyészkancák): támogatást
igényelhet a tenyésztõ szervezet a törzskönyvi nyilvántartások vezetéséért, a méneskönyv elõkészítésért.
Az igényjogosultságot az OMMI által hitelesített, iktatott törzskönyvi adatokról kiadott igazolással kell igazolni,
melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.
f) Származás-ellenõrzés: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, valamint a törzskönyvi vizsgálatokkal
megbízott szervezet, ha a származás-ellenõrzés érdekében
az OMMI vércsoportvizsgálatot rendel el és a vizsgálat
alapján a szülõk nem zárhatók ki.
Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja,
melyet a kiállított igénylõlaphoz mellékelni kell.
g) DNS alapú származás-ellenõrzés: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, valamint a törzskönyvi nyilvántartások vezetésével megbízott szervezet, ha a származás-ellenõrzés érdekében az OMMI DNS vizsgálatot rendel el és a vizsgálat alapján a szülõk nem zárhatók ki.
Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja,
melyet a kiállított igénylõlaphoz mellékelni kell.
21. Teljesítményvizsgálat végzése
a) Méncsikók központi sajátteljesítmény-vizsgálata: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a méncsikók
Teljesítményvizsgálati Kódexben meghatározott központi
méntelepi sajátteljesítmény-vizsgálatáért.
Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, a
kiállított igénylõlaphoz mellékelni kell.
b) Ló teljesítményvizsgálata: támogatást vehet igénybe
a tenyésztõ szervezet. A támogatás az adott fajta teljesítményvizsgálatainak elvégzése és számítógépes adatgyûjtõ
rendszerének mûködtetése esetén, azon ló után igényelhetõ, amely a Ló Teljesítményvizsgálati Kódex szabályainak
megfelelõ tenyészszemlén vagy központi kanca-teljesítményvizsgálaton a tárgyév január 31-e és november 10-e
között került minõsítésre, illetve az elismert lótenyésztõ
egyesület által meghatározott ivadék- és sajátteljesítmény
szintet értékelhetõ eredménnyel teljesítette. A támogatás
minõsített egyedenként évente csak egy alkalommal
igényelhetõ.
Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja,
melyet a kiállított igénylõlaphoz mellékelni kell.
22. Tenyészérték megállapítása
Tenyészkanca tenyészértékbecslés: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a tenyészkancák és mének tenyészértékbecsléséért.
Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja,
az ellenõrzött és hitelesített tenyészérték-becslési listák és
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rangsorok alapján, mely igazolást kiállított igénylõlaphoz
mellékelni kell.

BAROMFI- ÉS EGYES KISÁLLATTENYÉSZTÉS
23. Baromfi: támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a származási igazolással rendelkezõ állományok után,
betörzsesített nõivarú egyedenként.
Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja,
melyet a kiállított igénylõlaphoz mellékelni kell. Támogatás állományonként évente egy alkalommal igényelhetõ.
24. Nyúl: támogatást igényelhet a házinyúl- és angóranyúl-tenyésztõ szervezet a hitelesített törzskönyvi nyilvántartásában szereplõ, tetovált egyedi azonosítóval ellátott tenyésznövendék után.
Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja,
melyet a kiállított igénylõlaphoz mellékelni kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhetõ.
25. Prémes állat: támogatást igényelhet a prémesállat-tenyésztõ szervezet az egyedi bírálat alapján fõtörzskönyvbe vett és hitelesített törzskönyvi adatokkal rendelkezõ, tenyésztésbe állított egyedek után.
Az igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja,
melyet a kiállított igénylõlaphoz mellékelni kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhetõ.
26. Méh: támogatást igényelhet a méhtenyésztõ szervezet a törzskönyvezett és a szakintézet által rendszeresen
vizsgált és minõsített méhcsaládokkal rendelkezõ tagjaik
által tartott, a vizsgált és minõsített tenyészcsaládok után,
a törzskönyvi nyilvántartás és a vizsgálati díj befizetését
követõen.
Az igényjogosultságot a Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet igazolja, mely igazolást a kiállított
igénylõlaphoz mellékelni kell. Támogatás évente egy alkalommal igényelhetõ, új anyanevelõ esetében az elsõ évben két alkalommal.

FAJTAELISMERÉS KERETÉBEN VÉGZETT
TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLAT
27. Támogatást igényelhet az a bejelentõ fajtafenntartó, akinek a fajtája a fajtaelismerés keretében központi teljesítményvizsgálaton részt vesz. A folyamatban lévõ vizsgálatok esetében a vizsgálat megkezdésekor érvényes támogatási feltételek szerint igényelhetõ támogatás. Az
igényjogosultságot hivatalosan az OMMI igazolja, melyet
a kiállított igénylõlaphoz mellékelni kell. Támogatás
évente egy alkalommal igényelhetõ.
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3. számú melléklet a 13/2006. (II. 7.) FVM rendelethez
[7. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
Támogatási kérelem egyes állattenyésztési, tenyésztésszervezési támogatásokhoz
Az igénylõ
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 összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl
szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerinti regisztrációs száma: .......................................................................
f) adószáma: ....................................................................................................................................................................
g) bankszámla pénzforgalmi jelzõszáma: .......................................................................................................................
h) bankszámláját vezetõ bank megnevezése: ..................................................................................................................
i) általános forgalmi adó visszaigénylésre jogosult/nem jogosult: ..................................................................................
j) telefonszáma: ...............................................................................................................................................................
k) ügyintézõjének neve, telefon- és faxszáma: ................................................................................................................
l) a tenyésztett fajta megnevezése: ..................................................................................................................................

Az igényelt támogatás jogcíme

Igényelhetõ támogatás
(Ft/tétel)

1. Szarvasmarha-tenyésztés
1.1. Törzskönyvi nyilvántartás
900 Ft/egyed
1.2. Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás3000 Ft/vizsgálat
ellenõrzés
1.3. Mesterséges termékenyítési felelõs hálózat
47 Ft/adat
mûködtetése
1.4. Mesterséges termékenyítési felelõs hálózat által gyûj27 Ft/adat
tött adatok feldolgozása
1.5. Tejtermelés-ellenõrzés
720 Ft/egyed
1.6. Hústermelés-ellenõrzés
330 Ft/egyed
1.7. Tej ivadék teljesítményvizsgálat (ITV) szervezése
510 Ft/adag
1.8. Hús vágási teszt szervezése
33 000 Ft/utód
1.9. Hús ivadék teljesítményvizsgálat (ITV) szervezése
33 000 Ft/utód
1.10. Ivadékvizsgálati célú küllemi teljesítményvizsgálat
2400 Ft/üszõ borjú
1.11. Húshasznú ivadékvizsgálat
900 Ft/borjú
1.12. Küllemi bírálat
144 Ft/egyed
1.13. Tenyészértékbecslés
15 Ft/egyed
2. Sertéstenyésztés
2.1. Törzskönyvezés törzs- és szaporító telepen
3400 Ft/koca
2.2. Genetikai vizsgálat
900 Ft/vizsgálat
2.3. Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás3000 Ft/vizsgálat
ellenõrzés
2.4. Reprodukciós tesztadatok gyûjtése
180 Ft/fialás
2.5. Intramuszkuláris zsírvizsgálat
2100 Ft/vizsgálat

Összes
tételszám
(db)

Igényelt
támogatás
összesen
(Ft)
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Az igényelt támogatás jogcíme

Igényelhetõ támogatás
(Ft/tétel)

2.6. EUROP üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat (ÜSTV)
144 Ft/vizsgálat
2.7. Hízékonysági és vágóérték teljesítményvizsgálat
18 000 Ft/ivadék
(HVT) (egyedi, falkás)
2.8. Üzemi ivadék teljesítményvizsgálat (ÜITV)
180 Ft/egyed
2.9. Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) tenyészérték18 000 Ft/vizsgálat
becslés céljából végzett ivadékvizsgálat
2.10. Tenyészértékbecslés
9 Ft/egyed
3. Juhtenyésztés
3.1. Törzskönyvi nyilvántartás anyánként
360 Ft/egyed
3.2. Törzskönyvi nyilvántartás jerkénként
420 Ft/egyed
3.3. Törzskönyvi nyilvántartás törzskosonként
1500 Ft/egyed
3.4. Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenõr1800 Ft/vizsgálat
zés és súrlókor rezisztencia vizsgálat
3.5. Minõsített anyák bárányozási teljesítménye
150 Ft/egyed
3.6. Anyák hústermelõ-képessége ismert származású bárá270 Ft/egyed
nyok alapján
3.7. Növendék jerkék sajátteljesítmény-vizsgálata
1200 Ft/egyed
3.8. Növendék kosok sajátteljesítmény-vizsgálata
6000 Ft/egyed
3.9. Tejelõ anyák zárt laktációja
600 Ft/egyed
3.10. Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (gyapjú)
21 000 Ft/csoport
3.11. Tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (hús-tej)
42 000 Ft/csoport
3.12. Tenyészértékbecslés
90 Ft/egyed
4. Kecsketenyésztés
4.1. Törzskönyvi nyilvántartás anyánként
360 Ft/egyed
4.2. Törzskönyvi nyilvántartás gödölyénként
420 Ft/egyed
4.3. Törzskönyvi nyilvántartás törzsbakonként
1500 Ft/egyed
4.4. Minõsített anyák szaporasági teljesítménye megszüle150 Ft/született gida
tett gidák után
4.5. Anyák hústermelõ-képessége ismert származású gidák
270 Ft/egyed
alapján
4.6. Növendék gödölyék sajátteljesítmény-vizsgálata
1200 Ft/egyed
4.7. Növendék bakok sajátteljesítmény-vizsgálata
6000 Ft/egyed
4.8. Tejelõ anyák zárt laktációja
600 Ft/egyed
4.9. Tenyészbakok ivadékvizsgálata (tej)
42 000 Ft/bak
4.10. Tenyészértékbecslés
90 Ft/egyed
5. Lótenyésztés
5.1. Állatazonosítás, nyilvántartás
540 Ft/egyed
5.2. Kanca tenyésztési adattárolás
420 Ft/kanca
5.3. Mén tenyésztési adattárolás
1200 Ft/mén
5.4. Származás-nyilvántartás (kancafedeztetés nyilván660 Ft/egyed
tartás)
5.5. Törzskönyvben tartás (tenyészkancák)
7200 Ft/egyed
5.6. Származás-ellenõrzés (vércsoport-vizsgálattal nem
720 Ft/vizsgálat
kizárt õsök)

941
Összes
tételszám
(db)

Igényelt
támogatás
összesen
(Ft)
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Igényelhetõ támogatás
(Ft/tétel)

Az igényelt támogatás jogcíme
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Összes
tételszám
(db)

Igényelt
támogatás
összesen
(Ft)

5.7. DNS alapú származás-ellenõrzés (DNS vizsgálattal
3000 Ft/vizsgálat
nem kizárt õsök)
5.8. Méncsikók központi sajátteljesítmény-vizsgálata
120 000 Ft/egyed
5.9. Ló-teljesítményvizsgálat
12 000 Ft/egyed
5.10. Tenyészkanca tenyészértékbecslés
1200 Ft/egyed
6. Baromfi- és egyes kisállattenyésztés
6.1. Tyúk
6.1.1. I. törzskönyvi osztályban
1000 Ft/betörzsesített nõivarú
egyed
6.1.2. II. törzskönyvi osztályban
350 Ft/betörzsesített nõivarú
egyed
6.2. Lúd
6.2.1. I. törzskönyvi osztályban
3500 Ft/betörzsesített nõivarú
egyed
6.2.2. II. törzskönyvi osztályban
1250 Ft/betörzsesített nõivarú
egyed
6.3. Kacsa, pulyka
6.3.1. I. törzskönyvi osztályban
2500 Ft/betörzsesített nõivarú
egyed
6.3.2. II. törzskönyvi osztályban
1000 Ft/betörzsesített nõivarú
egyed
6.4. Nyúl
900 Ft/tenyésznövendék
6.5. Prémes állat
900 Ft/egyed
6.6. Méh
7200 Ft/méhanya
7. Fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat
Fajta megnevezése:
Igényelt támogatás:
IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

Hozzájárulok, hogy a támogatási kérelemben szereplõ adatokat a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint kezeljék, továbbá amennyiben a kért támogatás jogtalan igénylésnek minõsül, e tény nyilvánosságra hozható. Nyilatkozom, hogy az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény
13. §-a elõírásainak megfelelõen a tenyésztési hozzájárulást – amennyiben erre kötelezett vagyok – 2005-ben befizettem/helyettem a felvásárló befizette, és ennek bizonylatával rendelkezem.

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

P. H.
.................................................
igénylõ cégszerû aláírása
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4. számú melléklet a 13/2006. (II. 7.) FVM rendelethez
[15. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
A01–06
Az állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai vizsgálatok költségtámogatása
TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 121–127. §-aihoz
Benyújtás helye: a kérelmezõ lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltsége
1. Az ügyfél adatai:
Ügyfél neve: ....................................................................................................................... Tel.: ..........................
MVH Regisztrációs száma:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Felelõs vezetõ neve: ............................................................................................................ Tel.: .........................
Felelõs ügyintézõ neve: ...................................................................................................... Tel.: .........................
2. A támogatást az állat-egészségügyi és élelmiszer-higiéniai vizsgálati költségek alapján az alábbiak szerint kérem:
Támogatás mértéke

Igényelt támogatás (Ft)

Vágósertés
Vágóbaromfi
(BTO szám: ............................)
Vágóbaromfi továbbfeldolgozásra
(BTO szám: .........................)
Összesen
3. Nyilatkozatok
3.1. Nyilatkozom, hogy csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.
3.2. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs.
3.3. Nyilatkozom, hogy tevékenységem megfelel az ISO 9000 szabványsorozat és/vagy a HACCP élelmiszer-biztonsági rendszer elõírásainak, és ezt tanúsítvánnyal, igazolással, illetve felmérõ tanácsadó céggel kötött szerzõdéssel
dokumentálni tudom.
3.4. Nyilatkozom, hogy az élelmiszerek elõállításainak és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeirõl szóló
90/2003. (VII. 30.) FVM–ESZCSM együttes rendelet elõírásainak megfelelõ létesítménnyel rendelkezem.
3.5. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar
Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.
3.6. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
Összesítõ kimutatás a csatolt bizonylatokról
Sorszám

1.
2.
...
Összesen

Számlaszám

Kifizetési bizonylat BTO szám (baromfi
száma
esetében)

Élõállat (kg)

Élõállat (db)

Igényelt támogatás
(Ft)
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Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ..........................................
.....................................................
kérelmezõ (cégszerû) aláírása
Mellékletek:
A hatósági vizsgálati díj(ak)ról szóló számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok másolata.
Igazolom, hogy a kérelmezõ a ............................. Terméktanács tagja és a tagságból eredõ kötelezettségeinek eleget
tett.
A javasolt támogatás mértéke: ................ (db/kg) ...................... (Ft).
Dátum: ...........................................
..........................................
Terméktanács

5. számú melléklet a 13/2006. (II. 7.) FVM rendelethez
[16. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
A02–06
Ikt. sz.: ......................
Vágóbaromi állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása
TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 129. §-ához
Benyújtás helye: a kérelmezõ lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltsége
1. Az ügyfél adatai:
Ügyfél neve: ....................................................................................................... Tel.: .............................................
MVH Regisztrációs száma:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Lakhely/székhely címe:
..................................... (helység) ............................. út/utca/tér ............. hsz.
Levelezési címe:
................................................ (helység) ............................. út/utca/tér ............. hsz.
Felelõs vezetõ neve: ........................................................................................... Tel.: .............................................
Felelõs ügyintézõ neve: ...................................................................................... Tel.: .............................................
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2. A támogatást az állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségek alapján az alábbiak szerint kérem:
Támogatás mértéke (Ft/kg)

Vágócsirke (növendék)
Pecsenyeliba (max. 9 hetes)
Növendék liba (min. 3 hónapos)
Fiatal liba (9 héttõl 9 hónapig vágásra)
Hízott liba (töméssel)
Növendék pulyka (max. 3 hónapos)
Növendék pulyka (min. 3 hónapos)
Pecsenyekacsa (max. 2 hónapos intenzív tartásban)
Hízott kacsa (töméssel)

Igényelt támogatás (Ft)

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
Összesen

3. Nyilatkozatok
3.1. Nyilatkozom, hogy csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.
3.2. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs.
3.3. Nyilatkozom, hogy a 129. §-ban rögzített és a 130. § (1) bekezdése szerinti támogatást ugyanazon fiatal, illetve hízott liba, valamint hízott kacsa állományra nem igényelem.
3.4. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar
Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.
3.5. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
Összesítõ kimutatás a csatolt bizonylatokról
Sorszám

Számlaszám

BTO szám

Vizsgált, kezelt baromfi (kg)

Igényelt támogatás (Ft)

1.
2.
...
Összesen
Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ...................................
.......................................................
kérelmezõ (cégszerû) aláírása
Igazolom, hogy a kérelmezõ a rendeletben elõírt feltételeket teljesítette.
Dátum: ..................................
.....................................................
kezelõ állatorvos
Igazolom, hogy a vágóbaromfit Baromfi Terméktanácsi tag vágóhídnak értékesítette.
Igazolom, hogy a kérelmezõ a Baromfi Terméktanács tagja és a tagságból eredõ kötelezettségeinek eleget tett.
Dátum: ...................................
.....................................................
Baromfi Terméktanács
Melléklet:
A gyógyszerköltségekrõl, valamint a hatósági vizsgálati díj(ak)ról szóló számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok másolata.
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6. számú melléklet a 13/2006. (II. 7.) FVM rendelethez
[17. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
A04–06
Ikt.sz.: ................................
Étkezési tojástermelõ baromfi állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása
TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 131. §-ához
Benyújtás helye: a kérelmezõ lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltsége
1. Az ügyfél adatai:
Ügyfél neve: ..................................................................................................................... Tel.: ................................
MVH Regisztrációs száma:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Lakhely/székhely címe:
......................................... (helység) .......................... út/utca/tér ............ hsz.
Levelezési címe:
.................................................... (helység) .......................... út/utca/tér ............ hsz.
Felelõs vezetõ neve: ........................................................................................................... Tel.: .............................
Felelõs ügyintézõ neve: ...................................................................................................... Tel.: .............................
2. A támogatást a rendeletben rögzített állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatási díjak, illetve a tojójérce-nevelés
során alkalmazott baromfi állat-egészségügyi prevenció költségeinek részleges visszatérítésére kérem.
Igényelt támogatás összege: .................. Ft.
3. Nyilatkozatok
3.1. Nyilatkozom, hogy csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok (vonatkozó rész
aláhúzandó).
3.2. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs.
3.3. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar
Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.
3.4. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
Összesítõ kimutatás a csatolt bizonylatokról
Sorszám

Számlaszám

BTO szám

Vizsgált, kezelt tojójérce (db)

Igényelt támogatás (Ft)

1.
2.
...
Összesen
Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ..............................................
.........................................................
kérelmezõ (cégszerû) aláírása
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Igazolom, hogy a kérelmezõ a rendeletben elõírt feltételeket teljesítette, továbbá, hogy beólazáskor (növendék átminõsítés után) .................. db tojójérce került beállításra.
Igazolom, hogy a mellékelt költségszámlák a kérelmezõ által nevelt vagy nevelés céljából vásárolt jérceállományra
vonatkoznak.
Dátum: ..............................................
..............................................
kezelõ állatorvos
Igazolom, hogy a kérelmezõ a Baromfi Terméktanács tagja és a tagságából eredõ kötelezettségeinek eleget tett.
A javasolt támogatás összege .......... db beállított jérce után .......... Ft.
Dátum: ..............................................
..............................................
Baromfi Terméktanács
Mellékletek:
1. Az állat-egészségügyi vizsgálati díjról kiállított számla másolata és ennek kifizetését igazoló bizonylat másolata.
2. Vásárolt állomány esetében a felvásárlásról szóló számlák másolata.

7. számú melléklet a 13/2006. (II. 7.) FVM rendelethez
[18. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
A05–06
Ikt.sz.: .............................
Vágósertés állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása
TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 132. §-ához
Benyújtás helye: a kérelmezõ lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltsége
1. Az ügyfél adatai:
Ügyfél neve: ........................................................................................................................ Tel.: ..........................
MVH Regisztrációs száma:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Lakhely/székhely címe:
................................................ (helység) .................. út/utca/tér ............ hsz.
Levelezési címe:
........................................................... (helység) .................... út/utca/tér ........... hsz.
Felelõs vezetõ neve: ........................................................................................................... Tel.: ............................
Felelõs ügyintézõ neve: ...................................................................................................... Tel.: ............................
2. A támogatást vágósertés állat-egészségügyi prevenciós díjak, illetve a gyógyszeres kezelések költségeinek részleges visszatérítésére kérem.
Igényelt támogatás összege: ..................... Ft.
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3. Nyilatkozatok
3.1. Nyilatkozom, hogy csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.
3.2. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs.
3.3. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar
Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.
3.4. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
3.5. Nyilatkozom, hogy a vágósertést az élelmiszerek elõállításainak és forgalmazásának élelmiszer-higiéniai feltételeirõl szóló 90/2003. (VII. 30.) FVM–ESZCSM együttes rendelet elõírásainak megfelelõ létesítménynek, illetve export
céljára értékesítettem.
Összesítõ kimutatás a csatolt bizonylatokról
Sorszám

1.
2.
...
Összesen

Számlaszám

Vizsgált, kezelt vágósertés (db)

Igényelt támogatás (Ft)

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

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

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

Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: .........................................
......................................................
kérelmezõ (cégszerû) aláírása

Igazolom, hogy a kérelmezõ a Vágóállat és Hús Terméktanács tagja és a tagságból eredõ kötelezettségeinek eleget
tett.
Dátum: ..........................................
........................................................
Vágóállat és Hús Terméktanács
Melléklet:
Az állat-egészségügyi vizsgálati díjról kiállított számla, illetve a gyógyszerköltségrõl kiállított számla másolata, valamint a kifizetést igazoló bizonylat másolata.
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8. számú melléklet a 13/2006. (II. 6.) FVM rendelethez
[25. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
A06–06
Ikt.sz.: .......................
TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a mezõgazdasági haszonállat tartás állatvédelmi szabályainak megfelelõen elõállított vágóbaromfi
2006. évi termelési támogatásának igényléséhez a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 149. §-ához
Benyújtás helye: a kérelmezõ lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltsége
1. A kérelmezõ adatai:
Ügyfél neve: ................................................................................................................ Tel.: .................................
MVH Regisztrációs száma:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Lakhely/székhely címe:
............................... (helység) ............................... út/utca/tér ................ hsz.
Levelezési címe:
.......................................... (helység) .............................. út/utca/tér ................ hsz.
Felelõs vezetõ neve: ..................................................................................................... Tel.: .................................
Felelõs ügyintézõ neve: ................................................................................................ Tel.: .................................
A vágóbaromfit (csirke, pulyka, liba, kacsa, pecsenyegyöngyös) átvevõ üzem export-ellenõrzési száma:
........................................
2. Az igényelt támogatás adatai
Vámtarifa
termékszám

ex 0105 92 00 99
ex 0105 93 00 99
0105 99 20 99
0105 99 20 99
0105 99 20 99
0105 99 20 99
0105 99 30 99
0105 99 30 99
0105 99 10 99
0105 99 10 99
0105 99 10 99
0105 99 10 99
0105 99 50 99

Árumegnevezés

MSZ
szakasza

Vágóbaromfi megnevezése
MSZ 6918:1997 szerint

Vágócsirke

1.2.

Pecsenyecsirke (brojler)

Liba, egyéb
Liba, egyéb
Liba, egyéb
Liba, egyéb
Pulyka, egyéb
Pulyka, egyéb
Kacsa, egyéb
Kacsa, egyéb
Kacsa, egyéb
Kacsa, egyéb
Gyönytyúk,
egyéb

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.9.
1.10.
1.18.
1.20.
1.22.
1.24.
1.7.

Pecsenyeliba (még nem tépett)
Húsliba (fiatal)
Zabon nevelt liba
Hízott liba (májra hízott liba)
Pecsenyepulyka (12–15 hetes)
Gigantpulyka (16–22 hetes)
Pecsenyekacsa
Hízott kacsa
Hízott mulard kacsa
Hízott pézsmakacsa (barbarie)

Összesen:

I. min. osztályba
sorolt mennyiség
(tonna)

Igényelt támogatás
összege
(Ft)
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3. Nyilatkozatok
3.1. Nyilatkozom, hogy a támogatást a vágóbaromfi után:
– alapanyag-termelõként
– integrátorként/kereskedõként
igényelem (tegyen X-et a megfelelõ megnevezés mellé).
3.2. Nyilatkozom, hogy csõd-, 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 Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, 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 büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az Európai Unió által elfogadott exporthigiéniai
minõsítésû baromfivágóhídnak értékesítettem a termékemet, mely hazai eredetû, BTT tag keltetõben keltetett és BTT tag
baromfitelep által felnevelt vágóbaromfi.
3.6. Alulírott büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás
jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal, köztartozással nem rendelkezem.
3.7. Alulírott kereskedõ/integrátor büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a 149. § (6) bekezdésnek
megfelelõen a termelõknek a felvásárlási ár felett a termelési támogatást is megfizettem.
Dátum: .......................................................
.......................................................
kérelmezõ cégszerû aláírása
4. A Baromfi Termék Tanács igazolása
A javasolt támogatási összeg: .......................... Ft.
Igazolom, hogy a kérelmezõ a Baromfi Termék Tanács tagja, a terméktanács alapszabályában elõírt befizetési kötelezettségének eleget tett.
Dátum: .......................................................
.......................................................
Baromfi Termék Tanács
Melléklet:
1.
2.
3.
4.
5.

A vágóhíd által elvégzett, a vágóhídi hatósági állatorvos és a BTT által ellenjegyzett minõsítési bizonylat másolata.
A vágóhídi értékesítésrõl szóló számla/felvásárlási jegy másolata.
Saját vágás esetén a minõsítõ bizonylat és mérlegelési jegy másolata.
A területileg illetékes hatósági állatorvos igazolása a Haszonállat rendeletnek megfelelõ állattartásról.
A BTT igazolása a tagságról, a baromfi származásáról és javaslata az igénybe vehetõ támogatás összegérõl.
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9. számú melléklet a 13/2006. (II. 7.) FVM rendelethez
[26. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
N07–06
Ikt.sz.: .........................
TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a haszonállattartásra vonatkozó elõírások betartása mellett elõállított vágósertés 2006. évi termelési
támogatásának igényléséhez a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 150. §-ához
Benyújtás helye: a kérelmezõ lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltsége
1. A kérelmezõ adatai
Ügyfél neve: ..................................................................................................................... Tel.: .............................
MVH Regisztrációs száma:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Lakhely/székhely címe:
.................................... (helység) ............................. út/utca/tér ............ hsz.
Levelezési címe:
............................................... (helység) ............................. út/utca/tér ............ hsz.
Felelõs vezetõ neve: ......................................................................................................... Tel.: .............................
Felelõs ügyintézõ neve: ................................................................................................... Tel.: .............................
2. A támogatást a vágósertés után:
– alapanyag-termelõként
– integrátorként
– kereskedõként
– szövetkezetként
– termelõi csoportként
kérem (tegyen X jelet a megfelelõ megnevezés mellé).
Vtsz

0103 (92 19 00)

Megnevezés

Élõsertés (legalább 50 kg
tömegû; másféle)

Támogatás mértéke

Leadott vágósertés (db)

Igényelt támogatás (Ft)

1800 Ft/db

Dátum: .......................................................
.....................................................
kérelmezõ (cégszerû) aláírása
3. Az alapanyag-termelõi nyilatkozatok
3.1.1. Nyilatkozom, hogy a leadott vágósertések hizlalás céljából legalább hatvan napig a tulajdonomban voltak,
és errõl a területileg illetékes falugazdász igazolásával rendelkezem.
3.1.2. Nyilatkozom, hogy a Vágóállat és Hús Terméktanács tagja vagyok, és a tagságból eredõ kötelezettségeimnek
eleget tettem.
3.1.3. Nyilatkozom, hogy az általam leadott vágósertéseket a 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet elõírásainak megfelelõen tartottam, és errõl az illetékes hatósági állatorvos igazolásával rendelkezem.
3.1.4. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, 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.
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3.1.5. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs
határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
Alulírott kijelentem, hogy a támogatási kérelmen és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: .......................................................
....................................................................
alapanyag-termelõ cégszerû aláírása
3.2. Az integrátor nyilatkozatai
3.2.1. Nyilatkozom, hogy az e rendelet alapján igénybe vett támogatást az általam integráltak részére legkésõbb a folyósítást követõ harmadik munkanapon továbbadom.
3.2.2. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, 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 eredõ kötelezettségeimnek
eleget tettem.
3.2.4. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs
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 cégszerû aláírása
3.3. A kereskedõ nyilatkozatai
3.3.1. Nyilatkozom, hogy az e rendelet alapján igénybe vett támogatást az alapanyag-termelõk részére legkésõbb a folyósítást követõ harmadik munkanapon továbbadom.
3.3.2. Nyilatkozom, hogy vágósertés értékesítésbõl származóan alapanyag-termelõ felé tartozásom nincs.
3.3.3. Nyilatkozom, hogy a Vágóállat és Hús Terméktanács tagja vagyok, és a tagságból eredõ 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 Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, 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 jogerõs
határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
Alulírott kijelentem, hogy a támogatási kérelmen és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: .......................................................
.......................................................
kereskedõ cégszerû aláírása
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3.4. A termelõi csoport ( szövetkezet nyilatkozatai
3.4.1. Nyilatkozom, hogy az e rendelet alapján igénybe vett támogatást a termelõi csoport (szövetkezet tagjai részére
legkésõbb a folyósítást követõ harmadik munkanapon továbbadom.
3.4.2. Nyilatkozom, hogy a kérelemben feltüntetett vágósertések a termelõi csoport (szövetkezet tagjaitól
származnak.
3.4.3. Nyilatkozom, hogy a Vágóállat és Hús Terméktanács tagja vagyok, és a tagságból eredõ 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 Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, 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 jogerõs
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.
Alulírott kijelentem, hogy a támogatási kérelmen és a mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: .......................................................
............................................................................
termelõi csoport vezetõjének /szövetkezet
elnökének (cégszerû) aláírása
Melléklet:
1. A falugazdász igazolása a vágósertés hatvannapos tartásáról. [Ha az igénylõ integrátor, kereskedõ, termelõi 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 igénylõ integrátor, kereskedõ, termelõi 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 értékesítésérõl szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolata, saját vágás esetén a vágás végrehajtását igazoló belsõ bizonylat másolata.
A Vágóállat és Hús Terméktanács igazolja, hogy a kérelmezõ a Vágóállat és Hús Terméktanács tagja, és tagságából
eredõ összes kötelezettségének eleget tett.
Dátum: .......................................................
.......................................................
Vágóállat és Hús Terméktanács
(Integrátor, kereskedõ, termelõi csoport, szövetkezet pályázó esetén)
Igazolom, hogy a kérelmezõ a rendeletben foglalt feltételeket teljesítette, e jogcímen támogatást igényelhet.
Dátum: .......................................................
.......................................................
Földmûvelésügyi Hivatal
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10. számú melléklet a 13/2006. (II. 6.) FVM rendelethez
[30. számú melléklet a 3/2003. (I. 24.) FVM rendelethez]
Támogatási kérelem haltenyészanyag-telepítéshez igényelhetõ támogatáshoz
1. Az igénylõ:
Neve: ................................................................................................................................................................................
Lakhelye/székhelye: .........................................................................................................................................................
Postai címe, telefonszáma: ...............................................................................................................................................
Telephelye: .......................................................................................................................................................................
Nyilvántartási (regisztrációs) szám: .................................................................................................................................
Adószáma (adóazonosító jele): ........................................................................................................................................
Bankszámla pénzforgalmi jelzõszáma és a pénzintézet megnevezése: ...........................................................................
Õstermelõi igazolványának száma: ..................................................................................................................................
2. Az igénylõ (vállalkozás) adatai a kérelem benyújtásakor:
Teljes munkaidõs létszám: ...............................................................................................................................................
Saját tõke: .........................................................................................................................................................................
Nettó árbevétel: ................................................................................................................................................................
Vállalkozás árbevétele: ....................................................................................................................................................
Vállalkozás minõsítése: – mikro – kis – közép – egyéb ....................................................................................................
3. A telepítendõ haltenyészanyag származásának helye és fajtájának megnevezése:
Szervezet neve: ................................................................................................................................................................
Címe: ................................................................................................................................................................................
Fajta megnevezése: ..........................................................................................................................................................
4. A telepítendõ haltenyészanyag mennyisége:
Egynyaras ponty: ........................................................................................................................................................kg.
5. Az igényelt támogatás a telepítés után:
Egynyaras ponty: ............................................................................ kg .................................................................. Ft.
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben és a mellékletekben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Kelt: ...................., .......... év ................ hó ......... nap
............................................................
igénylõ (cégszerû) aláírása
A támogatási kérelemhez csatolni kell:
A pályázó részérõl:
1. Nyilatkozat a 2005. évi haltenyészanyag kihelyezés mennyiségérõl (kg) és területérõl (ha), a 2006. évi haltenyészanyag kihelyezési területrõl (ha), valamint a 2005. és 2006. évi az étkezési ponty termelési területérõl (ha).
2. Nyilatkozat a felszámolási, végelszámolási, illetve végrehajtási eljárás mentességrõl.
3. Vásárlás esetén a Származási Igazolás/ok, szállítójegyek és a számlák másolatai.
4. Az OMMI igazolása arról, hogy a telepítendõ fajta elismert, illetve ideiglenesen elismert és az OMMI által hitelesített Származási Igazolással rendelkezik.
Haltermelõk Országos Szövetsége és Terméktanács részérõl:
1. Igazolás a tagságról.
2. Igazolás a 2005. szeptemberi termésbecslésrõl.
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11. számú melléklet a 13/2006. (II. 6.) FVM rendelethez
[34. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
A víz-kárelhárítási létesítmények fenntartásához 2006. évre érvényes (nettó) támogatások maximuma
munkanemenként
Földmunkák:
Iszaptalanítás rézsû kialakítással 0,5–1,5 m3/fm száraz mederbõl géppel
Iszaptalanítás rézsû kialakítással 0,5–1,5 m3/fm víz alóli kitermelés géppel
Depónia rendezés – géppel
Földszállítás – földfelrakással 5 km-ig szállítva
Járóút építés géppel
Kézi iszaptalanítás

440 Ft/m3
550 Ft/m3
180 Ft/m3
880 Ft/m3
67 Ft/m2
2700 Ft/m3

Irtási munkák:
Gazkaszálás kézzel, sík terepe*
Gazkaszálás kézzel, rézsûs felületen*
Gazkaszálás géppel, sík felületen*
Gazkaszálás géppel, rézsûs felületen *
Nádkaszálás kézzel*
Nádkaszálás géppel*
Cserjeirtás kézi
Cserjeirtás géppel

11 Ft/m2
17 Ft/m2
8 Ft/m2
10 Ft/m2
46 Ft/m2
20 Ft/m2
145 Ft/m2
67 Ft/m2

Fakitermelés: nem fenntartási tevékenység
Cserjézés utáni tuskózás (kivágás, szállítás, elásás stb.) 0,05 m3/m2

4300 Ft/m3

Mûtárgyak:
Mûtárgyak általános karbantartása 1 m3/sec vízszállításig
Mûtárgyak általános karbantartása 1 m3/sec vízszállítás felett
Mûtárgy nagy karbantartása 1 m3/sec vízszállításig
Mûtárgy nagy karbantartása 1 m3/sec vízszállítás felett

25 000 Ft/db/év
57 000 Ft/db/év
115 000 Ft/db/év
220 000 Ft/db/év

Gépészet:
Stabil elektromos szivattyútelep

* A kaszálási munkák normatív költsége tartalmazza az anyag megsemmisítését.

340 000 Ft/m3/sec/év

956

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/13. szám

12. számú melléklet a 13/2006. (II. 7.) FVM rendelethez
[40. számú melléklet 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
Támogatási kérelem egyes termékek beszerzését, értékesítését, szolgáltatást nyújtó szövetkezések és gépkörök
támogatásához
Az igénylõ:
1. Neve: ...........................................................................................................................................................................
2. Lakhelye, székhelye: ...................................................................................................................................................
3. Postai címe, telefonszáma: ..........................................................................................................................................
4. Az elnök neve és elérhetõsége: ...................................................................................................................................
5. Cégjegyzékszáma: ......................................................................................................................................................
6. Adószáma (adóazonosító jele): ...................................................................................................................................
7. Bankszámla pénzforgalmi jelzõszáma és a pénzintézet megnevezése: ......................................................................
8. Igénylõ számláját vezetõ pénzintézet megnevezése, számlaszáma: ...........................................................................
9. Az igénylõ egyéb adatai (a tárgyévet megelõzõ évi beszámoló és a tárgyévi pénzügyi terv alapján): ......................
...........................................................................................................................................................................................
9/a Tárgyévet megelõzõ év tényleges árbevétel teljesítés ................................................................................................
9/b A tárgyév december 31-ig termékértékesítési szerzõdéssel lekötött árbevételi terv ..................................................

A tárgyévet megelõzõ évi tény
a)
b)
c)
d)
e)

Tárgyévi terv

Alkalmazottak száma
Szövetkezeti tagok száma
Saját tõke
Jegyzett tõke
Éves nettó árbevétel

Kelt: ....................................., .......... év ................................... hó ............ nap
P. H.
.....................................................................
igénylõ
A kérelemhez az alábbi nyilatkozatot kell csatolni:

Nyilatkozat
Alulírott ............................................................................. igénylõ tudomásul veszem a 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseit, és a támogatási kérelem benyújtásával egyben hozzájárulásomat adtam adataim közzétételéhez és a
támogatás ellenõrzéséhez.
Kelt: ....................................., .......... év ................................... hó ............ nap
..................................................
igénylõ
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13. számú melléklet a 13/2006. (II. 7.) FVM rendelethez
[42. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
Támogatási kérelem az elõzetesen elismert termelõi csoportok támogatásához
Az igénylõ:
1. Neve: ..........................................................................................................................................................................
2. Székhelye: ..................................................................................................................................................................
3. Postai címe, telefonszáma: .........................................................................................................................................
4. Az elnök/ügyvezetõ neve és elérhetõsége: .................................................................................................................
5. Cégjegyzékszáma: ......................................................................................................................................................
6. Adószáma: ..................................................................................................................................................................
7. Bankszámla pénzforgalmi jelzõszáma és a pénzintézet megnevezése: ......................................................................
8. A termelõi csoport megelõzõ évre vonatkozó nettó árbevétele: .................................................................................
9. Ebbõl a tagi termék értékesítés nettó árbevétele: .......................................................................................................
10. A kért támogatás összege: ........................................................................................................................................
11. A mûködési költség várható mértéke: ......................................................................................................................
Kelt: ....................................., .......... év ................................... hó ............ nap
P. H.
.....................................................................
igénylõ
A kérelemhez az alábbi nyilatkozatot kell csatolni:

Nyilatkozat
Alulírott pályázó tudomásul veszem az agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének általános feltételeirõl
szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseit, és a támogatási kérelem benyújtásával egyben hozzájárulásomat adtam adataim közzétételéhez és a támogatás ellenõrzéséhez.
A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben szereplõ termelõi csoportokra vonatkozó támogatási intézkedésben foglaltakat
megismertem és kijelentem, hogy tárgyévben e támogatási jogcímre nem nyújtok be kérelmet.
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

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

P. H.
.........................................................
igénylõ
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14. számú melléklet a 13/2006. (II. 7.) FVM rendelethez
[44. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]
A03–06
Ikt.sz.: ......................
Növendék liba és növendék kacsa állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségeinek támogatása
TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 130. §-ához
Benyújtás helye: a kérelmezõ lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltsége
1. Az ügyfél adatai:
Ügyfél neve: ...................................................................................................................... Tel.: ..............................
MVH Regisztrációs száma:
Adószáma:
Adóazonosító jele:
Lakhely/székhely címe:
......................................... (helység) ........................ út/utca/tér ............. hsz.
Levelezési címe:
.................................................... (helység) ........................ út/utca/tér ............. hsz.
Felelõs vezetõ neve: ......................................................................................................... Tel.: ..............................
Felelõs ügyintézõ neve: ................................................................................................... Tel.: ...............................
2. A támogatást az állat-egészségügyi prevenciós és gyógyszerköltségek alapján az alábbiak szerint kérem:
Támogatás mértéke (Ft/db)

Növendék liba (max. 3 hónapos)
Töméshez elõnevelt
Növendék liba (min. 3 hónapos)
Töméshez elõnevelt
Növendék kacsa (min. 3 hónapos)
Töméshez elõnevelt
Növendék kacsa (max. 3 hónapos)
Töméshez elõnevelt

Igényelt támogatás (Ft)

34
34
20
20

3. Nyilatkozatok
3.1. Nyilatkozom, hogy csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.
3.2. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs.
3.3. Nyilatkozom, hogy a 129. §-ban rögzített és a 130. § (1) bekezdése szerinti fiatal, illetve hízott liba, valamint a hízott kacsa támogatást ugyanazon állományra nem igényelem.
3.4. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar
Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.
3.5. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
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Összesítõ kimutatás a csatolt bizonylatokról
Sorszám

Számlaszám

BTO szám

Vizsgált, kezelt baromfi (db)

Igényelt támogatás (Ft)

1.
2.
...
Összesen
Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ...................................
.....................................................
kérelmezõ (cégszerû) aláírása

Igazolom, hogy az elõnevelt baromfi továbbtartási célra kihelyezésre került.
Dátum: ...................................
.....................................................
kezelõ állatorvos

Igazolom, hogy a kérelemben feltüntetett hízott liba és hízott kacsa állomány után igényelt támogatás alapjául szolgáló
állat-egészségügyi költségek az elõnevelési fázisban merültek fel.
Igazolom, hogy a kérelmezõ a Baromfi Terméktanács tagja, a baromfit érvényes májüzemi engedéllyel rendelkezõ
vágóhídra adta le.
Igazolom, hogy a kérelmezõ a Baromfi Terméktanács tagja és a tagságból eredõ kötelezettségeinek eleget tett.
Dátum: ...................................
.....................................................
Baromfi Terméktanács

Melléklet:
A gyógyszerköltségekrõl, valamint a hatósági vizsgálati díj(ak)ról szóló számlák és azok kifizetését igazoló bizonylatok másolata.
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A honvédelmi miniszter
4/2006. (II. 7.) HM
rendelete
a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat
létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl,
tartalmáról, valamint az integrált személyügyi
igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló
10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 287. § (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 52. §-a (1) bekezdésének
f) pontjára, a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról,
valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes
nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendeletet (a továbbiakban: R.) a következõk szerint módosítom:

1. §
Az R. 1. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség) hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak, valamint – a rájuk vonatkozó mértékben – az
önkéntes tartalékos katonák (a továbbiakban együtt: állomány) szolgálati jogviszonyára (a továbbiakban: szolgálati viszony) terjed ki.”

2. §
Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A függetlenített szakszervezeti tisztségviselõ szolgálati viszonyával összefüggõ állományilletékes parancsnoki jogköröket a HM Személyzeti Fõosztály (a továbbiakban: Honvédség központi személyügyi szerve) vezetõje gyakorolja.”

3. §
Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állomány utánpótlása – a katonai oktatási intézményben, illetve polgári oktatási intézményben honvédségi ösztöndíjasként végzettek kivételével – a Honvédség toborzó rendszerén keresztül történik.”
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4. §

Az R. 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az egyéb feltételek megléte esetén önkéntes tartalékos állományba felvehetõ, aki a tervezett beosztásához
elõírt szintû végzettséggel rendelkezik. Az önkéntes tartalékos katonák által betölthetõ beosztásokat a HM Honvéd
Vezérkar fõnöke (a továbbiakban: HVKF) által jóváhagyott állománytáblák tartalmazzák.”

5. §
Az R. 11. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A toborzó iroda megszervezi a jelentkezõ alkalmassági vizsgálaton való megjelenését.”

6. §
Az R. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Katonai oktatási intézményben végzett hallgatók,
és honvédségi ösztöndíjas hallgatók esetében az állományba vételi eljárást a katonai oktatási intézmény folytatja le.”

7. §
Az R. 14. §-a a következõ (6) és (7) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) A katonai szervezetek állománytáblájában a beosztáshoz rendszeresített rendfokozattól az önkéntes tartalékos rendfokozata a szerzõdés megkötésekor – a rendfokozati állománycsoporton belül – egy rendfokozattal eltérhet.
(7) A beosztáshoz rendszeresített rendfokozat elérésénél a Hjt. 84. § (2) bekezdésében meghatározottakat kell
figyelembe venni. A várakozási idõ kezdetét az önkéntes
tartalékos jogviszony létesítésétõl kell számolni.”

8. §
Az R. a következõ 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § (1) Az önkéntes tartalékosok beosztás elõtti
felkészítésre, továbbképzésre történõ igénybevételét az
alakulat éves kiképzési programja alapján az állományilletékes parancsnok tervezi meg. A felkészítésrõl a végrehajtást megelõzõ 60 nappal az érintettet értesíteni kell.
(2) Az önkéntes tartalékos tényleges katonai szolgálatra
a katonai szervezetek igényének megfelelõen, az
állományilletékes parancsnok által küldött értesítés alapján vonul be. Az értesítést az igénybevétel elõtt legalább
30 nappal az érintett részére ki kell küldeni.
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(3) Az önkéntes tartalékos katonai beosztásra való felkészítésével és kiképzésével kapcsolatos követelményeket
a HVKF határozza meg.
(4) A önkéntes tartalékos katonai beosztásra történõ felkészítésére és az éves kötelezõ továbbképzésére elõírt idõtartamot az állományilletékes katonai szervezetnél, lehetõség szerint összefüggõen kell teljesíteni. A felkészültségtõl függõen, a beosztás elõtti felkészítésre meghatározott
idõ 10 nappal csökkenthetõ. Az önkéntes tartalékos jogviszonyra kötött szerzõdés idõtartama alatt a beosztás ellátásához és az elõmenetelhez szükséges továbbképzéseket,
valamint azok költségeit az elöljáró katonai szervezet az
éves tervében tervezi.
(5) A behívásról értesítést kapott önkéntes tartalékos
tényleges katonai szolgálata kérelmére, egészségi, tanulmányi, családi, illetve fontos személyi érdek alapján átütemezhetõ. A kérelmet írásban kell benyújtani az
állományilletékes parancsnok részére, aki a behívás új idõpontjáról, vagy a kérelem elutasításáról értesíti a kérelmezõt.”
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10. §

Az R. 18. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Azon beosztásokra, amelyek évente az elõmenetel
szabályai figyelembevételével nem kerültek betöltésre, a
Honvédség központi személyügyi szerv vezetõje pályázatot ír ki.”

11. §
Az R. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § A pályázati kiírást a Honvédelmi Minisztérium
hivatalos lapjában közzé kell tenni, és nyílt pályázat esetén
a számítógépes személyügyi nyilvántartó rendszeren keresztül a katonai szervezetek részére nyilvánossá kell
tenni.”

12. §
9. §
(1) Az R. 17. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A Hjt. 45. §-ában elõírt próbaidõ meghatározásánál
biztosítani kell, hogy az állomány tagja a beosztásához
elõírt tanfolyami képzési kötelezettséget a próbaidõ leteltéig teljesíteni tudja. Ha a szolgálati elfoglaltság miatt erre
nincs mód, az állományilletékes parancsnoknak biztosítania kell, hogy a tanfolyami kötelezettség teljesítését egy
éven belül megkezdhesse.”
(2) Az R. 17. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssekkel
egészül ki:
„(4) Ha az állomány tagja állományba vételekor próbaidõt kötöttek ki és egyúttal a szolgálati viszony létesítésére
a már meglévõ rendfokozatától eltérõ rendfokozattal került sor, úgy a próbaidõ alatt megszûnõ szolgálati viszony
esetén az állomány tagja a próbaidõ alatt viselt rendfokozatát elveszti. Az állományba vételrõl készült parancsnak
a próbaidõ alatti rendfokozat elvesztésére vonatkozó tájékoztatást tartalmaznia kell.
(5) Ha a szolgálati viszony a Hjt. 56. § d) pontja alapján
kerül megszüntetésre, a szolgálati viszony megszüntetési
eljárást – a megszüntetõ parancs kihirdetését is beleértve –
három munkanapon belül be kell fejezni.
(6) Ha az állományilletékes parancsnok nem rendelkezik az (5) bekezdés szerinti szolgálati viszony megszüntetésére vonatkozó munkáltatói jogkörrel, három munkanapon belül köteles a szolgálati viszony megszüntetéséhez
szükséges okmányokat közvetlenül felterjeszteni a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz, aki ezt követõ három munkanapon belül köteles a szolgálati viszonyt megszüntetni.”

Az R. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33. § A Hjt. 46. § (3) bekezdés szerinti vezénylést a hatáskörileg illetékes munkáltatói jogkörrel rendelkezõ vezetõ határozatban, parancsban (a továbbiakban együtt: parancs) rendeli el, amely tartalmazza a vezényelt személyi
adatait, a vezényléssel egyidejû rendelkezési állományba
helyezést, a más szerv megnevezését, valamint a vezénylés
idõtartamát.”

13. §
Az R. 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„35. § Az állomány tagja, az önkéntes tartalékos kivételével, a miniszter közvetlen irányítása, felügyelete alá tartozó más szervhez szolgálati beosztás betöltése, illetve
meghatározott feladat végrehajtása céljából vezényelhetõ.”

14. §
Az R. 42. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A vezénylés megszüntetése esetén – kivéve az
(1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés c) pontja alapján
történõ megszüntetést – az állomány tagját a viselt rendfokozatának megfelelõ szintû szolgálati beosztásba kell helyezni. Betölthetõ szolgálati beosztás hiányában a Hjt.
48. §-a (1) bekezdésének g) pontja szerint rendelkezési
állományba, vagy ha arra jogosultságot szerzett, szolgálati
nyugállományba lehet helyezni.”
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15. §

20. §

Az R. a következõ 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § (1) A Hjt. 91. § (2) bekezdése szempontjából
az a beosztás minõsül készenléti jellegû beosztásnak, amelyet 12/24, 12/48, 24/48 vagy 24/72 órás váltásos munkarendben kell ellátni.
(2) A 24 órás õr, ügyeleti vagy készenléti – de nem váltásos munkarendben, azaz nem munkaidõkeret meghatározása alapján teljesített – szolgálatot nem lehet készenléti
beosztásnak (szolgálatteljesítésnek) tekinteni.”

Az R. 68. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott alkalmasságot a
korhatáron túli szolgálat kezdeményezése elõtt legfeljebb
hat hónappal, az elrendelést követõen évente kell megállapítani.”

16. §

Az R. 71. §-ának eredeti szövege (1) bekezdésre módosul, és a § a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha a szolgálati viszony a Hjt. 56. §-ának d)–e) vagy
g) pontjában meghatározottak következtében szûnik meg,
az állományilletékes parancsnok a szolgálati viszony megszûnését a feltétel beálltának idõpontjával, parancsban
állapítja meg.”

Az R. a következõ 45/A. §-sal egészül ki:
„45/A. § Az önkéntes tartalékos más beosztásba kizárólag beleegyezésével helyezhetõ át. Ha a beosztás változása
következtében a munkáltatói jogkört gyakorló személye
megváltozik, új szerzõdést kell kötni, ebben az esetben az
önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonyt folyamatosnak
kell tekinteni.”

21. §

22. §
17. §
Az R. 51. §-ának (2) bekezdése a következõ mondattal
egészül ki:
„Ha a szolgálati viszony módosítása – az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevétele után – nem jár együtt a
szolgálatteljesítés helyének megváltozásával, vagy a szolgálati viszony jelentõs mértékû módosulásával, úgy különös méltánylást érdemlõ egyéni érdek nem állapítható
meg.”

18. §
Az R. 52. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az alacsonyabb beosztásba helyezett viselt rendfokozatának megfelelõ beosztásba történõ áthelyezését beleegyezésével két éven belül lehet, de legkésõbb öt év elteltével kezdeményezni kell.”

19. §
Az R. 54. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az állomány tagjának vezénylésére a Hjt.
52. §-ának (3) és (4) bekezdésében, valamint az
52/A. §-ában foglalt eseteket kivéve csak szolgálati beosztás ellátásával történõ megbízás, helyettesítés vagy beosztáshoz nem tartozó feladatkör ellátásával történõ megbízás
egyidejû elrendelésével kerülhet sor.”

Az R. a következõ 79/A. §-sal egészül ki:
„(4) Ha az önkéntes tartalékost az (1) bekezdésben meghatározott tisztségek egyikébe megválasztották, önkéntes
tartalékos jogviszonyát meg kell szüntetni.”

23. §
(1) Az R. 86. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(3) A szolgálati viszony megszüntetését a személyi állományra vonatkozó írásbeli parancsban kell megállapítani,
amely tartalmazza különösen:]
„a) az érintett személy nevét, rendfokozatát, beosztását,
alkalmazotti azonosítószámát, anyja nevét;”
(2) Az R. 86. §-a (3) bekezdésének g) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(3) A szolgálati viszony megszüntetését a személyi állományra vonatkozó írásbeli parancsban kell megállapítani,
amely tartalmazza különösen:]
„g) a nyugdíjjogosultság megállapításáról szóló, az illetékes társadalombiztosítási szerv által hozott határozat
számát;
h) a nyugállományba helyezést, más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezést;”
(3) Az R. 86. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Az állomány tagjának nyugállományba helyezését
a miniszter által kijelölt szerv határozata alapján kell megállapítani.”
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24. §

27. §

Az R. 92. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Elõmenetel az általános beosztások esetén a viselt
rendfokozatnál eggyel magasabb rendfokozattal rendszeresített beosztásba, speciális beosztások esetén a beosztásban elérhetõnél magasabb rendfokozatú beosztásba történõ kinevezés.”

(1) Az R. 97. §-ának (1) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Az abszolút rangsor alapján az EB-k alfabetikus névjegyzéket készítenek a számítógépes személyügyi nyilvántartó rendszerben történõ közzétételre, mely tartalmazza a rangsorolt nevét, rendfokozatát, alkalmazotti azonosítóját és katonai szervezetének megnevezését.”

25. §
(1) Az R. 95. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) Fõhadnagytól ezredesig rendfokozatonként tiszti,
valamint fõtörzszászlósi EB-ok mûködnek a Honvédelmi
Minisztériumban, melyeknek elnökeit és tagjait a KÁT
elõzetes egyetértésével a HVKF parancsban jelöli ki.
(3) Zászlósi, törzszászlósi EB-ok mûködnek a középirányító szerveknél és a más magasabb szintû parancsnokság
jogállású szervezeteknél, melyeknek elnökét és tagjait a
parancsnok parancsban jelöli ki.”
(2) Az R. 95. §-a a következõ (10) és (11) bekezdéssel
egészül ki:
„(10) Ha az önkéntes tartalékost magasabb beosztásba
tervezik, akkor vele új szerzõdést kell kötni, ebben az esetben az önkéntes tartalékos szolgálati jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni.
(11) Elõléptetésére a munkáltatói jogkörrel rendelkezõ
elöljáró jogosult. Az elõléptetésnél a Hjt. 84. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint kell eljárni.”

(2) Az R. 97. §-ának (7)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az EB által készített jegyzõkönyvet hitelesítés és
megõrzés céljából az illetékes személyügyi szerv vezetõjének kell átadni. A jegyzõkönyveket a személyügyi szervnél 5 évig kell megõrizni, ezt követõen az ügyviteli szabályok szerint kell tárolni.
(8) Az elõmeneteli bizottságok által összeállított rangsor alapján az elõmenetelre tervezhetõk névsora, rendfokozatonkénti bontásban, kinevezési jogkörének megfelelõ mértékben megküldésre kerül a munkáltatói jogkörrel
rendelkezõk részére.”
(3) Az R. 97. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az EB által készített rangsor az adott rendfokozatra vonatkozó következõ évi rangsor elkészítéséig hatályos.”

28. §
Az R. 98. §-a (1) bekezdésének elsõ mondata helyébe a
következõ mondat lép:
„Az állomány tagjairól a teljesítményértékelést minden
év szeptember 15. és november 15. között kell elkészíteni.”

26. §

29. §

(1) Az R. 96. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az alezredesi EB évente január 25-éig külön rangsorolja azokat az õrnagyokat, akik az alezredes rendfokozattal rendszeresített beosztás betöltéséhez szükséges iskolai végzettség megszerzése érdekében oktatási intézmény nappali képzésére pályáznak, és részükre beosztást
terveznek.”

(1) Az R. 99. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A minõsítésre nem kötelezett állomány esetében
– ha a katona minimális várakozási ideje a következõ év
szeptember 1. elõtt lejár és az éves teljesítményértékelés
során „elõmenetelre tervezhetõ” értékelést kap – a teljesítményértékelési lapot meg kell küldeni az illetékes
EB-hoz.”

(2) Az R. 96. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül
ki:
„(6) A fõtörzszászlósi EB évente január 25-éig külön
rangsorolja azokat a törzszászlósokat, akik a fõtörzszászlós rendfokozattal rendszeresített beosztás betöltéséhez
szükséges iskolai végzettség megszerzése érdekében oktatási intézményi felvételre pályáznak.”

(2) Az R. 99. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) Az egy évet meghaladó külföldi szolgálatteljesítés
esetén – amennyiben az állomány tagjának közvetlen szolgálati elöljárója nem a Honvédség állományába tartozik –,
az állomány tagjáról készült angol nyelvû teljesítményértékelés során legalább „megfelelõ” (,,satisfactory”) értékelést az elõmenetel szempontjából „elõmenetelre tervez-
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hetõ” értékelésként kell figyelembe venni, és az illetékes
elõmeneteli bizottságnak meg kell küldeni.”

30. §
(1) Az R. 101. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) Vezetõi értékelést kell készíteni kétévenként:]
„c) a Honvédelmi Minisztérium fõosztályvezetõirõl és
fõcsoportfõnökeirõl, helyetteseikrõl, valamint a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok velük azonos jogállású vezetõirõl.”
(2) Az R. 101. §-ának (5)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A vezetõi értékeléseket az esedékesség évében
szeptember 15. és november 15. között kell elkészíteni.
(6) A HVKF és a KÁT közvetlen alárendeltségébe tartozók vezetõi értékelését a vezérkari fõnökhelyettesek, illetve a helyettes államtitkárok készítik és a HVKF, illetve a
KÁT hagyja jóvá.”

31. §
(1) Az R. 102. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A minõsítéseket minden év szeptember 15. és november 15. között kell elkészíteni az állomány azon tagjairól, akik esetében a Hjt. 88. §-ában elõírt feltétel a következõ naptári év szeptember 1-jéig teljesül.”
(2) Az R. 102. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A HVKF és a KÁT közvetlen alárendeltségébe tartozók minõsítését a vezérkari fõnökhelyettesek, illetve a
helyettes államtitkárok készítik és a HVKF, illetve a KÁT
hagyja jóvá.”
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együtt – a Honvédség központi személyügyi szerv vezetõje útján a honvédelmi miniszterhez terjeszti fel.
(4) A javaslatok felterjesztésénél a Honvédség központi
személyügyi szerv vezetõje az R. 119. § (2) bekezdése szerint jár el.”

33. §
Az R. 106. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) vagy az
általa kijelölt személy kiképzési foglalkozás keretében felkészíti a teljesítményértékelést és minõsítést készítõ állományt.”

34. §
(1) Az R. 107. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az önálló állománytáblával rendelkezõ katonai
szervezetek személyügyi szervei február 15-ig pontosítják
a tárgyév szeptember 1-jén üres vagy addig megüresedõ
beosztások rendfokozatonkénti jegyzékét, és megküldik a
Honvédség központi személyügyi szerve részére.”
(2) Az R. 107. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az elõmenetel szempontjából figyelembe vehetõ
éves teljesítményértékeléseket és minõsítéseket a személyügyi szervek – szakmai ellenõrzés után – rendfokozatonkénti bontásban, névjegyzékkel évente december 10-ig
közvetlenül megküldik az illetékes EB szerinti személyügyi szervnek. A névjegyzékhez csatolni kell az állomány
tagjáról a személyügyi szervek által felfektetett Elõmenetel Tervezési Lapot.”

35. §
32. §
(1) Az R. 105. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tiszti, valamint fõtörzszászlósi rendfokozattal
rendszeresített feltöltetlen beosztások jegyzékét a Honvédség központi személyügyi szerve, a zászlósi rendfokozatokkal rendszeresített feltöltetlen beosztások jegyzékét a
95. § (3) bekezdésében megnevezett személyügyi szervek
részére évente szeptember 30-ig meg kell küldeni.”
(2) Az R. 105. §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A Hjt. 83. § (9) bekezdése szerinti elõléptetésre, illetve kinevezésre vonatkozó javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója – a szükséges személyügyi okmányokkal

(1) Az R. 108. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A felsõfokú oktatási intézménybe beiskolázásra javasoltak névjegyzékét – az EB által felállított rangsor és a
beiskolázásra vonatkozó keretszámok figyelembevételével – a HVKF, illetve a KÁT február 1-jéig hagyja jóvá.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott és jóváhagyott
névjegyzéket a Honvédség központi személyügyi szerve
évente február 5-ig megküldi a beiskolázási jogkört gyakorlónak és az állományilletékes parancsnoknak, aki február 10-ig köteles tájékoztatni az állomány tagját. Az
állományilletékes parancsnok kezdeményezi a beiskolázással kapcsolatos személyügyi eljárást.”
(2) Az R. 108. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
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„(4) A Honvédség összesített név szerinti beiskolázási
terveinek elkészítéséért, a beiskolázásokhoz szükséges
követelmények meglétének ellenõrzéséért a Honvédség
központi személyügyi szerve felelõs.”

36. §
(1) Az R. 109. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkáltatói jogkör szerint illetékes személyügyi
szervek az EB-ok által felállított rangsor figyelembevételével megtervezik az egyes beosztásokra vonatkozó kinevezési javaslatokat.”
(2) Az R. 109. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kinevezési javaslatot az EB rangsora és a feltölthetõ beosztások jegyzéke alapján kell elkészíteni. A javaslat kialakításánál figyelembe kell venni az állomány tagjának korábbi beosztásait, a beosztás megtervezéséhez megadott kiegészítõ információkat, és az elõmenetel Hjt. 78. §
(4) bekezdésében foglalt feltételeit.”
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mányokkal együtt április 30-ig megküldi az illetékes munkáltatói jogkört gyakorló részére.”
(2) Az R. 112. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül
ki:
„(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója a szakirányreferensek, illetve a kamarai jogkört gyakorló szakmai véleményét a személyi javaslatok beérkezését követõen írásban megkérheti.”

39. §
(1) Az R. 114. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben az új beosztásba történõ kinevezéshez, áthelyezéshez átképzési kötelezettség kapcsolódik, az
átképzõ tanfolyamot legkésõbb a kinevezést követõen egy
éven belül meg kell kezdeni.”
(2) Az R. 114. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:
„(4) A Hjt. 273. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azon
beosztások esetében, ahol az elõírt képzettség megszerzéséhez gyakorlati idõt írtak elõ.”

37. §
Az R. 111. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„111. § (1) A munkáltatói jogkört gyakorló a 109. §
(2) bekezdés szerinti javaslatot figyelembe véve március
31-ig elkészíti a kinevezésre javasoltak névjegyzékét.
(2) A munkáltatói jogkört gyakorló április 20-ig lefolytatja a személyi beszélgetést.
(3) A tervezést követõen az illetékes személyügyi vezetõ a fel nem töltött beosztások jegyzékét és az „elõmenetelre tervezhetõ” teljesítményértékelést kapott, de a katonai
szervezetnél nem tervezhetõ állomány névjegyzékét megküldi a Honvédség központi személyügyi szervének.
(4) Az április 30-ig fel nem töltött beosztások jegyzékét
a Honvédség központi személyügyi szerv vezetõje a számítógépes személyügyi nyilvántartó rendszerben megjelenteti.”

38. §
(1) Az R. 112. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha az állomány tagja a tervezett beosztást az
51. §-ban meghatározott különös méltánylást érdemlõ
egyéni érdekbõl nem fogadja el, annak indokát a személyi
beszélgetés jegyzõkönyvében részletesen rögzíteni kell.
(6) Ha a szolgálati viszony módosításával kapcsolatos
munkáltatói jogkört nem az állományilletékes parancsnok
gyakorolja, a hatáskörében végrehajtott személyi eljárásról készült személyi beszélgetés jegyzõkönyvét, valamint
az elõmenetel tervezési lapot a szükséges személyügyi ok-

40. §
Az R. 117. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[117. § A személyügyi igazgatás tartalma:]
„b) a munkáltatói jogkört gyakorló személyügyi feladataival összefüggõ tervezõ, döntés-elõkészítõ, koordináló
és a végrehajtást biztosító tevékenységek végzése,”

41. §
Az R. 118. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Személyi javaslat kezdeményezésére – az érintett
közvetlen szolgálati elöljárója elõzetes véleményének kikérése mellett – az állományilletékes parancsnok jogosult.”

42. §
Az R. 119. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A miniszter hatáskörébe tartozó személyi javaslatokat – a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok állományára vonatkozó javaslatok kivételével – a KÁT útján kell elõterjeszteni.
(3) A szolgálati elöljáró munkáltatói jogköre a közvetlen alárendeltségében lévõkre terjed ki. Magasabb mun-
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káltatói jogkörrel rendelkezõ vezetõ állományilletékességi
jogkörén belül alacsonyabb munkáltatói jogkörrel is rendelkezik.”

43. §
Az R. 120. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„120. § (1) A munkáltatói jogkörben hozott döntésekrõl
a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró (vezetõ) által vezetett szervezet személyügyi szerve egyéni vagy összesítõ
parancsot készít, melyet a munkáltatói jogkör gyakorlója ír
alá.
(2) A fegyelmi jogkörben, valamint a tábornoki, ezredesi, alezredesi és fõtörzszászlósi rendfokozattal rendelkezõk szolgálati viszonyát érintõen hozott döntésekrõl egyéni parancs készül.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott összesítõ parancs
alapján elkészített egyéni parancs kivonatot a munkáltatói
jogkört gyakorló elöljáró (vezetõ) által vezetett szervezet
személyügyi szervezetének vezetõje vagy az általa meghatározott személy hitelesíti.
(4) A parancs tartalmazza a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntéseit, valamint a jogszabályból eredõ egyéb
követelményeket, illetve következményeket.
(5) Az (1)–(2) bekezdések szerinti parancsból kivonat
csak a döntésben érintett szervezet részére készül, ettõl eltérõen a Honvédség központi személyügyi szerv vezetõje
intézkedhet.
(6) A parancsot vagy kivonatát a címzett részére a Honvédség központi személyügyi szerv vezetõjének szakutasításában meghatározott módon kell kézbesíteni.”
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„d) tervezi és irányítja a személyi állomány beiskolázásával kapcsolatos személyügyi feladatok végrehajtását,
e) vezeti a honvédelmi miniszter, a KÁT és a HVKF
közvetlen alárendeltségébe tartozó vezetõk személyi
anyaggyûjtõjét,
f) végzi a hatáskörébe utalt személyi állománnyal
összefüggõ alapszintû személyügyi feladatokat, illetve a
középszintû vezetõ szervekrõl (parancsnokságokról) az
összesített személyügyi nyilvántartást, irányítja az összesített és a központi személyügyi nyilvántartás szakfeladatait,”
(3) Az R. 123. §-ának (1) bekezdése a következõ h) és
i) ponttal egészül ki:
[(1) A Honvédség központi személyügyi szerve:]
„h) elõterjeszti a HVKF részére a Honvédségre vonatkozó nemzetbiztonsági ellenõrzésekkel kapcsolatos felterjesztéseket,
i) tiszti és tiszthelyettesi beosztásokba történõ kinevezéseknél ellenõrzi a Hjt. 78. § (4) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést.”
(4) Az R. 123. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) A Honvédség szervezeteinek személyügyi szervei:]
„a) szervezik és végzik az állomány utánpótlásával, elõmenetelével, beiskolázásával kapcsolatos szaktevékenységet,”
(5) Az R. 123. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(2) A Honvédség szervezeteinek személyügyi szervei:]
„d) hatáskörükbe tartozóan tervezik és szervezik az elõmeneteli rendszer mûködését,”

44. §

46. §

Az R. 121. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A KÁT szakmai felettesként ellátja a személyügyi
igazgatás szakirányítását. A humánpolitikai helyettes államtitkár a szakirányítás keretei között szakmailag irányítja a Honvédség humánpolitikai intézményrendszerét.”

Az R. a következõ 123/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

45. §
(1) Az R. 123. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(1) A Honvédség központi személyügyi szerve:]
„a) tervezi, szervezi és irányítja a személyi állomány
biztosításával kapcsolatos tevékenységet, a hatáskörébe
utalt személyügyi szakfeladatokat, az ehhez kapcsolódó
döntések elõkészítését, végrehajtását,”
(2) Az R. 123. §-a (1) bekezdésének d)–f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A Honvédség központi személyügyi szerve:]

„A szervezési idõszak eltérõ személyügyi eljárásai
123/A. § (1) A szervezési idõszak a miniszter külön rendelkezésében meghatározott idõtartam.
(2) A személyügyi eljárások megkezdése elõtt az illetékes személyügyi szerv köteles végrehajtani:
a) a személyügyi intézkedést igénylõ változások pontosítását,
b) a teljes személyi állomány – beleértve a személyügyi
és pénzügyi ellátásra utaltak – helyzetének pontosítását,
c) az állomány elképzeléseinek közvetlen felmérését.
(3) A szervezési idõszak kezdetekor az illetékes személyügyi szerv a (2) bekezdés c) pont alapján összesített
névjegyzéket készít, melyet megküld a munkáltatói jogkörgyakorlónak, valamint a Honvédség központi személyügyi szervének.
(4) Az állományilletékes parancsnok a szervezési idõszak teljes idõtartama alatt biztosítja az érdekképviseleti
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szervek részére a jogszabályban elõírt jogosultságaik gyakorlását.
(5) A személyügyi szervnek a szervezési idõszakban
rendelkeznie kell a rendszeresített és meglévõ létszámadatokkal, a kiáramlás aktuális létszámviszonyainak naprakész nyilvántartásával, valamint folyamatosan kísérje figyelemmel a megüresedõ beosztásokat. A felajánlható
beosztásokról az állomány tagja számára köteles információt biztosítani.
(6) Szervezési idõszakban személyi beszélgetést kell lefolytatni:
a) állományilletékes parancsnoki szinten,
b) középszintû irányító szerv szinten,
c) a Honvédség központi személyügyi szerve szintjén
az MH egészére vonatkozóan.
(7) Ha az adott szinten az érintett beosztásba nem helyezhetõ, kérelmére eggyel magasabb szintre kell irányítani.
(8) Beosztásba helyezéseknél az elõmenetel szabályai
szerint kell eljárni.”

47. §
Az R. 124. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szolgálatoknál szolgálatteljesítés céljából történõ hivatásos állományba vétel esetén a 10. § (1) bekezdés
a) és b) pontjaiban foglaltaktól eltérõen is létesíthetõ hivatásos szolgálati viszony, amennyiben a pályázó a rendfokozati állománycsoporthoz meghatározott iskolai végzettséggel rendelkezik.”

48. §
Az R. 125. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A pályázatot elnyert személyt – a szolgálat érdekében – a fõigazgató által javasolt idõpontban, az elõmeneteli rangsortól eltérõen kell a szolgálatok állományába áthelyezni.”

49. §
Az R. 126. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A vezénylés megszüntetésével egyidejûleg kezdeményezni kell a Hjt. 48. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezés megszüntetését, és
a Hjt. 48. § (1) bekezdés j) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezést, vagy a Honvédség állományába történõ beosztásba helyezését, illetve – beleegyezése esetén –
szolgálati viszonyának megszüntetését.”
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50. §

Az R. 127. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szolgálatok állományából katonadiplomáciai
szolgálatot teljesítõk teljesítményértékelését, vezetõi értékelését, valamint minõsítését az éves beszámoltatás idõszakában kell végrehajtani.”

51. §
Az R. a következõ 127/A. §-sal egészül ki:
„127/A. § (1) A szolgálatok személyi állományuk tekintetében – saját számítógépes személyügyi nyilvántartó
rendszeren – központi nyilvántartást vezetnek.
(2) A számítógépes személyügyi nyilvántartó rendszerben a szolgálatok személyi állományába tartozókról csak a
személyi járandóságok biztosításához szükséges személyi
adatok szerepelhetnek.
(3) A szolgálatok a Honvédség központi személyügyi
szerve részére biztosítják az egységes személyügyi igazgatáshoz, a vezetõi döntés-elõkészítéshez és tájékoztatáshoz szükséges adatokat.
(4) A szolgálatok a Honvédség elõmeneteli rendszerével kapcsolatosan e rendeletben meghatározottak szerinti,
a központi személyügyi nyilvántartás vezetésére kijelölt
szerv, valamint a Honvédség központi személyügyi szerve
részére történõ adatszolgáltatási kötelezettség alól mentesülnek.”

52. §
Az R. 128. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„128. § (1) A központi személyügyi nyilvántartás vezetésére kijelölt szerv: az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ.
(2) Központi irattározásra kijelölt szerv: a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum.
(3) A személyügyi nyilvántartás szabályait – a rájuk vonatkozó mértékben – az önkéntes tartalékosokra, a katonai
oktatási intézmények rendfokozat nélküli hallgatói állományára, a hivatásos állományból nyugállományba helyezett, továbbá a szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset,
betegség (haláleset) miatt kivált katonákra, valamint – törvényben meghatározott esetben és körben – ezek hozzátartozóira is alkalmazni kell.”

53. §
(1) Az R. 130. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) Személyügyi alapnyilvántartást kell vezetni:]
„b) a Honvédség központi személyügyi szervénél a Hjt.
46. § (3) bekezdésének d)–f), h), l) pontokban meghatáro-
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zottak kivételével, a Hjt. 48. §-a (1) bekezdésének a), valamint h)–j) pontjaiban meghatározott rendelkezési állományba tartozókról,
c) a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnokságokon a hivatásos állományból nyugállományba helyezett, továbbá a szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset, betegség (haláleset) miatt kivált katonákról, valamint
– a törvényben meghatározott esetben és körben – ezek
hozzátartozóiról,”
(2) Az R. 130. §-ának (1) bekezdése a következõ
d) ponttal egészül ki:
[(1) Személyügyi alapnyilvántartást kell vezetni:]
„d) a hadkiegészítõ parancsnokság a szociális és kegyeleti gondoskodás körébe tartozókról érdekvédelmi gyûjtõt
vezet. Az e pont hatálya alá tartozó tábornokokról a hadkiegészítõ parancsnokságokon csak személyi adatlap másolatot kell kezelni.”
(3) Az R. 130. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A személyügyi alapnyilvántartás vezetésére kötelezett szervezeti egység vezetési szinteknek megfelelõen
(kötelékben lévõ század, zászlóalj) kezeli a személyügyi
igazgatási feladatok végrehajtása során az állomány tagjára vonatkozóan keletkezett – a 134. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt – iratokat. Az állomány tagja által rendelkezésére bocsátott hiteles okmányok alapján gondoskodik az
adatok karbantartásáról.”

54. §
Az R. 132. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A központi személyügyi nyilvántartás vezetésére
kijelölt szerv a Honvédség központi személyügyi szerve
szakmai felügyelete alatt:
a) végzi a személyügyi igazgatás során keletkezõ adatok egységes rendszerben történõ feldolgozását;
b) ellenõrzi az alapnyilvántartás keretében vezetett személyügyi iratokat és intézkedik a feltárt hiányosságok
megszüntetésére;
c) vezeti a 134. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott nyilvántartásokat;
d) adatokat szolgáltat a honvédelmi tárca személyi állományára vonatkozó kérdésben.”

55. §
(1) Az R. 133. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az állomány személyi anyaggyûjtõit – a szervezet
vezetõjének anyaggyûjtõje kivételével – a személyügyi
alapnyilvántartást vezetõ személyügyi szervnél, vezetési
szinteknek megfelelõen (kötelékben lévõ század, zászló-
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alj) kell tárolni és vezetni. A katonai szervezet vezetõjének
anyaggyûjtõjét a közvetlen elöljáró katonai szervezet személyügyi szerve tárolja és vezeti. Kötelékben lévõ szervezeti egység vezetõjének anyaggyûjtõjét eggyel magasabb
vezetési szinten kell tárolni és vezetni.
(4) A személyügyi iratok és okmányok kezelése során
egységesen az alkalmazotti azonosítószámot és beosztási
hely azonosító számokat kell alkalmazni. A személyi azonosító a számítógépes személyügyi nyilvántartó rendszerben képzett alkalmazotti azonosítószám, a beosztási hely
azonosító központilag képzett kódszám. Az azonosítókat
minden személyügyi okmányon és nyilvántartási iraton fel
kell tüntetni.”
(2) Az R. 133. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) Azon szervezeti egységnél, amelynek alárendeltségében állományilletékességi jogkörû szervezet mûködik
összesített személyügyi nyilvántartást kell vezetni.
(6) Háborús nyilvántartásban a más jogszabály által elrendelt katonai igazolójegy szám képezi a nyilvántartás
alapját.”

56. §
(1) Az R. 134. §-a (1) bekezdése c) pontjának cc) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[c) a központi személyügyi nyilvántartásban:]
„cc) az állományba felvettek és kiváltak nyilvántartását,”
(2) Az R. 134. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A személyi adatok elsõdleges felvétele a számítógépes személyügyi nyilvántartó rendszer személyi adatlapján történik, mely kinyomtatását követõen a nyilvántartásba vett személy aláírásával a személyi anyaggyûjtõben
kerül elhelyezésre. A személyi adatok változását – hiteles
okmányok egyidejû bemutatásával – az állomány tagja
8 munkanapon belül köteles jelenteni. A szolgálati adatváltozásokat a vonatkozó határozatok és parancsok alapján kell a nyilvántartásokon átvezetni.”

57. §
(1) Az R. 135. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az alapnyilvántartás szintjén a 134. § (1) bekezdésének ab) és ac) alpontja szerinti nyilvántartási iratokat
nem kell vezetni, az összesített nyilvántartás szintjén a
134. § (1) bekezdésének bb) alpontja, a központi nyilvántartás szintjén a 134. § (1) bekezdésének ca) és cb) alpontja
szerinti nyilvántartási iratokat nem kell kezelni. Az adatok
feldolgozása számítógépes személyügyi nyilvántartó
rendszerben történik. A személyek és beosztási helyek
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egyedi azonosítóval történõ ellátását a rendszer központilag biztosítja.”
(2) Az R. 135. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A számítógépes személyügyi nyilvántartó rendszer
az összesített személyügyi nyilvántartás és a központi személyügyi nyilvántartás szintjén biztosítja a humánerõforrás-tervezéshez, valamint a humánkontrollig feladatok
végrehajtásához, a személyi döntések elõkészítéséhez, a
vezetõk tájékoztatásához szükséges információkat.”

58. §
Az R. 136. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A személyügyi szerv az állomány tagjának alapnyilvántartás körébe tartozó adataiban beállt változást az
azt igazoló hiteles okmányok bemutatását követõen haladéktalanul, de légkésõbb 5 munkanapon belül köteles a
számítógépes személyügyi nyilvántartó rendszerben rögzíteni.
(3) A szolgálat teljesítésével összefüggõ változásokat a
vonatkozó határozatok, parancsok, illetve azok kivonata
alapján a számítógépes személyügyi nyilvántartó rendszerben haladéktalanul, de legkésõbb 2 munkanapon belül
át kell vezetni.”

59. §
(1) Az R. 137. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(1) Az állomány tagjának kinevezése, áthelyezése és
vezénylése esetén:]
„a) a személyi anyaggyûjtõt az új személyügyi alapnyilvántartást vezetõ szervezetnek kell megküldeni,”
(2) Az R. 137. §-a (2) bekezdésének a)–d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A szolgálati viszony megszûnése esetén a személyügyi nyilvántartásba vezetett iratokat és okmányokat az
alábbiak szerint kell kezelni:]
„a) más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezés
vagy szolgálati viszony megszüntetés esetén a személyügyi alapnyilvántartást vezetõ szervezet a szolgálati viszony megszûnését követõ 20 munkanapon belül a személyi anyaggyûjtõben tárolt okmányokat megküldi a Honvédség központi irattározásra kijelölt szervének;
b) nyugállományba helyezés esetén a személyügyi
alapnyilvántartást vezetõ szerv a szolgálati viszony megszûnését követõ 20 munkanapon belül a személyi anyaggyûjtõt – az idõközben kiállított kiegészítõ nyilvántartólappal együtt – megküldi a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnokságnak nyilvántartásba vétel céljából;
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c) a nyugállományba helyezett tábornokok személyi
anyaggyûjtõjét a Honvédség központi személyügyi szerve
kezeli. A nyugállományba helyezésrõl a Honvédség központi személyügyi szerve értesíti a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnokságot. Az értesítés tartalmazza a nyugállományba helyezett nevét, rendfokozatát,
utolsó beosztását, szolgálati helyét, lakcímét, illetve családi állapotára vonatkozó adatait, valamint a késõbbiekben
– kérésre – biztosítani kell az anyaggyûjtõbe történõ betekintés lehetõségét;
d) az elhalálozott hivatásos, szerzõdéses és önkéntes
tartalékos állományúak személyi okmányait – nyilvántartásba vétel céljából – a lakóhely szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnokság útján, majd onnan, a nyilvántartásba
vételt követõen, a Honvédség központi irattározásra kijelölt szervének kell megküldeni;”

60. §
(1) Az R. 138. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az alapnyilvántartást vezetõ hadkiegészítõ parancsnokság a nyugállományba helyezett katonákról, és a
Hjt. 235. §-ának b) és c) pontjaiban meghatározott szociális gondoskodás körébe tartozókról érdekvédelmi gyûjtõt
fektet fel és vezeti személyi anyaggyûjtõjüket.”
(2) Az R. 138. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A lakóhely szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnokság a nyugállományú (gondoskodási körbe tartozó) katona személyi anyaggyûjtõjét elhalálozásig kezeli, azt
követõen a Honvédség központi irattározásra kijelölt szervének megküldi. A visszamaradt, gondoskodási körbe tartozó közvetlen hozzátartozó adatait – az érdekvédelmi
gyûjtõbe helyezve – az érintett elhalálozásáig kezeli.”

61. §
Az R. 138/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az igazolásra vonatkozó kérelmet a hivatásos állomány tagja a Honvédség központi személyügyi szerv vezetõjének címezve az állományilletékes parancsnoknak
nyújtja be.”

62. §
Az R. a következõ 139/A. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:
„A szolgálati idõ nyilvántartása
139/A. § (1) A szolgálati idõ kezdõnapját a szolgálati
viszony létesítésekor és megszüntetésekor kell rögzíteni.
A szolgálati idõt év és nap bontásban kell kiszámítani.
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(2) A hivatásos állományba vételkor az alábbi szolgálati
idõk kezdõnapjai kerülnek parancsban meghatározásra:
a) a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából
figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja;
b) a szolgálati nyugdíj mértéke szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja.
(3) Az elsõ beosztásba helyezéskor az errõl szóló parancsban kerül meghatározásra:
a) a pótszabadság mértéke szempontjából figyelembe
vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja;
b) a jubileumi jutalom szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja;
c) a végkielégítés szempontjából figyelembe vehetõ
szolgálati idõ kezdõnapja;
d) a szolgálati jelre jogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja;
e) a Hjt. 262. §-a szerinti kedvezményes szolgálati idõre való jogosultság és annak mértéke.
(4) A (2) bekezdésben meghatározottakat az illetékes
társadalombiztosítási szerv határozatában állapítja meg,
melyet csatolni kell az állományba vételi okmányokhoz.
(5) Szerzõdéses állományba vételekor az errõl szóló parancsban az alábbi szolgálati idõk kezdõnapjai kerülnek
meghatározásra:
a) a pótszabadság mértéke szempontjából figyelembe
vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja;
b) a leszerelési segély szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja;
c) szolgálati jelre jogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja;
d) a Hjt. 262. §-a szerinti kedvezményes szolgálati idõre való jogosultság és annak mértéke.
(6) Önkéntes tartalékos állományba vételekor az errõl
szóló parancsban az alábbi szolgálati idõk kezdõnapjai kerülnek meghatározásra:
a) a rendelkezésre állás szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõpontja;
b) a tényleges katonai szolgálat szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja;
c) a Hjt. 262. §-a szerinti kedvezményes szolgálati idõre való jogosultság és annak mértéke.
(7) A szolgálati viszony idõtartama szerint az alapnyilvántartást vezetõ személyügyi szerv folyamatosan rögzíti
a számítógépes személyügyi nyilvántartó rendszerben az
állomány tagjának a Hjt. 262. §-ában foglalt kedvezményes szolgálati idõre jogosító idõtartamokat.
(8) A szolgálati viszony megszûnésekor az állomány
tagja részére kiállított igazolásban fel kell tüntetni e megszerzett kedvezményes szolgálati idõkre jogosító idõtartamokat.
(9) Az állomány tagjának kérelmére a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapját, illetõleg a szolgálati nyugdíj mértéke
szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapját az illetékes társadalombiztosítási szerv határozatában módosítja a benyújtott okmányok alapján.
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(10) Az egyéb szolgálati idõk vonatkozásában – az állomány tagjának kérelmére – a munkáltatói jogkör gyakorlója a benyújtott okmányok alapján parancsban módosítja a
szolgálati idõ kezdõnapo(ka)t. A parancs alapján az alapnyilvántartást vezetõ személyügyi szerv az állomány tagjának személyi anyaggyûjtõjében és a számítógépes személyügyi nyilvántartó rendszerben elvégzi a szükséges
módosításokat.”

63. §
(1) Az R. 140. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Hjt. 262. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint
rendszeresen csapatkiképzést folytató állomány a dandárok, ezredek, önálló zászlóaljak és a csapatkiképzést végzõ kiképzõ központok azon állománya, akik havi 20 órát
meghaladó idõtartamban, rendszeresen részt vesznek fokozott fizikai igénybevétellel járó kiképzési foglalkozáson.”
(2) Az R. 140. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Hjt. 262. § (1) bekezdés szerinti beosztásokat és a
kedvezményes szorzó mértékét az állománytáblában
(munkaköri jegyzékben) rögzíteni kell. Ez alapján a jogosultságot az állományilletékes parancsnok, illetve a külszolgálatra vezénylõ parancsnok parancsban határozza
meg.
(5) Ha az állomány tagja a Hvt. 204. § (1) bekezdés
l) pontjában meghatározott szervezetek tagjaként, a Hvt.
204. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott területen
teljesít szolgálatot, a Hjt. 262. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szolgálati viszonyban eltöltött szolgálati idõ elszámolására, az érintett kérelme alapján, a kiállított parancs, rendelkezés, illetve egyéb igazolások benyújtását követõen a
Honvédség központi személyügyi szerv vezetõje intézkedik.
(6) A Honvédség központi személyügyi szerv vezetõje
szakutasításban intézkedik az R. 139/A. § szerinti szolgálati idõ-nyilvántartás pontosítására.”

64. §
Az R. 144. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 135. § (1) bekezdésében meghatározott adatfeldolgozás rendjét a számítógépes személyügyi nyilvántartó
rendszer kijelölt rendszergazda intézkedése tartalmazza.
(3) A személyügyi okmányok és nyilvántartási iratok
tartalmát, kitöltését, vezetését, kezelését, megõrzését, a
személyi beszélgetés és a jegyzõkönyvek formai és tartalmi elemeit, valamint a nyomtatványellátás rendjét a Honvédség központi személyügyi szervének vezetõje intézkedésben szabályozza.”
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65. §

(1) Az R. a következõ 147/A. §-sal egészül ki:
„147/A. § (1) A Hjt. 98. § (3) bekezdésében meghatározott nyilatkozathoz csatolni kell a munkaviszonyban álló
szülõ munkáltatójának igazolását arról, hogy a másik szülõ a kedvezményt nem veszi igénybe.
(2) Ha valamelyik szülõ gyermekét tartósan otthon gondozza, azt e § alkalmazásában úgy kell tekinteni, hogy az
otthon tartózkodó szülõ gyermekei nevelésében nagyobb
szerepet vállal.
(3) A Hjt. 124. § (2) bekezdésében meghatározott költségtérítést az állomány tagjának az állományilletékes parancsnokhoz benyújtott kérelemmel kell igényelnie:
a) a kérelmet a személyügyi szervek az adatok ellenõrzését és az igényjogosultság megállapítását követõen továbbítják a pénzügyi szerveknek;
b) a pénzügyi szervek jogszabály alapján megállapítják
a költségtérítés összegszerûségét és gyakoriságát;
c) a személyügyi szervek a pénzügyi szervektõl kapott
adatok alapján elkészítik a parancsot a munkába járási
költségtérítés folyósítására;
d) a munkába járási költségtérítés megállapításához
szükséges adatokban beállt változásokról a személyügyi
szervek értesítik a pénzügyi szerveket, akik új eljárás keretében kezdeményezik a parancs módosítását, illetve a
munkába járási költségtérítés megvonását.
(4) A költségtérítés összegszerû változása miatt, ha az
jogszabályváltozásból adódik, az állomány tagjának új kérelmet nem kell benyújtania.
(5) Az önkéntes tartalékost tényleges szolgálatának teljes idõszakára megilleti az utazási költségtérítés.
(6) Ha az állomány tagjának a Hjt. 108. § (1) bekezdése
szerinti besorolása jogszabály változása miatt módosul,
nem kell ismételten besorolni, helyette
a) a változásról a pénzügyi szervek értesítést készítenek három példányban;
b) egy példányt átadnak nevezett részére, egy példányt
a személyügyi szervek részére.”
(2) Az R. a következõ 147/B. §-sal egészül ki:
„147/B. § (1) A nyugállományú katona elõléptetésére az
elõterjesztõ javaslatát a honvédelmi miniszterhez címezve, az érintett állandó lakóhelye (tartózkodási helye) szerint a területileg illetékes megyei (fõvárosi) hadkiegészítõ
parancsnoksághoz kell benyújtani, külföldön élõ nyugállományú katona esetén a Honvédség központi személyügyi szervéhez.
(2) Az elõterjesztés tartalmazza az érintett életútját, eddigi elismeréseit, a nyugállományba helyezés körülményét, az elõléptetés indoklását. A javaslatot a területileg
illetékes megyei (fõvárosi) hadkiegészítõ parancsnokság
parancsnoka az elõterjesztés adatainak ellenõrzése után a
döntésre jogosult elöljárónak szolgálati úton küldi meg.
(3) A javaslat honvédelmi miniszterhez történõ felterjesztése elõtt ki kell kérni a tárcánál mûködõ Társadalmi
Véleményezõ Bizottság állásfoglalását.
(4) Az elõléptetésre évente két alkalommal, a Honvédelem Napján és az Idõsek Világnapján kerülhet sor.”

971

(3) Az R. a következõ 147/C. §-sal egészül ki:
„147/C. § A Honvédség szociális-jóléti ellátórendszere
szolgáltatásai közül az önkéntes tartalékos a tényleges katonai szolgálata alatt egészségügyi ellátásra, csoportos
életbiztosításra családsegítõ szolgáltatásra, kulturális és
sportlétesítmények szolgáltatásaira, valamint elõ- és utószezonban a honvédségi üdülõk önköltséges térítési formában történõ igénybevételére, a szolgálatteljesítéssel
összefüggõ haláleset esetén kegyeleti ellátásra jogosult.”

66. §
(1) E rendelet hatálybalépésétõl kezdõdõen legkésõbb
2006. szeptember 1-jéig felül kell vizsgálni a személyügyi
(humán) szervek felépítését és létszámát, és a szükséges
szervezeti módosításokat úgy kell megtenni, hogy a törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott személyügyi feladatok végrehajtása biztosított legyen.
(2) Az R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet
1. számú melléklete lép.
(3) Az R. a rendelet 2. számú melléklete szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.

67. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ ötödik napon lép
hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti:
a) az R. 13. § (2) bekezdés, a 14. § (5) bekezdése, a
73. § (2) bekezdése, a 93. § (1) bekezdése, 97. § (4) bekezdése, a 113. § (2) és (3) bekezdései, 134. § (1) bekezdés
a) pontjának ag) alpontja, a 136. § (4) bekezdése, a 137. §
(1) bekezdés b)–d) pontjai, a 137. § (2) bekezdés e) pontja,
a 144. § (1) és (4) bekezdése, a 145. §, valamint a második
7. számú melléklet,
b) az önkéntes tartalékos jogviszony szabályozásáról
szóló 22/2002. (IV. 10.) HM rendelet, valamint az önkéntes tartalékos jogviszonyt érintõ egyes rendeletek módosításáról szóló 26/2003. (VII. 29.) HM rendelet.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
138/A. § (4) bekezdésében a „7. számú melléklet” szövegrész helyébe a „8. számú melléklet” szövegrész lép.
(3) A 65. § (2) bekezdésében meghatározottak 2006. év
folyamán még egy alkalommal, az 1956. évi forradalom és
szabadságharc kezdetének 50. évfordulója (2006. október 23.) tiszteletére alkalmazhatók.
(4) A (3) bekezdés 2006. december 31-én hatályát veszti.
Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter
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1. számú melléklet a 4/2006. (II. 7.) HM rendelethez
,,1. számú melléklet a 10/2002. (III. 5.) HM rendelethez
Táblázat az egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjérõl1
A munkáltatói jogkör gyakorlója

Fsz.

1.

2.

3.

4.

A hatáskör területe

A munkáltatói jogkör megnevezése

Szolgálati viszony létesí- 1.1. Szolgálati viszony létesítése
tése, állományba vétel,
– zászlós6, tiszthelyettes
szolgálati viszony megszüntetése
– tisztes
1.2. Szolgálati viszony megszüntetése
– zászlós, tiszthelyettes
– tisztes
1.3. Hivatásos állományba való
visszavétel
– zászlós, tiszthelyettes
Rendfokozatra vonatkozó 2.1. Elsõ tiszthelyettesi, tisztesi
döntések
rendfokozatba való kinevezés
– törzszászlós, zászlós, tiszthelyettes
– tisztes
2.2. Elõléptetés magasabb rendfokozatba7
– alezredessé
– õrnaggyá
– századossá-tisztessé
– törzszászlósig
Rendfokozatot és szolgá- 3.1. Minimális várakozási idõ
lati viszonyt érintõ femeghosszabbítás
gyelmi döntések
– zászlós, tiszthelyettes
– tisztes
3.2. Lefokozás
– törzszászlóst, zászlóst,
tiszthelyettest
– tisztest
3.3. Szolgálati viszony megszüntetése
– törzszászlós, zászlós, tiszthelyettes
– tisztes
3.4. Illetménycsökkentés
– zászlós, tiszthelyettes
– tisztes
Szolgálati beosztásra
4.1. Szolgálati beosztásból felfügvonatkozó döntések
gesztés
– tiszt (alezredes-hadnagy)

KÁT2

HVKF3

Középszintû
Országos
és más
parancs- magasabb
nok4
szintû
pk.-ság
vezetõje5

X

Áll. ill.
pk.

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X8
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
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A munkáltatói jogkör gyakorlója

Fsz.

5.

6.

A hatáskör területe

Vezénylés

Egyéb döntések

A munkáltatói jogkör megnevezése

– zászlós
– tiszthelyettes, tisztes
4.2.9 Magasabb beosztásba kinevezés10
– alez.-i rendfokozattal rendszeresített beosztásba
– õrgy.-i rendfokozattal rendszeresített beosztásba
– szds.-i és alacsonyabb
rendfokozattal rendszeresített beosztásba
– törzszászlósig
5.1. A Hjt. 2. § (32) bekezdés
c) pontja esetében 1 évet meg
nem haladó idõtartamra
– tiszt, zászlós, tiszthelyettes,
tisztes
6.1. Áthelyezés más közszolgálati
jogviszonyba
– zászlós, tiszthelyettes, tisztes
6.2. Egyenruha viselési jog engedélyezése és megvonása
(nyugállományúak)
– zászlós, tiszthelyettes
6.3. Illetmény nélküli szabadság
engedélyezése
– tiszt
– zászlós, tiszthelyettes, tisztes
6.4. Rendelkezési állományba helyezés
– zászlós, tiszthelyettes, tisztes
6.5. Áthelyezés, szolgálati viszony
szüneteltetés
– tiszt (ezredes-hadnagy)
– zászlós, tiszthelyettes, tisztes
6.6. Szolgálati idõ módosítása
– tiszt
– zászlós, tiszthelyettes, tisztes
6.7. Megbízás, hazai vezénylés
– tábornok
– tiszt
– zászlós, tiszthelyettes,
tisztes

KÁT2

HVKF3

X
X

X

Középszintû
Országos
és más
parancs- magasabb
nok4
szintû
pk.-ság
vezetõje5

X

Áll. ill.
pk.

X
X

X
X

X
X

X

X11

X

X

X

X

X

X12

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
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A munkáltatói jogkör gyakorlója

Fsz.

7.

A hatáskör területe

Beiskolázásra vonatkozó
döntések13

A munkáltatói jogkör megnevezése

7.1. Külföldi képzés
– tábornok
– tiszt, zászlós, tiszthelyettes,
tisztes
7.2. Hazai képzés
– tábornok
– tiszt
– zászlós, tiszthelyettes, tisztes

Középszintû
Országos
és más
parancs- magasabb
nok4
szintû
pk.-ság
vezetõje5

KÁT2

HVKF3

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

Áll. ill.
pk.

X

1

Magasabb munkáltatói jogkörrel rendelkezõ vezetõ alacsonyabb munkáltatói jogkörrel is rendelkezik állományilletékességi jogkörén belül.
Az alárendelt szervek és szervezetek vonatkozásában hivatali felettesi munkáltatói jogkör gyakorlására jogosult.
A HM HVKF a HM Honvéd Vezérkar vonatkozásában állományilletékes parancsnoki jogkört is gyakorol.
4
Munkáltatói jogkör gyakorlása szempontjából a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói, katonai fõügyész.
5
Középszintû irányító szerv: MH SZFP, MH LEP, MH ÖLTP.
Más magasabb szintû parancsnokság jogállású szervezet: MH EÜP, MH BHP, MH HIP.
6
Külön rendfokozati megjelölés nélkül a „zászlós” megnevezés a Hjt. 2. sz. melléklet 2. pont b) alpontjában megjelölt rendfokozatokat jelöli.
7
Századosi rendfokozatig az állományilletékes parancsnokok, õrnagyi rendfokozat esetén a középszintû irányító szerv vezetõi járnak el.
8
A Hvt. 73. § (5) bekezdésében meghatározott szervezetek esetében.
9
A haderõnemek közötti, valamint a haderõnemeken belüli katonai szervezetek közötti mozgatás esetén az eredeti szolgálati hely parancsnokának hozzájárulásával a fogadó szervezet parancsnoka intézkedik.
10
A Hjt. 51. § (3) bekezdés szerinti alacsonyabb beosztásba helyezést a kinevezési jogkörrel rendelkezõ elöljáró gyakorolja.
11
Katonai diplomáciai és katonai biztonsági tevékenység esetén.
12
A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség tartós vagy ideiglenes külföldi szolgálatot teljesítõ, valamint külföldi tanulmányokat folytató tagjai
ellátásáról szóló 28/2004. (XI. 8.) HM rendelet 3. § i) pontja 7. alpontjában meghatározott engedélyezõ elöljáró.
13
Az egy évet meghaladó hazai nappali képzés, valamint a külföldi képzés esetén a rendelkezési állományba helyezés jogkörét gyakorló elöljáró jár el.”
2

3

2. számú melléklet a 4/2006. (II. 7.) HM rendelethez
,,8. számú melléklet a 10/2002. (III. 5.) HM rendelethez
HM Személyzeti Fõosztály
IGAZOLÁS
Igazolom, hogy ................................................................................................................................................. (név, rf.)
........................................................................................................................................................ (szül. év, hónap, nap)
...................................................................................................................................................................... (anyja neve)
.......................................................................................................................................................................... (lakcíme),
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 126/A. § (2) bekezdésének a), b) és d) pontjaiban meghatározott feltételeknek megfelel.
A Hjt. 126/A. § (3) bekezdése alapján a jelen igazolás kiállítására a hivatásos állomány tagja részére az állam készfizetõ
kezességével megvalósuló hitelkonstrukció igénybevétele érdekében került sor.
Budapest, ...............................................
................................................................………
fõosztályvezetõ”
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Az igazságügy-miniszter
6/2006. (II. 7.) IM
rendelete
a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú
tagjai illetményének és illetményjellegû juttatásainak
megállapításáról és folyósításáról szóló
15/1997. (IV. 22.) IM rendelet módosításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Hszt.
306. §-ára, valamint a Hszt. végrehajtásáról szóló
140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Vhr.) 38/B. §-ára – a következõket rendelem el:
1. §
A 15/1997. (IV. 22.) IM rendelet (a továbbiakban: R.)
12. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) A megyei és végrehajtó jellegû bv. intézetekben, az
Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézetben, a
Bv. Központi Kórházában, a Bv. Szervezet Oktatási Központjában, a Bv. Továbbképzési és Konferencia Központjában, a Bv. Továbbképzési és Rehabilitációs Központjában szolgálatot teljesítõ, valamint a fogva tartottak kötelezõ foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezethez
vezényelt ht. állomány tagjának illetménykiegészítése:
a) felsõfokú végzettség esetén a beosztási illetmény
30%-a,
b) az a) pont alá nem tartozó esetén a beosztási illetmény 15%-a.”
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4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter

Melléklet
a 6/2006. (II. 7.) IM rendelethez
„4. számú melléklet
a 15/1997. (IV. 22.) IM rendelethez
A Hszt. 306. §-ában és a Vhr. 38/B. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén õrzési pótlékra jogosultság
szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati beosztások:
ápoló
biztonsági felügyelõ
biztonsági fõfelügyelõ
foglalkoztatási felügyelõ
fõápoló
körletfelügyelõ
körlet-fõfelügyelõ
munkáltatási felügyelõ
segédápoló
segédelõadó (bûnügyi nyilvántartási, ha befogadóban
teljesít szolgálatot)
segédelõadó (szociális)
segédelõadó (foglalkoztatási)
segédelõadó (körletellátó)
szakápoló”

2. §
Az R. a 21. § után a következõ alcímmel és 21/A. §-sal
egészül ki:
„Õrzési pótlék
(A Hszt. 306. §-ához)

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
6/2006. (II. 7.) KvVM
rendelete

21/A. § A bv. szervezetnél a fogvatartottakkal közvetlenül és folyamatosan foglalkozó felügyelõket, fõfelügyelõket, ápolókat, szakápolókat és segédelõadókat õrzési pótlék illeti meg. Az õrzési pótlékra jogosító szolgálati beosztásokat e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”

a 2006. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatás igénylésének és elbírálásának részletes
feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való
ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezésérõl

3. §

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 5. számú
mellékletének 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján
– tekintettel a Kvt. 1. számú mellékletének IX. fejezet
2. cím 2. alcímére – a következõket rendelem el:

Az R. a jelen rendelet mellékletével kiegészül.
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A víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
1. §

(1) A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentését szolgáló támogatás igénylésére a települési önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat)
jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás pályázati igénybejelentés (a továbbiakban: pályázat) útján igényelhetõ.
(3) A pályázatokról a Kvt. 5. számú mellékletének
2. pontjában foglaltak szerinti – a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium által vezetett – Tárcaközi Bizottság
javaslata alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
(a továbbiakban: miniszter) dönt.

A víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének
feltételei
2. §
(1) Az az önkormányzat nyújthat be az 1. § (2) bekezdése szerinti pályázatot, amely az alábbi feltételeknek
megfelel:
a) a pályázat benyújtásának idõpontjában 2006. évre
elfogadott ivóvíz-, illetve csatornadíjakra vonatkozó hatályos önkormányzati rendelettel rendelkezik;
b) a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az
ingatlanok legalább 60%-ának bekötése megvalósult, és
az önkormányzat ezt a melléklet szerinti nyilatkozatban
igazolja;
c) az állami támogatásban, közmûhitelben részesült
szennyvízközmû beruházás esetén nem vállalt szerzõdéses
kötelezettséget arra, hogy öt éven belül a díjhoz költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe, és az önkormányzat ezt a melléklet szerinti nyilatkozatban igazolja;
d) területén a víziközmû, illetve csatornamû üzemeltetését a támogatás igénylésének idõpontjában érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szolgáltató végzi, vagy ennek hiányában az illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséghez benyújtott
engedély iránti kérelmet és a víziközmû állami vagy önkormányzati tulajdonba való mûszaki átadás-átvételérõl
szóló jegyzõkönyvének másolatát az önkormányzat a
pályázatához csatolja;
e) a más víziközmûbõl történõ ivóvízátvétel esetén a lakossági célra átvett ivóvíz költsége a 2006. évre hatályos
miniszteri vagy önkormányzati díjrendeletben, illetve az
ivóvíz-értékesítési szerzõdésben meghatározott díj figyelembevételével meghaladja a nettó 199 Ft/m3 értéket; vagy
f) a nem csatornázott területeken az ivóvíz-szolgáltatás
– ármegállapításnál is elfogadott – 2006. évi várható fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 342 Ft/m3 értéket; vagy
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g) a csatornázott területeken – függetlenül attól, hogy
az ivóvíz- és csatornaszolgáltatást azonos vagy más-más
szolgáltató végzi – az ivóvíz- és csatornaszolgáltatás 2006.
évre várható együttes, összevont fajlagos ráfordítása meghaladja a nettó 660 Ft/m3 értéket.
(2) Az (1) bekezdés e) pont szerinti nettó 199 Ft/m3 feletti rész támogatása csak a lakossági célú felhasználás
miatt átvett vízmennyiség után igényelhetõ.
(3) Támogatás a fajlagos ráfordításokra (Ft/m3) épülõ
díj esetén igényelhetõ. Átalánydíj alkalmazása esetén akkor igényelhetõ támogatás, ha a díj – az összehasonlíthatóság érdekében – átszámításra került a fajlagos ráfordítások
és a szolgáltatott mennyiség figyelembevételével és az átszámítás módját részletes kalkulációk támasztják alá.
(4) Többtényezõs díjak alkalmazása esetén a többtényezõs díjat az összehasonlíthatóság érdekében egytényezõssé kell alakítani, az átalakítás módját ebben az esetben
részletes kalkulációkkal kell bemutatni.
(5) A szolgáltatást terhelõ áfát, valamint csatornaszolgáltatásnál a környezetterhelési díjat (vízterhelési díjat) a
támogatás alapjául szolgáló díj összegénél nem lehet
figyelembe venni.

A pályázat benyújtása
3. §
(1) A pályázatokat a Magyar Államkincstár illetékes
Területi Igazgatóságán, a Fõváros és Pest megye esetében
a Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságán
(a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz (a továbbiakban: Minisztérium) kell benyújtani.
(2) A több települést ellátó víziközmû, illetve csatornamû esetén a pályázatot – településenkénti bontásban és településenként összesítve – a gesztor önkormányzat nyújthatja be. A gesztor önkormányzatot az érintett önkormányzatok – megegyezés alapján – maguk jelölik ki. Az érintett
települések önkormányzatát a szolgáltató elõzetesen tájékoztatja a támogatási igények benyújtásához szükséges
adatokról, illetve kalkulációkról. Valamennyi érintett önkormányzatnak meg kell felelnie a 2. § (1) bekezdésében
foglaltaknak, és a pályázathoz valamennyi önkormányzatnak csatolnia kell a melléklet szerinti nyilatkozatokat.
(3) A több megyében szolgáltatást végzõ szolgáltató
esetében a pályázatot a gesztor önkormányzat szerinti
igazgatósághoz kell benyújtani, megyénkénti bontásban
és összesítve is.
(4) Együttes támogatási igény, illetve egy szolgáltatásfajtára vonatkozó támogatási igény esetén a szolgáltató
– vagy a társszolgáltató – által végzett ivóvíz-szolgáltatásra vonatkozó adatokat és részletes kalkulációkat is be kell
nyújtani.
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(5) A pályázat elkészítéséhez és benyújtásához szükséges adatlapokat a miniszter a Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõben tájékoztatóként teszi közzé, valamint letölthetõk a www.kvvm.hu honlapról.

4. §
(1) A pályázatokat három eredeti példányban 2006. február 10-ig kell benyújtani, a borítékon feltüntetve: „2006.
évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatási
pályázata”, valamint kizárólag a 3. § (5) bekezdés szerinti
adatlapokat elektronikus formában is meg kell küldeni a
palyazat@mail.kvvm.hu e-mail címre, továbbá az Igazgatóság e-mail címére, tárgyként a benyújtó önkormányzat
nevének megjelölésével.
(2) Az Igazgatóság az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 64/B. § (3) bekezdése, valamint a helyi
önkormányzatok és a helyi kisebbségi önkormányzatok
központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai
igénybevétele és elszámolása szabályszerûségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet figyelembevételével megvizsgálja, hogy az önkormányzat pályázatában szereplõ adatok megfelelnek-e a 2. §-ban megfogalmazott feltételeknek, illetve hogy a pályázó az elõírt
dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolta-e.
(3) Szükség esetén az Igazgatóság a pályázót 8 napon
belüli hiánypótlásra szólítja fel.
(4) Amennyiben a pályázat nem kerül benyújtásra az
(1) bekezdés szerinti határidõben az Igazgatósághoz, illetve az e rendelet szerinti formai követelményeknek a hiánypótlást követõen sem felel meg, a támogatási igény nem
kerül befogadásra.
(5) Az Igazgatóság a hiánypótoltatást követõen a pályázatokat 2006. február 28-ig, két példányban továbbítja a
Minisztériumhoz.

A pályázat elbírálásának szempontjai
5. §
(1) A Tárcaközi Bizottság a javaslatának kialakítása során figyelembe veszi, hogy a támogatást igénylõ önkormányzatok területén mûködõ szolgáltatók fajlagos ráfordításainak kalkulációja összhangban van-e külön jogszabály rendelkezéseivel.
(2) A Tárcaközi Bizottság a támogatás mértékére tett javaslatának kialakítása során az alábbi szempontokat, valamint a (3) bekezdés szerinti szöveges indokolásban foglaltakat veszi figyelembe:
a) a szolgáltatás teljes fajlagos ráfordításának növekedése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 4%
lehet;
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b) az értékcsökkenési leírás, illetõleg az azt helyettesítõ
használati díj nem haladhatja meg az eszközök pótlásának,
felújításának céljaira felhasználható (a fajlagos ráfordítás
számítása során felhasználni tervezett) – a díjmegállapításban értékcsökkenés címén elfogadott, illetve a bérleti
díjból a víziközmû fenntartására fordított – mértéket, és
nem haladhatja meg a 100 Ft/m3 értéket;
c) a személyi jellegû ráfordítások növekedése az elõzõ
évben elismerthez képest legfeljebb 4% lehet;
d) az anyag, anyagjellegû ráfordítások növekedése az
elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 2% lehet;
e) az egyéb költségek és egyéb ráfordítások növekedése az elõzõ évben elismerthez képest legfeljebb 4% lehet;
f) amennyiben az ármegállapító külön díjat határoz
meg a nem lakossági fogyasztói körre, az nem lehet alacsonyabb, mint a tervezett fajlagos ráfordítás; amennyiben ez
nem érvényesül, akkor a lakossági díjtámogatás összege
arányosan csökkentésre kerül;
g) a lakossági fogyasztók számára megállapított 2006.
évi díj a támogatási igény meghatározásánál figyelembe
vett, a 2. § (1) bekezdés e)–g) pontjaiban meghatározott
küszöbértéket eléri-e; amennyiben ez nem teljesül, a díjtámogatás összege csökkentésre kerül a megállapított díj és
a küszöbérték közti különbözetnek megfelelõ arányos
összeggel;
h) az átvett víz esetében a hálózati veszteség aránya
nem haladhatja meg a 20%-ot;
i) a csatornaszolgáltatás számlázott mennyisége nem
haladhatja meg a szolgáltatott ivóvíz mennyiségét.
(3) A fentiektõl eltérõ esetekben a pályázónak részletes
szöveges indokolást kell benyújtani.
(4) A támogatás igénylésének feltételeként a 2. § (1) bekezdés e)–g) pontjaiban megadott átlagos fajlagos ráfordítási küszöbértékek a támogatás mértékének megítélése tekintetében orientáló jellegûek. A Tárcaközi Bizottság a
beérkezett pályázatok megvizsgálása után tesz javaslatot a
lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás fajlagos ráfordításai támogatásának odaítélésénél figyelembe vett tényleges küszöbértékre.
(5) Amennyiben a támogatási keretösszeg mértéke eltér
a bírálati szempontok alapján megítélhetõ támogatások
összesített mértékétõl, a bírálati szempontok alapján megítélhetõ támogatás összege a támogatási keretösszeg mértékének megfelelõen egységes szorzószámmal módosításra kerül.
(6) Új üzembe helyezés esetén a fajlagos ráfordítás
összetevõit – beleértve az üzembe helyezés költségét – külön indokolásban kell kimutatni a beruházás megvalósítási
tanulmányának megfelelõen.
(7) A Tárcaközi Bizottság a javaslatának kialakítása során figyelembe veszi a támogatást igénylõ önkormányzat
által a 2005. évre vonatkozóan benyújtott pályázat adatainak és a 2005. évben igénybe vett támogatás elszámolására vonatkozóan benyújtott adatok eltéréseit.
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T = Szv–Kv,

(1) A támogatásról a miniszter legkésõbb 2006. április
30-ig dönt.

ahol
T=
Szv =

(2) A támogatás az (1) bekezdés szerinti döntést követõ
8 napon belül egy összegben kerül kiutalásra az önkormányzat, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetében
a gesztor önkormányzat részére.

Kv =

támogatás mértéke,
a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a legkisebb költség elve alapján
érvényesíthetõ fajlagos ráfordítás (Ft/m3)
szorzata,
a kiszállított egészséges ivóvíz mennyiségének (m3) és a lakossági ivóvíz-szolgáltatás és a
2. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
támogatási küszöbértékének szorzata.

(3) Az önkormányzat, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetében a gesztor önkormányzat és a szolgáltató
szerzõdést köt, amely rögzíti a szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségét az önkormányzat ellenõrzéséhez szükséges adatok tekintetében, a központi költségvetéstõl kapott
összeg pontos rendeltetését, továbbá azt, hogy az önkormányzat, illetve gesztor önkormányzat pályázata esetében
a gesztor önkormányzat milyen idõtartamon belül utalja
tovább a szolgáltatónak a hozzá megérkezett teljes támogatási összeget. A továbbutalás tekintetében meghatározott idõtartam nem haladhatja meg a 15 napot.

(3) Az önkormányzat az ellentételezést utólag, a szolgáltató által benyújtott és az önkormányzat által jóváhagyott számlák alapján – az Igazgatóság útján – a Belügyminisztériumtól 2006. április 30-ig és 2006. október 15-ig
igényelheti.

(4) A kiutalt összeget az önkormányzat kizárólag a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak
csökkentésére használhatja fel. A 2005. évre kapott támogatás elszámolásáról, a lemondás alapján visszafizetett
összegekrõl az év végi költségvetési beszámoló keretében
– a visszafizetési kötelezettség terhe mellett – kell számot
adnia az önkormányzatnak.

(5) Az Igazgatóság megvizsgálja, hogy az önkormányzat igénybejelentésében az ellentételezés mértéke a (2) bekezdésnek megfelelõen lett-e kiszámítva, valamint, hogy
az elõírt dokumentumokat csatolta-e a pályázó.

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezése
7. §
(1) Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatai kiadásainak részbeni ellentételezésére igénybejelentést benyújtani azok az önkormányzatok jogosultak,
amelyeket az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat határozatban kötelezett arra, hogy a településen
élõk részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos
kiszerelésben, illetve tartálykocsis szállítással biztosítsák.
A rendelkezésre álló összeg mértékérõl a Tárcaközi Bizottság javaslata alapján a miniszter legkésõbb 2006. április 30-ig dönt.
(2) Az igényelhetõ ellentételezés mértékét az (1) bekezdés szerint jogosult önkormányzat az alábbiak szerint
számítja ki:

(4) Az igénybejelentést kettõ eredeti példányban kell
benyújtani az Igazgatósághoz. Az igénybejelentéshez az
önkormányzat mellékeli a jogerõs határozatot és a számlák
hitelesített másolati példányait.

(6) Szükség esetén az Igazgatóság 8 napon belüli hiánypótlásra szólítja fel az önkormányzatot.
(7) Az Igazgatóság – a hiánypótlást követõen – 8 napon
belül, a település kódjának feltüntetésével továbbítja az
igénybejelentéseket egy példányban a Belügyminisztériumhoz. A Belügyminisztérium a 2006. április 30-ig benyújtott
igényeket 2006. május 31-ig, a 2006. október 15-ig benyújtott igényeket 2006. november 15-ig bírálja el.
(8) Az ellentételezés a rendelkezésre álló összeg erejéig,
a döntést követõ 8 napon belül egy összegben kerül kiutalásra az önkormányzatok részére.

Záró rendelkezés
8. §
E rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet a 6/2006. (II. 7.) KvVM rendelethez
Az önkormányzat, illetve a szolgáltató nyilatkozatai
1. számú nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: .........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a nem állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl
Alulírott ........................................................................................................................................................ település
polgármestere igazolom, hogy a pályázatban közölt fajlagos ráfordítási adatok a 2006. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeirõl, valamint az egészséges ivóvízzel való ellátás
ideiglenes módozatainak ellentételezésérõl szóló KvVM rendeletben szereplõ feltételeknek megfelelõ tartalmúak.
A támogatási igény bejelentésérõl – a csatolt tartalommal – a Képviselõ Testület ............................................ számú
határozatot hozta (1. sz. melléklet).
Egyúttal kötelezettséget vállalunk arra, hogy a fajlagos ráfordításnál figyelembe vett, illetõleg a Tárcaközi Bizottság
által elfogadott mértékû amortizációt, eszközhasználati jogcímen meghatározott összeget a víziközmû fenntartására, fejlesztési hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítjuk.
......................................, .......... év .......... hó .......... nap
….............................……
polgármester
2. számú nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl
Alulírott ....................................................................................................................................................... település
polgármestere nyilatkozom, hogy a szolgáltató által bemutatott támogatási igénybejelentést és a településünkre kimutatott támogatásigényt tudomásul veszem, és a támogatási igényt benyújtom.
......................................, .......... év .......... hó .......... nap
…............................……
polgármester
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3. számú nyilatkozat

Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
állami támogatás igénybevételérõl
Alulírott ....................................................................................................................................................... település
polgármestere nyilatkozom, hogy az államilag támogatott szennyvízközmû beruházással összefüggésben a szerzõdéses
feltételek között nem szerepel, hogy öt éven belül a díjhoz költségvetési (állami) támogatást nem vesz igénybe az
önkormányzat.
......................................, .......... év .......... hó ......... nap
…...........................……
polgármester

4. számú nyilatkozat
Önkormányzat neve, címe, telefonszáma: .........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az ingatlanok a szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékérõl
Alulírott ....................................................................................................................................................... település
polgármestere igazolom, hogy a szennyvízcsatorna-hálózattal ellátott területen az ingatlanok 60%-ának bekötése
megvalósult.
......................................, .......... év .......... hó .......... nap
….................……
polgármester

5. számú nyilatkozat
Szolgáltató neve, címe, telefonszáma: ................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET NYILATKOZATA
ellátott települések önkormányzatainak elõzetes tájékoztatásáról
Alulírott ................................................................................................................................................... a szolgáltató
szervezet vezetõje nyilatkozom, hogy az ellátott települések önkormányzatait az igényelhetõ támogatásról elõzetesen tájékoztattam, az abban foglalt adatok a támogatás igénybevételi feltételeinek megfelelnek.
......................................, .......... év .......... hó .......... nap
…....................................……
a társaság vezetõje
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A pénzügyminiszter
5/2006. (II. 7.) PM
rendelete
a biztosítók belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl
és tartalmáról*
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 235. §-ának
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:
1. §
(1) A biztosító a Bit. 172. §-ának a) pontjában meghatározott éves belsõ jelentést készít a 2. számú melléklet szerinti táblázatok kitöltésével.
(2) A biztosító a Bit. 172. §-ának c) pontjában meghatározott negyedéves belsõ jelentést készít a 3. számú melléklet szerinti táblázatok kitöltésével.
(3) A biztosító belsõ törzsadat jelentést készít a 4. számú
melléklet szerinti táblázatok kitöltésével.
(4) A biztosító az éves belsõ jelentést elektronikus úton
és papír alapon egyaránt – a Bit. 147. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint – az éves beszámolóval
egyidejûleg, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(a továbbiakban: Felügyelet) részére megküldi.
(5) A biztosító az I–III. negyedévrõl szóló negyedéves
belsõ jelentést elektronikus úton a tárgynegyedévet követõ
hónap tizenötödik munkanapjáig, papír alapon a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig a Felügyelet részére megküldi. A IV. negyedévrõl szóló negyedéves belsõ jelentést elektronikus úton a tárgyévet követõ év január
31-éig, papír alapon a január 31-ét követõ ötödik munkanapig a Felügyelet részére megküldi.
(6) A biztosító a belsõ törzsadat jelentést a II. negyedéves belsõ adatszolgáltatással egyidejûleg köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(7) A biztosító a Felügyelet által kiadott alapítási engedélyrõl szóló határozat napjától, a felügyeleti engedély
visszavonásáról szóló határozat napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.

* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi
13. számának II. kötete tartalmazza, melyet az elõfizetõk kérésre megkapnak
(telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).
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2. §

(1) Azon egyesületi formában mûködõ biztosító, amely
megfelel a Bit. 126. §-a (4) bekezdésének b) pontjában és a
biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.)
Korm. rendelet 2. §-ának (3)–(4) bekezdéseiben foglaltaknak, a Bit. 172. §-ának a) pontjában meghatározott éves
belsõ jelentést készít az 5. számú melléklet szerinti táblázatok kitöltésével.
(2) Az egyesületi formában mûködõ biztosító belsõ
törzsadat jelentést készít a 6. számú melléklet táblázatainak kitöltésével.
(3) Az egyesületi formában mûködõ biztosító az éves
belsõ jelentést elektronikus úton és papír alapon egyaránt
– a Bit. 147. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak
szerint – az éves beszámolóval egyidejûleg a Felügyelet
részére megküldi.
(4) Az egyesületi formában mûködõ biztosító a belsõ
törzsadat jelentést az éves belsõ jelentéssel egyidejûleg
köteles a Felügyelet részére megküldeni.

3. §
(1) Az adatszolgáltatás alapját a hatályos magyar számviteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus
nyilvántartások képezik.
(2) Az adatszolgáltatást minden esetben a megfelelõ fedõlapokkal együtt, összetûzve, a fedõlapon cégszerû aláírással ellátva, egy példányban, valamint közvetlen számítógépes feldolgozásra alkalmas módon kell a Felügyelet
részére teljesíteni.

4. §
(1) Ez a rendelet a megjelenésétõl számított 3. napon lép
hatályba azzal, hogy rendelkezéseit elõször a 2006. I. negyedévre vonatkozó negyedéves jelentésre, az éves adatszolgáltatás tekintetében 2006. december 31-i állapotra
vonatkozóan kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a biztosítók belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl és tartalmáról
szóló 14/2004. (III. 26.) PM rendelet és annak módosításáról rendelkezõ 15/2005. (III. 31.) PM rendelet hatályát
veszti.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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III. rész HATÁROZATOK
A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
12/2006. (II. 7.) ME
határozata
a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ fõigazgatójának kinevezésérõl
A Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 2000. évi CXXVI. törvény 12. § (1) bekezdése alapján a
belügyminiszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter, a pénzügyminiszter és a honvédelmi
miniszter együttes javaslatára
dr. Ferenczi László r. vezérõrnagyot a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ fõigazgatójává
– 2006. február 1-jei hatállyal, ötévi idõtartamra –
kinevezem.
Budapest, 2006. január 25.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Tolna Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.)
hirdetménye
Az FVM Tolna Megyei Földmûvelésügyi Hivatala – a földrendezõ és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi XLIX.
törvénnyel módosított 1993. évi II. törvény 4/B. § (5) bekezdése alapján
nyilvános sorsolást
tart a Kisvejkei Szabadság Mezõgazdasági Szövetkezet (felszámolt) használatában lévõ részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolás helye: Kisvejke, Rákóczi u. 85., Mûvelõdési Ház
A sorsolás ideje: 2006. március 16., 9 óra.
A sorsoláson részvételre jogosultak köre: a Kisvejkei Szabadság Mezõgazdasági Szövetkezet gazdálkodási területén
részarány-földtulajdonnal (aranykoronával) rendelkezõ személyek.
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Település: Kisvejke
Helyrajzi szám

Terület
(ha, m2)

Mûvelési ág

02/1

erdõ, gyep
(rét), szõlõ

04/23
04/26
05/6

Összes
AK érték

12,2210

35,93

gyep (rét)
szõlõ
gyep (legelõ)

0,3079
0,1139
1,6667

5,88
3,46
12,67

09
012/27
012/86-ból
019/14
019/32-bõl

erdõ
gyep (legelõ)
erdõ
gyep (legelõ)
erdõ

1,2724
0,0930
6,1832
0,2905
1,1004

2,16
0,35
11,56
1,10
14,33

019/37
019/38
019/40

gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)

0,5350
0,2689
46,8177

2,03
2,04
161,24

038/7
045/20
045/22-bõl
050/1
0115/2
0115/3
1032/1
1039-ból

erdõ
erdõ
erdõ
szántó
gyep (legelõ)
erdõ
kert
szántó

2,8250
3,8832
6,8530
0,4622
0,2790
0,6033
0,1449
0,5326

4,80
6,60
36,29
4,81
1,06
0,42
1,51
6,90

Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására vonatkozó korlátozás

35,93 Vezetékjog MATÁV 1600 m2,
bányaszolgalmi Jog
Déldunántúli Gázszolgáltató Rt. 82 m2-re
5,88 –
3,46 –
12,67 Magassági építési korlátozás MATÁV
9600 m2
Vezetékjog Kisvejke Térségi Gyümölcsterm. és Ért. Szöv.
2,16 –
0,35 –
4,33 –
1,10 –
1,87 Magassági építési korlátozás
MATÁV 1300 m2-re
2,03 –
2,04 –
161,24 Magassági építési korlátozás MATÁV
3,80 ha, vezetékjog MATÁV 3308 m2-re
4,80 –
6,60 –
11,65 –
4,81 –
1,06 Vezetékjog MATÁV 15 m2-re
0,42 –
1,51 –
5,54 –

Település: Mucsfa
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolandó
AK érték

03/16
010/4
010/5
031/4-bõl
033/2-bõl
033/3
035/29-bõl
036/13
072/5
076/9
077/13
098/30
0104/12-bõl

szántó
gyep (legelõ)
szántó
gyep (legelõ)
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep (legelõ)
szántó
gyep (rét)
szántó

0,1836
0,7444
0,2229
0,9094
0,1717
0,3732
0,2848
0,1087
0,5964
0,3508
0,1133
0,1889
0,4065

3,18
5,66
3,10
20,68
4,28
3,88
23,13
1,51
6,20
1,05
0,27
2,23
95,31

3,18
5,66
3,10
6,91
2,38
3,88
3,96
1,51
6,20
1,05
0,27
2,23
2,37

0109/17-bõl
0522/3
0523
0533/4
1012

szántó
gyep (legelõ)
erdõ
gyep (legelõ)
kert

0,3375
0,0971
0,9825
0,3884
0,0970

288,40
0,37
0,69
1,48
2,36

3,91
0,37
0,69
1,48
2,36

A terület hasznosítására vonatkozó
korlátozás

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Bányaszolgalmi jog 404 m2-re
DDGÁZ Pécs
–
–
–
–
–
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Település: Mucsi
Helyrajzi szám

07/1
07/8
07/15
011/6
011/8
028/3
028/5
037/1
037/3
038
045/7
048/2
053/1
053/4
058/6-ból
059/1
060/7
080/6
080/28
080/30
089/2
092/1
092/3
094/1
094/3
096/19
099/2
0100/3-ból
0104/4
0107/1
0107/3
0109-bõl
0112/1
1
19
595

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására vonatkozó
korlátozás

szántó
szántó
gyep
gyep
szántó, gyep (legelõ)
szántó
szántó, gyep (legelõ),
erdõ
szántó
szántó
gyep (legelõ), erdõ
szántó
szántó
erdõ
gyep (legelõ)
szõlõ, gyep (legelõ),
erdõ
erdõ

6,4052
1,6821
0,6447
3,4144
10,4907
0,1840
17,6761

107,00
24,90
5,16
16,73
186,86
3,85
267,75

107,00
24,90
5,16
16,73
173,32
3,85
267,75

–
–
–
–
–
–
–

0,2459
1,8372
3,7303
11,8635
2,1387
0,1626
1,0448
18,2383

5,14
15,25
32,30
252,27
44,70
0,85
8,36
570,29

5,14
15,25
32,30
252,27
44,70
0,85
8,36
341,06

–
–
–
–
–
–
–
–

1,1798

4,96

gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ), erdõ
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
szántó
erdõ
szántó, gyep (rét, legelõ)
szántó
szántó, gyep (legelõ)
szántó
szántó, gyep (rét)
szántó, gyep (rét, legelõ), erdõ
szántó
szántó
szántó

0,9595
4,0394
6,1825
0,9545
3,0289
5,8431
5,9604
0,7489
0,8513
1,7089
5,5997
0,2891

9,31
32,32
93,18
7,64
47,25
28,63
29,21
3,67
4,17
25,29
39,20
1112,88

2,9787
4,7480
3,2444
20,6909
22,9754

56,15
106,05
67,81
497,14
481,26

1,6519
2,7286
1,9987

34,52
57,03
41,77

4,96 Vízvezetési jog Tolna M. Víz- és
Csatornamû Vállalat
9,31 –
32,32 –
93,18 –
7,64 –
47,25 –
28,63 Vezetékjog MATÁV 752 m2
29,21 Vezetékjog MATÁV 224 m2
3,67 Vezetékjog MATÁV 1520 m2
4,17 –
25,29 –
39,20 –
5,40 Földmérési jelek elhelyezését
biztosító használati jog
56,15 –
106,05 –
67,81 –
357,66 –
308,83 –
34,52 –
57,03 –
41,77 –
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Település: Závod
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

08/10

erdõ, szántó

014/15-bõl

Terület
(ha, m2)

Összes
AK érték

13,2796

35,02

szántó, gyep (legelõ)

1,3527

508,06

031/2
040

gyep (legelõ)
gyep (rét)

0,8017
0,7350

6,09
17,86

069/2
081/1-bõl
084/3
084/4

nádas
szántó, gyep (rét)
szántó
gyep, nádas

0,5941
0,5596
0,0933
3,2071

6,18
70,77
1,95
33,70

093/4

szántó

0,6612

9,19

0101/4-bõl
0127
0133/2
0190/26
0190/29
0190/33
0190/34
0190/36
0190/38-ból
0214/3
0214/7-bõl
0243/3
0247/19
0254/1
0254/4
0254/6
0254/7
0254/8-ból
0254/9
0261/2
0261/3
0261/4
0262-bõl
0264/5

szántó
gyep (legelõ), erdõ
szántó
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
erdõ
erdõ
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
gyep (legelõ)
erdõ
szántó

0,3272
2,6267
0,0390
0,1954
0,7186
0,2098
2,7825
0,5348
1,3453
2,0505
7,5182
0,5413
0,0942
0,3588
0,5064
2,2810
0,1500
0,1237
0,1667
4,1692
0,2782
0,2641
1,1235
0,9015

285,01
16,85
0,54
0,74
5,46
0,80
21,15
11,18
752,78
42,80
358,84
5,63
1,31
1,36
1,92
13,26
0,57
4,90
0,28
24,09
1,06
1,00
8,86
12,53

Sorsolandó
AK érték

A terület hasznosítására vonatkozó
korlátozás

35,02 Bányaszolgalmi jog Déldunántúli Gázszolgáltató Rt. 432 m2
21,98 Vezetékjog Tolna M. Vízés Csatornamû Vállalat
6,09 –
17,86 Vezetékjog MATÁV 48 m2 magassági építési korlátozás 6042 m2
6,18 –
13,34 –
1,95 –
33,70 Magassági építési korlátozás
MATÁV 1,2347 ha
9,19 Magassági építési korlátozás
MATÁV 3834 m2
4,25 –
16,85 –
0,54 –
0,74 –
5,46 –
0,80 –
21,15 Vezetékjog MATÁV 272 m2
11,18 –
16,27 Vezetékjog MATÁV 3664 m2-re
42,86 –
157,13 –
5,63 –
1,31 –
1,36 –
1,92 –
13,26 –
0,57 –
0,21 –
0,28 –
24,09 –
1,06 –
1,00 –
1,91 –
12,53 Szolgalmi jog illeti a 0263/1
hrsz. ingatlant terhelõ,
vezetékjog MATÁV 432 m2,
bányaszolgalmi jog Déldunántúli
Gázszolgáltató Rt. 609 m2
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A sorsolás nyilvános, bárki jelen lehet.
Több részarány-tulajdonos egyezségén alapuló írásbeli igényét, valamint a kisorsolt földrészletekre vonatkozó cseremegállapodásokat a Földmûvelésügyi Hivatal figyelembe veszi. Az egyezségen alapuló közös igényt a sorsolás kezdetéig a helyszínen, a cserét pedig a sorsolást követõ 15 napon belül lehet a Földmûvelésügyi Hivatalhoz írásban
benyújtani.
A sorsolás a helyben szokásos módon is meghirdetésre kerül.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelent jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A megjelenésben akadályozott érdekelt személy szabályszerû meghatalmazással ellátott meghatalmazottal képviselheti
magát.
Akinek a sorsolás jogos érdekeit sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követetõ 48 órán belül az FVM Fõvárosi
és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz címzett, de az FVM Tolna Megyei Földmûvelésügyi Hivatalnál kifogást
nyújthat be.
Dr. Vida György s. k.,
mb. hivatalvezetõ

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Hajdú-Bihar Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(4024 Debrecen, Kossuth u. 12–14., 4002 Pf. 404)
hirdetménye
Az FVM Hajdú-Bihar Megyei Földmûvelésügyi Hivatala – a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi
II. törvény 4/B. §-ának (5) bekezdése, 9. §-a alapján –
nyilvános sorsolást
tart a Hajdúsámsoni Rákóczi Szövetkezet használatában álló részarány-földtulajdonú földek kiadása céljából.
A sorsolás helye: 4251 Hajdúsámson, Szabadság tér 5., Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem
A sorsolás ideje: 2006. március 28., 10 óra.
A sorsolásra kerülõ földrészletek adatai:
Település: Hajdúsámson (külterület)
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

017/3

a-szántó
b-szántó
Összesen:

10,0696
9,7723
19,8419

019/11

szántó

3,5129

019/13

a-szántó
b-gyümölcsös
Összesen

0,3707
1,0271
1,3978

AK érték

136,95
68,41
205,36
9232/20536-od része
42,48
932/4248-ad része
5,04
42,83
47,87
504/4787-ed része
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Helyrajzi szám

024/7

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

0141
0158/8

a-erdõ
b-gyep (rét)
c-szántó
d-gyep (rét)
f-szántó
g-erdõ
h-szántó
Összesen:
erdõ
a-szántó
b-erdõ
c-gyep (rét)
Összesen:
erdõ
szántó

0158/12

erdõ

0179/7

a-szántó
b-erdõ
Összesen:

0195/1

szántó, erdõ, gyep (legelõ)

6,1134

0197/3

gyep (legelõ), szántó, erdõ

23,0923

0199/13

a-gyep (rét)
b-szántó
Összesen:
a-szántó
b-erdõ
Összesen:

0,3142
0,5177
0,8319
8,4736
0,8673
9,3409

0267/24

erdõ

2,9691

0267/35
0274/12
0278/2
0295/2
0333/2
0335/1

szántó
szántó
szántó
szántó
szántó
erdõ

0,0839
0,3248
0,0097
1,0511
0,5745
5,5073

0344/8
0369/11
0376/7

szántó
szántó
erdõ, szántó, gyep (rét)

0444/8
0463
0464
0465

gyep (legelõ)
gyep (rét)
erdõ
erdõ

032/10
0138/9

0209/6

0,5473
0,4839
14,5525
19,4127
2,5330
3,2238
2,4992
43,2524
0,2764
4,7371
1,2728
0,1699
6,1798
0,6869
2,0880
1,8364

21,6349
0,3223
21,9572

0,1024
1,3165
17,2364
0,0994
0,0579
0,3859
0,1264

AK érték

3,06
0,82
163,21
218,71
13,44
33,53
25,99
458,76
2,87
28,18
13,24
1,48
42,90
6,18
13,98
91/1398-ad része
16,53
779/1249-ed része
(10,31 AK)
148,25
2,90
151,15
14815/15115-öd része
26,28
176/2628-ad része
144,06
182/14406-od része
0,53
2,17
2,70
64,49
4,86
69,35
639/6935-öd része
16,63
1160/1663-ad része
0,59
2,27
0,03
4,41
4,02
49,57
2359/4957-ed része
0,43
8,37
127,78
214/12778-ad része
0,10
0,50
3,47
1,14
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Helyrajzi szám

0468/7
0475/19

0480/9
0482/6
0493/4

0525/2

Mûvelési ág

gyep (rét)
a-szántó
b-gyep (legelõ)
Összesen:
gyep (legelõ)
gyep (rét)
a-erdõ
b-gyep (rét)
és út
Összesen:
gyümölcsös

Terület
(ha, m2)

2006/13. szám
A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

AK érték

0,0975
0,2614
0,5901
0,8515
0,1990
0,0734
0,1946
0,1723

0,10
3,56
5,13
8,69
0,20
0,64
1,75
0,29

0,3669
0,0322

2,04
0,81

Település: Hajdúsámson (külterület, zártkert)
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

5105/1
5173

szántó
szántó

0,0941
0,8537

5196

szántó

1,7272

5223

szántó

0,3406

5242
5401
5404
5409/2
5413
5416
5417
5471
5514
5583

szántó
erdõ
erdõ
erdõ
erdõ
erdõ
erdõ
szántó és út
szántó és út
szántó

0,9722
0,2206
0,5952
0,3643
0,1251
0,0470
0,0633
0,0502
0,1208
0,2122

5588
5596
5633/2

erdõ
erdõ
szántó

0,4833
0,2512
0,2910

5634
5661
7529

szántó
szántó
kert

0,0248
0,0133
0,0525

A terület hasznosítására
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0,40
5,98
448/598-ad része
12,09
1109/1209-ed része
2,38
188/238-ad része
4,08
1,99
5,36
3,28
1,13
0,42
0,57
0,35
0,85
1,49
148/149-ed része
4,35
2,26
1,22
697/2853-ad része
(0,29 AK)
0,10
0,06
1,32

Település: Nyíradony (külterület)
Helyrajzi szám

0824/1
0830/15

Mûvelési ág

szántó
szántó

Terület
(ha, m2)

3,7495
0,8971

AK érték

42,94
2,33

A terület hasznosítására
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Település: Debrecen III. kerület (külterület)
Helyrajzi szám

02395/19
02395/27

02476/3
02476/5
02477/8

02483/19
02483/23

02483/24

Mûvelési ág

szántó
a-gyep (rét)
b-szántó
Összesen:
gyep (rét)
szántó
a-szántó
b-gyep (legelõ)
Összesen:
szántó
a-szántó
b-gyep (rét)
Összesen:
szántó

Terület
(ha, m2)

1,0819
0,0774
0,2857
0,3631
0,3257
3,0699
0,7882
0,0753
0,8635
0,0417
0,3725
0,7216
1,0941
0,0697

AK érték

A terület hasznosítására
vonatkozó korlátozás

8,22
0,78
3,89
4,67
3,29
46,35
6,88
0,11
6,99
0,57
2,83
7,29
10,12
0,95

A sorsolás nyilvános, azon bárki jelen lehet.
A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkezõ személyek vehetnek részt.
A részarány-tulajdonosok a sorsolás megkezdését megelõzõen egyezséget köthetnek.
A sorsoláson bármilyen okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolás lebonyolítását követõ 48 órán belül az FVM Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalához címzett kifogást nyújthat be a Hajdú-Bihar Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz (4024 Debrecen, Kossuth u. 12–14.)
Harsányi Antal s. k.,
hivatalvezetõ

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2005. évi 139. számában megjelent, egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 45/2005. (X. 21.)
EüM–FVM–GKM–IHM–KvVM–NKÖM–TNM együttes rendelet 3. számú mellékletével módosított 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 1. számú mellékletének VI. pontja helyesen a következõ:
„VI. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi ügyben

a Honvéd Vezérkar, a HM Katonai Légügyi Hivatal

a Honvédelmi Minisztérium”
(Kézirathiba)

A Magyar Közlöny 2005. évi 168. számában megjelent, a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdésében a hivatkozás helyesen: „…4. §-ába…”
(Kézirathiba)

A Magyar Közlöny 2006. évi 7. számában megjelent, a termõföld állam által életjáradék fizetése ellenében történõ megszerzésérõl szóló 210/2004. (VII. 9.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 16/2006. (I. 26.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében az elsõ hivatkozás helyesen:
,,… 1. § (3) bekezdésében…”
(Kézirathiba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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