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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
26/2006. (II. 7.) Korm.

rendelete

a gazdálkodó szervezetek 2006. évi egyedi termelési
támogatásáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény 103.  §-ának a) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az érin tett gaz dál ko dó szer ve ze tek e ren de let alap -
ján a 2006. gaz da sá gi évre a köz pon ti költ ség ve tés bõl
(XV. Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um fe je zet,
27. cím, 1. al cím, 1. és 2. jog cím cso port, va la mint a
XXII. Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet, 14. cím, 2. al cím,
1. jog cím cso port) leg fel jebb a (2) és (3) be kez dé sek ben
meg ha tá ro zott össze gû egye di ter me lé si tá mo ga tá so kat
igé nyel he tik. A tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le,
hogy az azt igény be vevõ gaz dál ko dó szer ve zet ele get te -
gyen az elõ zõ havi tár sa da lom biz to sí tá si be fi ze té si kö te le -
zett sé gé nek.

(2) Bá nyá sza ti tá mo ga tá sok: Mil lió fo rint ban 
2006. év

a) bá nya be zá rás ra
aa) bá nya be zá rás ra 983,0
ab) bá nya va gyon-hasz no sí tó köz -

hasz nú tár sa ság jegy zett tõ ké jé -
nek emelésére 17,0

b) me cse ki bá nyá szat ban fog lal koz -
ta tot tak ke re set ki egé szí té sé re 0,5

c) me cse ki urán bá nyá szok bal ese ti
já ra dé ka i nak és egyéb kártérí -
tési kö te le zett sé ge i nek átválla -
lására 230,0

(3) Költ ség té rí tés a vas út tár sa sá gok
sze mély szál lí tá si köz szol gál ta -
tá sa i hoz: Mil lió fo rint ban 

2006. év

a) Költ ség té rí tés a Ma gyar Ál lam -
vas utak ZRt. (a to váb bi ak ban:
MÁV) sze mély szál lí tá si köz -
szol gál ta tá sa i hoz 50 007,3

b) Költ ség té rí tés a Gyõr-Sop -
ron-Eben furt Vas út Rt. (a to -
váb biak ban: GySEV) sze mély -
szál lí tá si közszolgáltatá saihoz  3 014,8

2.  §

(1) Az 1.  § (2) be kez dés a) pont aa) al pont ja ese té ben a
költ ség ve té si elõ irány zat a vég el szá mo lás alatt lévõ bá -
nya va gyon-hasz no sí tó rész vény tár sa sá gok kötelezettsé -
geinek és a vég el szá mo lás költ sé ge i nek, a bányavagyon-
 hasznosító köz hasz nú tár sa ság bá nya va gyon-hasz no sí tó
rész vény tár sa sá gok tól, va la mint szén bá nyá sza ti szer ke -
zet át ala kí tás ból át vett, to váb bá a bá nyá szat ban je lent ke zõ
egyéb ál la mi kö te le zett sé gek – köz tük az ál la mi tu laj do nú
med dõ szén hid ro gén ku tak ke ze lé se és a bá nya erõ mû in -
teg rá ci ós szer zõ dé sek meg kö té se kor még nem is mert kö te -
le zett sé gek – va gyon ér té ke sí tés bõl nem fe de zett ré szét fi -
nan szí roz za. A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra havi üte me zés sel,
a Szén bá nyá sza ti Szer ke zet át ala kí tá si Köz pont (a továb -
biak ban: SZÉSZEK) ál tal a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té ri um nak (a továb biak ban: GKM) tárgy hó 20-áig
meg kül dött lik vi di tá si terv alap ján ke rül sor. A lik vi di tá si
terv ben a bá nya va gyon-hasz no sí tó tár sa sá gok kö te le zett -
sé gé nek tel je sí té sé nél pénz ügyi for rás ként elõ ször az adott 
idõ szak ban a va gyon ér té ke sí tés bõl szár ma zó be vé telt kell
elõ irá nyoz ni. A GKM az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi -
va tal (a továb biak ban: APEH) felé a tá mo ga tás fo lyó sí tá -
sá ról a SZÉSZEK kez de mé nye zé se alap ján in téz ke dik a
bá nya va gyon-hasz no sí tó tár sa sá gok ré szé re. A tá mo ga tás
jog cí men kén ti fel hasz ná lá sá ról a SZÉSZEK ha von ta – a
tárgy hót kö ve tõ hó nap ban – tá jé koz ta tást ad a GKM-nek.

(2) Az 1.  § (2) be kez dés a) pont ab) al pont ja ese té ben a
GKM in téz ke dik az APEH felé a tá mo ga tás nak a
SZÉSZEK szá má ra tör té nõ fo lyó sí tá sá ról. A SZÉSZEK
szá má ra ki utalt 17,0 M Ft-ot a bá nya va gyon-hasz no sí tó
köz hasz nú tár sa ság jegy zett tõ ké jé nek eme lé sé re kell for -
dí ta ni.

(3) Az 1.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja ese té ben a bá -
nyász nyug díj ról  szóló 150/1991. (XII. 4.) Korm. ren de let
vég re haj tá sá ra ki adott, a me cse ki bá nyá szat ban mun kát
vég zõk bá nyá sza ti ke re set ki egé szí té sé rõl  szóló 6/1994.
(II. 18.) IKM–PM–NM együt tes ren de let alap ján, az 1993.
de cem ber 31-ig jo go sult sá got szer zõk nek a Me csek-Öko
Kör nye zet vé del mi Rt., va la mint a Bá nya va gyon-hasz no sí -
tó Kht. ál tal fi ze tett bá nyá sza ti ke re set ki egé szí tést és a
nyug dí jas szén já ran dó sá got a köz pon ti költ ség ve tés ne -
gyed éven te utó lag – az APEH-on ke resz tül – meg té rí ti a
GKM ál tal be nyúj tott el szá mo lás alap ján.

(4) Az 1.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja ese té ben a Me -
csek-Öko Kör nye zet vé del mi Rt. ál tal ki fi ze tett, az urán bá -
nyá szat ban 1993. de cem ber 31-ig ke let ke zett bal ese ti já ra -
dé ko kat és a mun ka vég zés sel kap cso la tos egyéb kár té rí té -
si kö te le zett sé ge ket a köz pon ti költ ség ve tés ne gyed éven te
utó lag – az APEH-on ke resz tül – megtéríti a GKM által
benyújtott elszámolás alapján.

(5) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja ese té ben a MÁV
a sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz nyúj tott költ ség -
té rí tést (ide ért ve az or szá gos mú ze u mok, az Or szág ház,
va la mint a Ter ror Háza Mú ze um is ko lai cso por tos, díj -
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men tes vas úti igény be vé te lé vel tör té nõ lá to ga tá sá ból adó -
dó be vé tel ki esés el len té te le zé sét) az APEH ré szé re meg -
kül dött, a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott lik vi di tá si terv -
ben sze rep lõ havi rész le tek ben a tárgy hó elsõ mun ka nap já -
tól igé nyel he ti, ame lye ket ré szé re az APEH a tárgy hó
15-éig fo lyó sít. Ha a MÁV a sze mély szál lí tá si köz szol gál -
ta tá sa i hoz nyúj tott költ ség té rí tés tárgy ha vi rész le tét tárgy -
hó 12-éig nem igény li, ak kor az APEH a tárgy ha vi rész le -
tet az igény lés be nyúj tá sá nak nap ját kö ve tõ 5 mun ka na pon 
be lül fo lyó sít ja ré szé re.

(6) A MÁV kö te les – a vár ha tó gaz da sá gi fo lya ma to kon 
ala pu ló – lik vi di tá si ter vet ké szí te ni, és azt a GKM ré szé re
meg kül de ni. A MÁV sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i -
hoz nyúj tott költ ség té rí tés havi fo lyó sí tá si üte me zé sét a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter, va la mint a pénz ügy -
mi nisz ter ál tal együt te sen jó vá ha gyott lik vi di tá si terv tar -
tal maz za. A lik vi di tá si terv a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter, va la mint a pénz ügy mi nisz ter együt tes jó vá ha gyá -
sá val mó do sít ha tó. A MÁV kö te les a GKM ré szé re min -
den nap tá ri ne gye dé vet meg elõ zõ hó nap 20-áig pénz for -
gal mi je len tést és elõ re jel zést be nyúj ta ni, amely ben be mu -
tat ja a meg elõ zõ idõ szak tény le ges pénz for gal ma és a jó -
vá ha gyott lik vi di tá si terv kö zöt ti el té ré sek oka it. A pénz -
for gal mi jelentés és elõrejelzés alapján a gazdasági és
közlekedési miniszter a pénzügyminiszterrel együttesen
dönthet a likviditási terv módosításáról.

(7) Az 1.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja ese té ben a
GySEV sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz nyúj tott
költ ség té rí tés (ide ért ve az or szá gos mú ze u mok, az Or szág -
ház, va la mint a Ter ror Háza Mú ze um is ko lai cso por tos,
díj men tes vas úti igény be vé te lé vel tör té nõ lá to ga tá sá ból
adó dó be vé tel ki esés el len té te le zé sét) ha von ként egyen lõ
rész le tek ben ve he tõ igény be.

3.  §

A tá mo ga tá sok, il let ve a költ ség té rí té sek fo lyó sí tá sa az
1.  § (2) be kez dé sé nek a) pont ja, va la mint az 1.  § (3) be -
kezdésének a) és b) pont ja ese té ben az APEH
10032000-01905049 Egye di tá mo ga tás fo lyó sí tá si szám -
lá ról, az 1.  § (2) be kez dé sé nek b) és c) pont ja ese té ben a
10032000-01905135 Egyéb vál la la ti tá mo ga tás fo lyó sí tá si 
szám lá ról tör té nik az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény ren del ke zé sei alap ján. Az 1.  § (2) be kez dé se 
ese té ben a szük sé ges iga zo lá sok csa to lá sa alap ján tör té nõ
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra, el len õr zé sé re az adó zás rend jé rõl
 szóló 2003. évi XCII. tör vény sze rin ti fo lyó sí tá si és el len -
õr zé si sza bá lyok irány adók.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba, és 2007. már ci us 31-én ha tá lyát veszti.

(2) 2006. már ci us 31-én ha tá lyát vesz ti a gaz dál ko dó
szer ve ze tek 2005. évi ter me lé si tá mo ga tá sá ról  szóló
7/2005. (I. 19.) Korm. ren de let és a mó do sí tá sá ról  szóló
73/2005. (IV. 21.) Korm. ren de let.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
27/2006. (II. 7.) Korm.

rendelete

a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel
szembeni védelmérõl

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 36.  §-ában, va la mint 110.  §-ának
(7) be kez dés f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a
ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vénnyel összhang -
ban – a Kor mány a következõket rendeli el:

A rendelet célja

1.  §

A ren de let cél ja a vi zek vé del me a me zõ gaz da sá gi ere -
de tû nit rát szennye zés sel szem ben, to váb bá a vi zek meg lé -
võ nit rát szennye zett sé gé nek csökkentése.

A rendelet hatálya

2.  §

A ren de let ha tá lya a me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly -
ta tók ra, va la mint azok ra a me zõ gaz da sá gi te vé keny sé gek -
re ter jed ki, ame lyek a fel szí ni és fel szín alat ti víz re
(a továb biak ban együt te sen: víz) ha tás sal van nak, ille tõ leg 
le het nek.

Értelmezõ rendelkezések

3.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ál lat ál lo mány: min den sa ját fel hasz ná lás ra vagy jö -

ve de lem-, il let ve va gyon szer zé si cél ból tar tott haszon -
állat;
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b) ál lat tar tó te lep: a kü lön jog sza bály sze rint a ma gán -
sze mé lyek ház tar tá si igé nye it meg ha la dó mér té kû ál lat tar -
tás ra szol gá ló lé te sít mény;

c) eut ro fi zá ció: al gák és ma ga sabb ren dû ví zi nö vé nyek 
sza po ro dá sá nak fel gyor su lá sa, ami hez hoz zá já rul a nit ro -
gén ve gyü le tek víz ben tör té nõ fel dú su lá sa, és amely nek
kö vet kez té ben ked ve zõt len vál to zá sok je lent kez nek a vízi
élõ vi lág ban és a víz mi nõ sé gé ben;

d) érin tett nyil vá nos ság: a nyil vá nos ság azon ré sze,

da) amely re a 7.  § sze rin ti cse lek vé si prog ram ról való
dön tés ki hat vagy ki hat hat, va la mint

db) amely a dön tés ben ér de kelt, kü lö nö sen az olyan
kör nye zet vé del mi vagy más ci vil szer ve zet, amely nek te -
vé keny sé gi kö rét a cse lek vé si prog ram ról való dön tés
 érinti;

e) he lyes me zõ gaz da sá gi gya kor lat: a vi zek nit rát -
szennye zé sé nek meg elõ zé se, csök ken té se ér de ké ben a
me zõ gaz da sá gi te vé keny ség foly ta tá sá ra vo nat ko zó, a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott elõ írások összes sé ge,
amely ki ter jed kü lö nö sen az ál lat tar tó te le pek trá gya tá ro -
lá sá ra és a trá gya me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá ra, va la -
mint egyéb ag ro tech ni kai mû ve le tek víz vé del mi szabá -
lyaira;

f) mû trá gya: ipa ri lag elõ ál lí tott trá gya;
g) nit rát szennye zés: me zõ gaz da sá gi ere de tû nit ro gén -

ve gyü le tek vi zek be, il let ve kör nye ze tük be tör té nõ köz vet -
len vagy köz ve tett be ju tá sa, il let ve be jut ta tá sa, ami nek kö -
vet kez té ben ve szély be ke rül az em be ri egész ség, az élõ vi -
lág, a vízi öko szisz té ma és a vi zek ren del te tés sze rû fel -
hasz ná lá sa, rom lik a vi zek esz té ti kai értéke;

h) nit rát szennye zés sel szem ben ér zé keny víz (a továb -
biak ban: ér zé keny víz):

ha) az a fel szí ni víz, mely ben

haa) a nit rát tar ta lom az 50 mg/l ér té ket, ivó víz célú
hasz ná lat ese tén a 25 mg/l ér té ket meg ha lad ja,

hab) a nit ro gén ve gyü le tek je len lé te hoz zá já rul az eut -
ro fi zá ció ki ala ku lá sá hoz,

hb) az a fel szín alat ti víz, amely nek nit rát tar tal ma meg -
ha lad ja az 50 mg/l ér té ket,

hc) az a víz, amely ben a nit rát tar ta lom meg ha lad hat ja a
ha) és hb) pon tok sze rin ti ha tár ér té ke ket, il let ve a ha) pont
ese tén eut ro fi zá ció lép het fel, ha a me zõ gaz da sá gi te vé -
keny ség so rán nem a he lyes me zõ gaz da sá gi gya kor la tot
foly tat ják;

i) nit ro gén ve gyü let: min den nit ro gén tar tal mú anyag, a
gáz hal maz ál la po tú mo le ku lá ris nit ro gén kivételével;

j) szer ves trá gya: az ál lat ál lo mány ál tal ürí tett trá gya,
il let ve a trá gya és az alom ke ve ré ke, fel dol go zott for má -
ban is, ide tar to zik kü lö nö sen a híg trá gya, az istállótrágya;

k) trá gya: min den olyan nit ro gén ve gyü le tet, il let ve
egyéb olyan össze te võ ket tar tal ma zó anyag, amely a ter -
mesz tett nö vé nyek táp anyag el lá tá sát szol gál ja, szolgál -
hatja;

l) trá gyá zás: a trá gya ki jut ta tá sa a ta laj ba vagy a ta laj ra.

Nitrátérzékeny területek kijelölése

4.  §

(1) A nit rát szennye zés szem pont já ból ér zé keny te rü le -
te ket (a továb biak ban: nit rát ér zé keny te rü let) el sõd le ge sen 
a vi zek nit rátszennye zés sel szem be ni ér zé keny sé ge alap -
ján kell ki je löl ni, ame lyet leg alább négy éven te fe lül kell
vizs gál ni a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak, va la mint a
12.  § szerinti vizsgálati eredmények alapján.

(2) A nit rát ér zé keny te rü le tek ki je lö lé sé nél a (1) be kez -
dés ben fog lal ta kon túl me nõ en figye lembe kell venni

a) a vi zek és a ta laj jel lem zõ it és kör nye ze ti adott sá ga it;
b) a nit ro gén ve gyü le tek vi sel ke dé sét a kör nye zet ben;
c) az e ren de let ben fog lal tak nak meg fele lõen ké szí tett

cse lek vé si prog ram hatásait.

Nitrátérzékeny területek

5.  §

(1) Nit rát ér zé keny te rü let:
a) a fel szí ni vi zek te kin te té ben
aa) a Ba la ton, a Ve len cei-tó, a Fer tõ tó,
ab) va la mennyi ivó víz el lá tá si célt szol gá ló tá ro zó

víz gyûj tõ te rü le te;
b) a fel szín alat ti vi zek te kin te té ben min den
ba) karsz tos te rü let, ahol a fel szí nen vagy 10 m-en be -

lül a fel szín alatt mész kõ, do lo mit, mész- és do lo mit már ga
kép zõd mé nyek ta lál ha tók,

bb) üze me lõ és táv la ti ivó víz bá zis, ás vány- és gyógy -
víz hasz no sí tást szol gá ló víz ki vé tel kü lön jog sza bály sze -
rint ki je lölt vagy le ha tá rolt vé dõ te rü le te,

bc) a ba) és bb) pont ba nem tar to zó karsz tos te rü let,
ahol a fel szín alatt 100 m-en be lül mész kõ, do lo mit, mész-
és do lo mit már ga kép zõd mé nyek ta lál ha tók, ki vé ve, ha lo -
ká lis vizs gá lat azt bi zo nyít ja, hogy nit ro gén tar tal mú anyag 
a fel szín rõl 100 év alatt sem ér he ti el a ne ve zett kép zõd mé -
nye ket,

bd) olyan te rü let, ahol a fõ po ró zus-víz adó össz let te te -
je a fel szín tõl szá mít va 50 m-nél ki sebb mély ség ben van,

be) bel te rü let, ki vé ve, ha a fel szín alat ti víz nit rát tar tal -
ma bi zo nyí tot tan nem ha lad ja meg az 50 mg/l ér té ket, és
ahol a te le pü lé si ren de zé si terv alap ján ál lat tar tás foly tat -
ha tó;

c) a bá nya ta vak 300 mé te res par ti sáv ja.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nit rát ér zé keny te rü le tek
me zõ gaz da sá gi mû ve lés alá esõ te rü le te it – ame lyek a
 MePAR rend szer te ma ti kus fed vé nye ként a blok kok szint -
jén, blokk azo no sí tó ál tal ke rül nek meg ha tá ro zás ra –, a
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter a kör nye zet -
vé de le mért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben, ren de let ben 
te szi közzé.
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(3) Az (1) be kez dés a) és b) pont jai sze rint nit rát ér zé -
keny te rü le te ket a (2) be kez dés sze rin ti köz zé té tel idõ pont -
já ig – a nit rát ér zé keny te rü le tek ál tal a te le pü lés köz igaz -
ga tá si te rü le té nek leg alább 10%-ában érin tett te le pü lé sek
fel so ro lá sá val, az (1) be kez dés be) pont ja alá tar to zó te rü -
le tek ki vé te lé vel – a mel lék let ben fel so rolt te le pü lé sek
köz igaz ga tá si te rü le te al kot ja.

(4) Az (1) be kez dés be) pont já ban a fel szín alat ti víz nit -
rát tar tal má ra vo nat ko zó bi zo nyí tá si kö te le zett ség a me zõ -
gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tót, azt folytatni kívánót
terheli.

6.  §

A nit rát ér zé keny te rü le te ken me zõ gaz da sá gi te vé keny -
sé get foly ta tó nak me zõ gaz da sá gi te vé keny sé gét a cse lek -
vé si prog ram, va la mint a he lyes me zõ gaz da sá gi gya kor lat -
nak a cse lek vé si prog ram ban meg ha tá ro zott kötelezõ
elõírásai szerint kell végeznie.

Cselekvési program

7.  §

(1) Az or szá go san egy sé ges, össze han golt cse lek vé si
prog ra mot, amely tar tal maz za a he lyes me zõ gaz da sá gi
gya kor lat kö te le zõ ele me it, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben, jog sza bály ban hir de ti ki. A cse lek vé si
prog ram négy éves sza ka szok ra ta go ló dik. A cse lek vé si
prog ram ké szí té se és ér té ke lé se so rán figye lembe kell ven -
ni a kör nye ze ti fel té te le ket, a hoz zá fér he tõ tu do má nyos és
mû sza ki ada to kat, fõ ként a me zõ gaz da sá gi és egyéb
eredetû nitrogénterhelés vonatkozásában, valamint az
intézkedések hatékonyságát és költségeit.

(2) A Kor mány négy éven te ér té ke li a cse lek vé si prog -
ram vég re haj tá sát, hatásait.

(3) A cse lek vé si prog ram el ké szí té se so rán az érin tett
nyil vá nos ság rész vé te lét a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint kell biztosítani.

A vizek nitrátszennyezéssel szembeni védelmét szolgáló
általános szabályok

8.  §

(1) Ti los híg trá gya, trá gya lé, to váb bá a trá gya tá ro lók
csur ga lék vi ze i nek be ve ze té se a vizekbe.

(2) Ál lat tar tó te lep nem lé te sít he tõ, meg lé võ nem bõ vít -
he tõ:

a) kü lön jog sza bály sze rint hul lám té ren, il let ve a fa ka -
dó vi zes területen,

b) víz bá zi sok vé dõ te rü le tén kü lön jog sza bály ban rög -
zí tet tek szerint,

c) kü lön jog sza bály sze rint ár ví zi tá ro zó te rü le tén, il let -
ve kü lön jog sza bály sze rin ti par ti és vé dõ sáv területen.

(3) Ál lat tar tó te lep hez trá gya tá ro ló nem lé te sít he tõ:

a) kü lön jog sza bály sze rin ti víz jár ta te rü le te ken,

b) fel szí ni víz tõl, va la mint jog sza bály ál tal nem sza bá -
lyo zott, ivó víz ki vé telt szol gá ló fel szín alat ti víz ki vé tel tõl
szá mí tott 100 méteren belül,

c) bá nya ta vak 300 mé te res par ti sáv já ban.

(4) A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség (a továbbiak ban: fel ügye lõ ség) a (3) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti eset ben a he lyi adott sá gok alap ján ki -
sebb vé dõ tá vol sá got is megállapíthat.

(5) Ál lat tar tó te lep és an nak szer ves trá gya tá ro ló ja e
ren de let és a kü lön jog sza bály elõ írásainak figye lembe -
véte lével lé te sít he tõ és üzemeltethetõ.

Tájékoztatás, adatszolgáltatás

9.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tók ré szé re a
tá jé koz ta tás ról, így kü lö nö sen a he lyes me zõ gaz da sá gi
gya kor lat sza bá lya i ról, az azt se gí tõ mû sza ki, il let ve ag ro -
tech ni kai meg ol dá sok ról, tá mo ga tá si le he tõ sé gek rõl a
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter a kör nye zet -
vé de le mért fe le lõs mi nisz ter be vo ná sá val gon dos ko dik.

(2) A me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó a kü lön
jog sza bály sze rint fo lya ma tos nyil ván tar tás ra és adat szol -
gál ta tás ra köteles.

Hatósági intézkedések

10.  §

(1) A 6–8.  §-ban és a 15–17.  §-ban fog lalt elõ írások vég -
re haj tá sát, meg tar tá sát a vi zek nit rát szennye zé sé nek ve -
szé lyé vel járó te vé keny sé gek ese té ben az ál lat tar tó te le pen 
a fel ügye lõ ség, ter mõ föl dön a ta laj vé del mi ha tó ság el len -
õr zi. A 9.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt, a kü lön jog sza bály
sze rin ti adat szol gál ta tást és nyil ván tar tást a ta laj vé del mi
ha tó ság el len õr zi.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ha tó sá gok – a 9.  § (2) be -
kez dés ki vé te lé vel – az (1) be kez dés ben fog lalt elõ írásokat 
meg sér tõ te vé keny sé get a kö te le zett ség sze gés és az elõ -
idé zett ve szély sú lyá tól füg gõ en ha tá ro zat ban

a) fel füg gesz tik,

b) kor lá toz zák,

c) meg tilt ják.
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11.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi te vé keny ség foly ta tó ja
6–8.  §-ban, a 9.  § (2) be kez dés ében, va la mint a
15–17.  §-ban fog lalt elõ írások nem vagy nem meg fe le lõ
tel je sí té se ese tén bír sá got kö te les fi zet ni.

(2) A me zõ gaz da sá gi te vé keny ség foly ta tó ját, az (1) be -
kez dés sel összhangban,

a) ál lat tar tó te le pen a fel ügye lõ ség, ter mõ föl dön a ta -
laj vé del mi ha tó ság a 6–8.  §-ban, va la mint a 15–17.  §-ban
meg ha tá ro zott ese tek ben nit rátszennyezési bírság,

b) a ta laj vé del mi ha tó ság a 9.  § (2) be kez dé se alap ján a
kü lön jog sza bály sze rin ti adat szol gál ta tás és nyil ván tar tás
ese té ben nit rát adat szol gál ta tá si bírság
meg fi ze té sé re kö te le zi.

(3) A nit rátszennye zé si bír ság mér té ke a mu lasz tás, il -
let ve az elõ írások meg sze gé sé nek mér té ké tõl füg gõ en
50 000–500 000 fo rint közötti összeg.

(4) A nit rát adat szol gál ta tá si bír ság mér té ke a mu lasz -
tás, il let ve az elõ írá sok meg sze gé sé nek mér té ké tõl füg -
gõen 10 000–100 000 forint közötti összeg.

(5) A (2) be kez dés alap ján ki adott ha tá ro zat ban meg ál -
la pí tott ha tár idõ le tel te után – a kö te le zett ség teljesíté -
séig – is mé tel he tõ a (2) be kez dés ben meghatározott bírság.

(6) A fel ügye lõ ség, ille tõ leg a ta laj vé del mi ha tó ság a
bír sá got el ren de lõ ha tó sá gi ha tá ro zat ban a bír ság meg fi ze -
té sé re leg fel jebb 30 na pos határidõt állapít meg.

(7) A (2) be kez dés sze rin ti bír sá got az azt ki sza bó ha tó -
ság ál tal meg ha tá ro zott szám lá ra kell befizetni.

Az országos monitoring mûködtetése

12.  §

(1) A vi zek ben a nit rát szennye zett sé get, to váb bá a fel -
szí ni vi zek eut ro fi zá ci ós ál la po tát – ha jog sza bály más ként 
nem ren del ke zik – a (2)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott 
gyakorisággal ellenõrizni kell.

(2) Az el len õr zést 2008-ban kell el vé gez ni, majd azt
köve tõen négy éven te, egy éven ke resz tül tar tó mé rés so ro -
zat tal.

(3) A nit ráttar ta lom el len õr zé sé hez fel szí ni víz bõl leg -
alább ha von ta, nagy ví zi idõ szak ese tén en nél gyak rab ban
szük sé ges a min ta vé tel. A min ta vé te li he lyek nek jellem -
zõeknek kell len ni a fel szí ni víz re, és az ivó víz el lá tás ra
igény be vett vi zek ese té ben vizs gál ni kell a kü lön jog sza -
bály sze rin ti min ta vé te li he lye ket is.

(4) Fel szín alat ti víz vizs gá la tá hoz a víz kész let szem -
pont já ból jel lem zõ he lye ket kell ki vá lasz ta ni, és a min ta -
vé te le ket sza bá lyos idõ kö zön ként kell vé gez ni. Gya ko ri -
sá gu kat a hid ro ge o ló gi ai adott sá gok tól és a víz ki vé tel
mennyiségétõl függõen kell megállapítani.

(5) A (1)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott el len õr zé si
fel ada tok ról – ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik –
a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

(6) A min ta vé telt és a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tot arra
akk re di tált la bo ra tó ri u mok az EK-mû trá gyák, az ivó víz ki -
vé tel re hasz nált vagy ivó víz bá zis nak ki je lölt fel szí ni vi -
zek, va la mint a fel szín alat ti vi zek vizs gá la tá ra a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott referencia módszerek
alkalmazásával végezhetik.

Tájékoztatás az Európai Unió számára

13.  §

(1) Az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re a vi zek me zõ gaz da sá gi 
ere de tû nit rát szennye zés sel szem be ni vé del mé rõl  szóló,
1991. de cem ber 12-i 91/676/EGK ta ná csi irány elv
(a továb biak ban: ta ná csi irány elv) 3. cikk (4) be kez dé se,
4. cikk (2) be kez dé se, 5. cikk (7) be kez dé se, va la mint
10. cik ke sze rin ti tá jé koz ta tás ról a föld mû ve lés ügyi és vi -
dék fej lesz té si mi nisz ter a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben gon dos ko dik.

(2) A ta ná csi irány elv 10. cik ke sze rin ti tá jé koz ta tás so -
rán meg kell adni:

a) a he lyes me zõ gaz da sá gi gya kor lat elõ írásait,
b) tér ké pen fel tün tet ve az ér zé keny te rü le te ket és azok

vál to zá sát, meg je löl ve a ki je lö lés és fe lül vizs gá lat
szempontjait,

c) a 12.  § sze rin ti el len õr zés ered mé nye it,
d) a cse lek vé si prog ram ról  szóló össze fog la lót, amely

tar tal maz za a 6–11.  §, va la mint a 15–18.  § sze rin ti elõ -
írások alkalmazását,

e) a vi zek ál la po tá nak – a cse lek vé si prog ram in téz ke -
dé se i nek ha tá sá ra ki ala ku ló – vár ha tó változását.

Záró és átmeneti rendelkezések

14.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg

a) a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zés sel
szem be ni vé del mé rõl  szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: R.) 1–8.  §-a, 10–15.  §-a, to váb bá
2. mel lék le te, valamint

b) a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zé sé vel 
szem be ni vé del mé hez szük sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló
2070/2001. (IV. 10.) Korm. határozat
ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ki hir de té sé vel egy ide jû leg az R. 1. mel -
lék le té nek cí mé ben a „jó me zõ gaz da sá gi gya kor lat” szö -
veg rész he lyé be „he lyes me zõ gaz da sá gi gya kor lat” szö -
veg rész lép.
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15.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé se kor már üze me lõ, vagy en -
ge déllyel ren del ke zõ, a kü lön jog sza bály nak nem meg fe le -
lõ ál lat tar tó te le pek trá gya tá ro ló it a 16–17.  § sze rin ti
határidõk lejárta után

a) nem le het hasz nál ni, és
b) leg ké sõbb egy év vel fel kell szá mol ni.

(2) E ren de let hatályba lépésekor már üze me lõ vagy en -
ge déllyel ren del ke zõ ál lat tar tó te le pek ese té ben, amennyi -
ben az ál lat tar tó te lep trá gya tá ro ló já nak víz vé del mi elõ -
írások  miatti meg szün te té sé re, il let ve át ala kí tá sá ra ko ráb -
ban jog sza bály alap ján a fel ügye lõ ség ha tá ro zat ban ha tár -
idõt ál la pí tott meg és a me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly -
ta tó e ha tár idõt nem tud ta tel je sí te ni, e ren de let ha tály ba lé -
pé sét kö ve tõ 60 na pon be lül a ha tár idõ mó do sí tá sát ké rel -
mez he ti a fel ügye lõ ség tõl. A kérelemben be kell mutatni a
tervezett szennyezés csökkentési intézkedéseket, így
különösen:

a) a jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés hez 
szük sé ges feladatokat,

b) a fel ada tok meg ol dá sá ra elõ ze tesen ter ve zett mû sza -
ki meg ol dást,

c) a be ru há zás fi nan szí ro zá sá ra vo nat ko zó el kép ze lé se -
ket,

d) a meg va ló sí tás vár ha tó idõ be li üte me zé sét.

(3) Az e §-ban fog lal tak sze rin ti el já rás le foly ta tá sá ért
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj nem állapítható meg.

16.  §

Nit rát ér zé keny te rü le te ken e ren de let ha tály ba lé pé se kor 
már üze me lõ vagy en ge déllyel ren del ke zõ ál lat tar tó te le -
pek trá gya tá ro ló mû tár gya i nak ki ala kí tá sá ra a cse lek vé si
prog ram ban meg ha tá ro zott he lyes me zõ gaz da sá gi gya kor -
lat ra vonatkozó követelmények végrehajtásának határ -
ideje:

a) az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez kö tött
te vé keny sé gek ese té ben 2007. október 31.,

b) a 5.  § (1) be kez dés ab), ba) és bb) pont ja sze rin ti ér -
zé keny te rü le ten lévõ ál lat tar tó te le pek híg trá gya tá ro ló i ra
2009. október 31.,

c) a b) pont alá nem tar to zó ér zé keny te rü le te ken lévõ
ál lat tar tó te le pek híg trá gya tá ro ló i ra, to váb bá a b) pont alá
tar to zó te rü le te ken lévõ ál lat tar tó te le pek is tál ló trá gya tá -
ro ló i ra 2013. ja nu ár 1.,

d) a b) pont alá nem tar to zó ér zé keny te rü le te ken lévõ
ál lat tar tó te le pek is tál ló trá gya tá ro ló i ra 2014. január 1.

17.  §

Nem nit rát ér zé keny te rü le te ken e ren de let ha tály ba lé pé -
se kor már üze me lõ vagy en ge déllyel ren del ke zõ ál lat tar tó

te le pek trá gya tá ro ló it a leg ha té ko nyabb meg ol dást ki elé -
gí tõ mû sza ki vé de lem mel, vagy ha jog sza bály úgy ren del -
ke zik, az el ér he tõ legjobb technika alkalmazásával kell
ellátni:

a) az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély hez kö tött
te vé keny sé gek ese té ben 2007. október 31-ig,

b) az ál lat tar tó te le pek híg trá gya tá ro ló i ra leg ké sõbb
2014. ja nu ár 1-ig,

c) az ál lat tar tó te le pek is tál ló trá gya tá ro ló i ra leg ké sõbb 
2015. de cem ber 22-ig.

18.  §

Az ál lat tar tó te le pek trá gya tá ro ló i nak e ren de let sze rin ti
ki ala kí tá sá nak ösz tön zé se ér de ké ben az ag rár- és vi dék fej -
lesz té si tá mo ga tá so kat a 16. és a 17.  §-ban fog lalt ha tár -
idõk sor rend jé re figyelemmel kell meghirdetni.

19.  §

(1) Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A híg trá gya hasz no sí tá sá ra szol gá ló, va la mint ön -

tö zött te rü le tek fel szín alat ti vi ze i nek víz mi nõ sé gé re vo -
nat ko zó ada ta it a ta laj vé del mi ha tó ság éven te meg kül di az
ille té kes felügyelõség részére.”

(2) Az R. 1. mel lék le té nek 6.2. pont já nak elsõ be kez dé -
se a kö vet ke zõ szö veg résszel egészül ki:

[6.2. Is tál ló trá gya tá ro ló
Is tál ló trá gyát szi ge telt ala pú, a csur ga lék víz össze gyûj -

té sé re szol gá ló gyûj tõ csa tor nák kal és ak ná val el lá tott trá -
gya te le pen kell tá rol ni. A csur ga lék víz a híg trá gyá val azo -
nos mó don hasz nál ha tó fel, vagy a trá gyá ra vissza ön töz -
he tõ.]

„Le gel te té ses ál lat tar tás ese tén a trá gya tá ro ló ka pa ci tá -
sát az is tál ló zott idõ szak alap ján kell idõ ará nyo san
megállapítani.”

20.  §

Az Ál lat-egész ség ügyi Sza bály zat ki adá sá ról  szóló
41/1997. (V. 28.) FM ren de let 1. szá mú füg ge lék 6. pont já -
nak má so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ szövegrész lép:

„Az ál lo más in do kolt eset ben az e füg ge lék ben fel so rolt 
egyéb épít mé nyek meg va ló sí tá sa alól fel men tést ad hat,
azon ban a kör nye zet vé del mi szem pon tok  miatt is meg épí -
ten dõ lé te sít mé nyek ese tén a fel men tés csak a te le pen be -
lü li meg va ló sí tás ra vo nat koz hat.”

21.  §

E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg -
fe le lést szolgálja:
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a) a Ta nács 91/676/EGK irány el ve (1991. decem -
ber 12.) a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zés -
sel szem be ni védelmérõl,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/35/EK irány -
el ve (2003. má jus 26.) a kör nye zet tel kap cso la tos egyes
ter vek és prog ra mok ki dol go zá sá nál a nyil vá nos ság rész -
vé te lé rõl, va la mint a nyil vá nos ság rész vé te le és az igaz -
ság szol gál ta tás hoz való jog te kin te té ben a 85/337/EGK és
a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról, 2. cikk.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

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

Aba li get
Abod
Ad ász te vel
Adony
Ág fal va
Agg te lek
Ajka
Al csút do boz
Al más ka ma rás
Al só ne mes apá ti
Al só szent már ton
Al só te le kes
Al só zsol ca
Amb róz fal va
An dor nak tá lya
An na völgy
Apá tist ván fal va
Apát va rasd
Apos tag
Ara nyos ga dány
Ar nót
Árok tõ
Ár pás
Asza ló
Aszó fõ
Bab arc szõ lõs
Baj
Ba kó ca

Ba kony bél
Ba kony já kó
Ba kony kú ti
Ba kony ná na
Ba kony szent lász ló
Ba kony szücs
Ba la to na ka li
Ba la ton csi csó
Ba la to ne de rics
Ba la ton fü red
Ba la ton fûz fõ
Ba la ton gyö rök
Ba la ton he nye
Ba la ton lel le
Ba la ton szõ lõs
Ba la ton ud va ri
Ba lo gu nyom
Bánd
Bán ré ve
Bar nag
Báta
Bat to nya
Bá tya
Becs ke há za
Be kecs
Bé la pát fal va
Bé la vár
Bel sõ sárd
Ber ne ce ba rá ti
Benk
Ber hi da
Ber zék
Bi a tor bágy
Bi csérd
Bis se
Boba
Bocs ka i kert
Bo don hely
Bod rog ke resz túr
Bód va len ke
Bód va rá kó
Bód va szi las
Bo kod
Bol hó
Bor sod bó ta
Bor za vár
Bo zsok
Bõcs
Bö köny
Bölcs ke
Bú csú szent lász ló
Bu da je nõ
Bu da ka lász
Bu da ke szi
Bu da örs
Bu da pest II. ke rü let
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Bu da pest IV. ke rü let
Bu da pest XXI. ke rü let
Bu da pest XXII. ke rü let
Buj
Bük
Bükk mo gyo rósd
Bük kösd
Bükk szék
Bükk szent ke reszt
Bükk zsérc
Csab di
Csab ren dek
Csá kány do rosz ló
Csák be rény
Csák vár
Csa ná da pá ca
Csar nó ta
Cse bény
Cseh bá nya
Cse mõ
Cse rép fa lu
Cser kút
Cser nely
Cser szeg to maj
Csesz nek
Cso bán ka
Csó ka kõ
Csok va o mány
Csol nok
Cso pak
Csór
Csön ge
Csõ vár
Cún
Dág
Dar nó zse li
Deb re cen
Decs
Dé des ta pol csány
Dej tár
De ve cser
Di ósd
Di ós kál
Di ós visz ló
Do rog
Döb rön te
Dör gi cse
Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va fok
Drá va gár dony
Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs

Drá va szer da hely
Drá vasz tá ra
Drá va ta má si
Du dar
Du na al más
Du na bog dány
Du na egy há za
Du na fal va
Du na ke szi
Du na ki li ti
Du na pa taj
Du na re me te
Ebes
Écs
Ede lény
Eger
Éger szög
Eger vár
Eger völgy
Egy há zas ha rasz ti
Ep lény
Er csi
Érd
Ér sek csa nád
Fadd
Fajsz
Far kas gye pû
Fe hér vár csur gó
Fel sõ ma rác
Fel sõ örs
Fel sõ szent már ton
Fel sõ tár kány
Fel sõ te le kes
Fel sõ zsol ca
Fe nyõ fõ
Fer tõ rá kos
Fok tõ
Fót
Fü zér
Fü ze sa bony
Gad na
Gal ga gu ta
Gal vács
Gan na
Gánt
Gá va ven csel lõ
Gé der lak
Ger jen
Gesz tely
Gesz te réd
Go lop
Gor di sa
Gö döl lõ
Gye nes di ás
Gye pü ka ján
Gyön gyös
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Gyön gyös fa lu
Gyön gyös soly mos
Gyõr
György tar ló
Gyõ röcs ke
Gyõ rúj fa lu
Gyõr zá moly
Gyu la ke szi
Haj dú sám son
Haj más kér
Ha lász te lek
Ha lim ba
Hal maj
Har kány
Hárs kút
Har ta
Hé der vár
He gyesd
Hegy szent már ton
He jõ bá ba
He jõ kürt
Her ceg kút
He réd
Hé reg
He rend
He resz nye
Her nád kak
Her nád né me ti
Her nyék
Het ve hely
Hi das
Hi deg kút
Hid vé gar dó
Ho mok bö dö ge
Hosszú he tény
Ib rány
Iker vár
Ik rény
Ipacs fa
Ipoly tar nóc
Iro ta
Isa szeg
Is pánk
Isz ka szent györgy
Isz ti mér
Ivánc
Iván csa
Ják fa
Jós va fõ
Kács
Kál ló sem jén
Kánó
Ka polcs
Káp ta lan fa
Ké ked
Ke me nes mi hály fa

Ké mes
Kem se
Ke néz
Ke re pes
Ker ka tes kánd
Ke szeg
Kesz nyé ten
Ke szü
Kim le
Kin cses bá nya
Ki rály szen tist ván
Kis ba bot
Kis bajcs
Kis bo dak
Kis csécs
Kis gyõr
Kis har sány
Kis ja kab fal va
Kis lõd
Kis ma ros
Kis oro szi
Kis szent már ton
Kis tar csa
Kis tol mács
Kis tót fa lu
Kis var sány
Ko lon tár
Kom já ti
Kor lát
Kó rós
Kó taj
Ko vács hi da
Köl cse
Kõ szár hegy
Kõ vá gó szõ lõs
Kõ vá gó töt tös
Kö ves kál
Kül sõ sárd
La kó csa
Le ány fa lu
Le ány vár
Le gyes bé nye
Lé nárd da róc
Len ti
Le sen ce fa lu
Le sen ce to maj
Le te nye
Li pót
Li tér
Lit ke
Ló kút
Ló rév
Lo vas
Lõ kös há za
Lú zsok
Ma do csa
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Ma gyar bán he gyes
Ma gya reg regy
Ma gyar mecs ke
Ma gyar po lány
Ma kád
Mak lár
Ma lom sok
Má lyin ka
Mán dok
Mán fa
Már fa
Má ria ha lom
Má ri a kál nok
Má ri a ké ménd
Már kó
Mar kóc
Mar to nyi
Má té szal ka
Mát ra szen tim re
Mát ra ve re bély
Matty
Má tyus
Máza
Me csek ná dasd
Med gye segy há za
Meggyes ko vá csi
Me gye híd
Méh te lek
Mencs hely
Méra
Mér ges
Mes te ri
Me szes
Me zõ la dány
Me zõ sze me re
Me zõ tár kány
Mi lo ta
Mind szent go di sa
Mis kolc
Mo gyo rós bá nya
Mo hács
Mol ná ri
Mó nos bél
Mon osz ló
Mo nyo ród
Mó ri chi da
Mos dós
Nagy bajcs
Nagy ha lász
Nagy har sány
Nagy kál ló
Nagy ka ma rás
Nagy ko vá csi
Nagy ma ros
Nagy sáp
Nagy si mo nyi

Nagy tá lya
Nagy tar csa
Nagy te vel
Nagy tót fa lu
Nagy vá zsony
Nagy vis nyó
Ne ké zseny
Ne mes apá ti
Ne mes bor zo va
Ne mes hany
Ne mes vá mos
Né met bá nya
Né zsa
Nick
Nosz vaj
Nova
No va jid rány
Nyer ges új fa lu
Nyi rád
Nyír bá tor
Nyõ gér
Nyúl
Ó bá nya
Óba rok
Ó bu da vár
Olasz fa lu
Onga
Or das
Orfû
Orosz lány
Ostf fy asszony fa
Os to ros
Osz lár
Öcs
Õcsény
Ör vé nyes
Öskü
Páka
Pál há za
Pal ko nya
Pa loz nak
Pá nyok
Pa rád
Pa rád sas vár
Pa rasz nya
Pa szab
Pász tó
Pat varc
Páty
Pe cöl
Pécs
Pé csely
Pécs vá rad
Pel lérd
Pén zes gyõr
Per bál
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Per ku pa
Pé ter vá sá ra
Pét für dõ
Pet hõ he nye
Pi liny
Pi lis bo ros je nõ
Pi lis csa ba
Pi lisszán tó
Pi lisszen ti ván
Pi lisszent ke reszt
Pi lis vö rös vár
Pis kó
Pócs me gyer
Po máz
Por va
Pör de föl de
Pula
Pusz ta föld vár
Pusz ta mis ke
Püs ki
Rá ba csé csény
Rá ba pa to na
Rá ba szent mi hály
Rá ba szent mik lós
Rác ke ve
Rád fal va
Raj ka
Ra ka ca
Ra ka ca szend
Ra ka maz
Ré dics
Re me te szõ lõs
Ré pás hu ta
Resz nek
Rezi
Ri cse
Ri nya ko vá csi
Ru da bá nya
Rum
Sa jó i ván ka
Sa jó lád
Sa jó ö rös
Sa lom vár
Sály
Sá mod
Sár hi da
Sá ri sáp
Sár vár
Sás ka
Sáta
Sé
Sik lós
Sima
Si ma ság
Si mon fa
So bor

Solt
Sóly
Soly már
Som be rek
Sop ron
Sós kút
Só sver ti ke
Sü meg
Süt tõ
Sza bad battyán
Sza ba di
Sza ká csi
Sza la fõ
Szalk szent már ton
Sza lon na
Sza mos ta tár fal va
Sza por ca
Szár
Szár li get
Szar vas kend
Szar vas kõ
Szász vár
Szat már cse ke
Sza va
Szé csi szi get
Sze der kény
Szeg er dõ
Szé kely sza bar
Szek szárd
Szend rõ
Szend rõ lád
Szen tan tal fa
Szent bék kál la
Szent bor bás
Szent end re
Szent gál
Szent ja kab fa
Szent ka ta lin
Szent ki rály sza bad ja
Szi get csép
Szi get mo nos tor
Szi get szent már ton
Szi get szent mik lós
Szi get új fa lu
Szi ha lom
Szi las po gony
Szil vás vá rad
Szin
Szin pet ri
Szi rák
Szob
Szom bat hely
Szor gal ma tos
Szõc
Szög li get
Szõ lõ sar dó
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Ta gyon
Ta hi tót fa lu
Ta li án dö rögd
Tállya
Ta na kajd
Táp lán szent ke reszt
Ta pol ca
Tar dos
Tar ján
Tass
Tát
Ta ta bá nya
Tel ki
Te resz te nye
Tés
Tésa
Té sen fa
Ti kos
Ti már
Ti sza ber cel
Ti sza bez déd
Ti sza cse ge
Ti sza dob
Ti sza do rog ma
Ti sza gyu la há za
Ti sza ka rád
Ti sza ke szi
Ti sza kó ród
Ti sza nagy fa lu
Ti sza pal ko nya
Ti sza tar ján
Ti sza új vá ros
Tó fej
To kaj
To kod
To ko dal tá ró
To korcs
Tor na ká pol na
Tor na ná das ka
Tor na szen tand rás
To rony
Tót szer da hely
Tót új fa lu
Tót vá zsony
Tö köl
Tö rök bál int
Tura
Tú rist ván di
Tú rony
Ugod
Új ba rok
Új kí gyós
Úny
Up pony
Ura i új fa lu

Úr hi da
Úr kút
Uszód
Uzsa
Üröm
Vad na
Vál lus
Vá mos sza ba di
Vár al ja
Var bó
Var bóc
Vár gesz tes
Vá ros lõd
Vár pa lo ta
Vá sá ros dom bó
Vá sá ros na mény
Vá szoly
Vasszé cseny
Vát
Vej ti
Vé kény
Ve lem
Ve lény
Vé nek
Ve rõ ce
Vér tes som ló
Vér tes tol na
Vér tes szõ lõs
Veszp rém
Veszp rém fajsz
Vi gánt pe tend
Vil lány
Vil lány kö vesd
Vi lo nya
Vi seg rád
Víz vár
Vo kány
Vo nyarc vas hegy
Vö nöck
Vö rös tó
Za la cséb
Za la eger szeg
Za la ha láp
Za la kö ves kút
Za la lö võ
Za la szen ti ván
Za lá ta
Zá moly
Zán ka
Ze be gény
Zen gõ vár kony
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
Abád sza lók
Aba sár
Aba új kér
Aba új szán tó
Abda
Áb ra hám hegy
Ács
Ad or jás
Ágas egy há za
Agya gosszer gény
Ajak
Akasz tó
Alap
Al ber tir sa
Al deb rõ
Ali bán fa
Al más fü zi tõ
Al más há za
Al só be rec ki
Al só ná na
Al só né me di
Al só nyék
Al só örs
Al só pá hok
Al só pe tény
Al só rajk
Al só szen ter zsé bet
Al só új lak
Anarcs
And rás fa
Apá ca tor na
Apaj
Ápor ka
Ara nyos apá ti
Ár tánd
Ás vány rá ró
At kár
Ba bó csa
Bá bol na
Ba bos döb ré te
Ba bót
Bácsszent györgy
Ba da csony to maj
Ba da csony tör de mic
Bag
Bag lad

Ba god
Bá gyog szo vát
Baja
Baj na
Ba jót
Bak
Bak há za
Ba ko nya
Ba kony kop pány
Ba ko nyosz lop
Ba kony pö lös ke
Ba kony szent ki rály
Bak ta ló ránt há za
Bak tüt tös
Ba las sa gyar mat
Ba la ton al má di
Ba la ton be rény
Ba la ton bog lár
Ba la to nend réd
Ba la ton feny ves
Ba la ton fõ ka jár
Ba la ton föld vár
Ba la ton ke ne se
Ba la ton ke reszt úr
Ba la ton ma gya ród
Ba la ton má ria für dõ
Ba la ton õszöd
Ba la ton ren des
Ba la ton sza ba di
Ba la ton szár szó
Ba la ton sze mes
Ba la ton szent györgy
Ba la ton sze pezd
Ba la ton új lak
Ba la ton vi lá gos
Ba lin ka
Bal kány
Bal ló szög
Bal ma zúj vá ros
Bal sa
Bál vá nyos
Bá nok szent györgy
Bár
Ba ra bás
Ba racs ka
Ba ra nya híd vég
Ba ra nya je nõ
Ba ra nya szent györgy
Barcs
Bá ta a pá ti
Baté
Bát mo nos tor
Bá tony te re nye
Bá tor
Bá tor li get
Batyk

894 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/13. szám



Ba zsi
Béb
Bejc gyer tyá nos
Bé kás
Bé kés csa ba
Be leg
Be lo i an nisz
Bér bal ta vár
Be reg da róc
Be reg su rány
Be re mend
Be ren te
Ber zen ce
Be sen ce
Be se nyõd
Be ze nye
Be ze réd
Bics ke
Bi har ke resz tes
Bi ha rug ra
Bi kal
Biri
Boc föl de
Bo dajk
Bod mér
Bo do lya bér
Bo dor fa
Bod rog
Bod rog ha lom
Bod rog kis fa lud
Bod ro go la szi
Bo gács
Bo gád
Bo gád mind szent
Bog dá sa
Bo gyisz ló
Bo gyosz ló
Bó ka há za
Bol dog
Bold va
Bon cod föl de
Bony hád
Bor gá ta
Bors fa
Bor sod geszt
Bor sod szi rák
Bor ször csök
Boz zai
Bõ
Böde
Bö göt
Bö gö te
Bö hö nye
Börcs
Bu da pest III. ke rü let
Bu da pest XI. ke rü let

Bu da pest XV. ke rü let
Bu da pest XVI. ke rü let
Bu da pest XVII. ke rü let
Bu da pest XVIII. ke rü let
Bu da pest XXIII. ke rü let
Bu gyi
Bu zsák
Bükk ara nyos
Bü rüs
Cece
Ceg léd
Ceg léd ber cel
Cell dö mölk
Cher nel há za da mo nya
Ci gánd
Cikó
Csa ba sza ba di
Csaj ág
Csá kány
Csa ná dal ber ti
Csa nád pa lo ta
Csány
Csá nyosz ró
Csa pi
Csa pod
Csa ro da
Csá tal ja
Csa tár
Cse hi
Cse hi mind szent
Csem pesz ko pács
Csen gõd
Csé nye
Csep reg
Cse rép vár al ja
Cseszt reg
Csév ha raszt
Csib rák
Csi kós tõt tõs
Csip ke rek
Cso bád
Cso baj
Cso ko nya vi son ta
Csom bárd
Cson ka hegy hát
Csor na
Csor vás
Csö de
Csö köly
Csö mend
Csö mö dér
Csö mör
Da bas
Dab ronc
Dá móc
Dán szent mik lós
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Dány
Da ra bos hegy
Dá vod
Dél egy há za
Dem jén
Dinnye ber ki
Dob ron hegy
Domb egy ház
Domb ira tos
Dom bó vár
Domb rád
Do mony
Do mosz ló
Dö bör hegy
Döge
Dö mös
Döm söd
Dör
Dötk
Drág szél
Dré gely pa lánk
Duka
Du na ha rasz ti
Du na szeg
Du na szek csõ
Du na szent be ne dek
Du na szent györgy
Du na szent mik lós
Du na szent pál
Du na szi get
Du na te tét len
Du na var sány
Du na ve cse
Dus nok
Dúzs
Eber gõc
Ecséd
Ecser
Edve
Ege ra ra csa
Eger bak ta
Egyed
Egyek
Egy há zas fa lu
Egy há zas he tye
Egy há zas ke szõ
Egy há zas ko zár
Elek
Emõd
Encs
En csencs
End rõc
Ene se
Enying
Eper jes ke
Epöl

Er dõ ker tes
Er dõs mecs ke
Ér pa tak
Esz ter gály hor vá ti
Esz ter gom
Etyek
Fá cán kert
Fan csal
Fa rád
Fe hér gyar mat
Fe ke te er dõ
Fel csút
Fel deb rõ
Fel sõ be rec ki
Fel sõ dob sza
Fel sõ eger szeg
Fel sõ já nos fa
Fel sõ la jos
Fel sõ pá hok
Fel sõ pa kony
Fel sõ rajk
Fel sõ szen ter zsé bet
Fel sõ szöl nök
Fé nyes lit ke
Fer tõ boz
Fer tõd
Fer tõ end réd
Fer tõ ho mok
Fer tõ szent mik lós
Fer tõ szép lak
Fiad
Fi tye ház
Fo lyás
Fo nyód
For ró
Fõ nyed
Füle
Fü lesd
Fü löp há za
Fü löp szál lás
Gá bor ján há za
Ga dány
Ga lam bok
Gal ga hé víz
Ga más
Gara
Ga ra bonc
Ga rad na
Gár dony
Ge lé nes
Gen csa pá ti
Ger de
Ge ren dás
Ger se ka rát
Geszt
Gé tye
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Gige
Gil ván fa
Gi rincs
Gó gán fa
Göd
Gönc
Gönc rusz ka
Gör be há za
Gör ge teg
Gõs fa
Gu lács
Gyál
Gya nó ge re gye
Gyé ké nyes
Gyer mely
Gyód
Gyöm rõ
Gyöngy fa
Gyön gyös ha lász
Gyön gyös mel lék
Györ köny
Gyõr la da mér
Gyõr ság
Gyõr sö vény ház
Gyõr vár
Gyugy
Gyu la
Gyú ró
Gyü re
Gyû rûs
Hács
Ha gyá ros bö rönd
Ha hót
Haj dú had ház
Haj dú szo bosz ló
Ha jós
Ha las tó
Ha lá szi
Ha logy
Harc
Har sány
Hat van
He gyes ha lom
Hegy fa lu
Hegy hát ho dász
Hegy hát szent ja kab
Hegy hát szent pé ter
Hegy kõ
Hegy ma gas
He jõ ke resz túr
He jõ pa pi
He jõ sza lon ta
Her ceg szán tó
Her nád
Her nád bûd
Her nád cé ce

Her nád kércs
Her nád szen tand rás
Her nád szur dok
Her nád vé cse
Hét
He te fe jér cse
He tes
He tye fõ
Hé víz
Hé víz györk
Hi das né me ti
Hi deg ség
Hi rics
Hol lád
Ho mok mégy
Ho mo rúd
Hort
Hosszú pe resz teg
Hosszú víz
Hosz tót
Hot tó
Hö vej
Hu gyag
Igal
Iha ros be rény
Ik lan be rény
Ik lód bör dõ ce
Imo la
Ináncs
Inárcs
Inke
Ipoly töl gyes
Ipoly ve ce
Iván battyán
Izsák
Já gó nak
Jákó
Jánd
Já nos há za
Já nos som or ja
Jásd
Jász ágó
Jász be rény
Jász fel sõ szent györgy
Jász fény sza ru
Jéke
Jo ba há za
Kaba
Ka já szó
Kaj dacs
Ká kics
Ka kucs
Kal lósd
Ka lo csa
Ká loz
Kám
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Ka mond
Ká nya vár
Ká pol na
Ká pol nás nyék
Ka posszek csõ
Ka pos vár
Káp ta lan tó ti
Ka pu vár
Kar akó
Ka ra kó ször csök
Ká rász
Kar csa
Kar dos kút
Kar macs
Ká roly há za
Ka ros
Ká sád
Kas té lyos dom bó
Ka sza per
Ka szó
Ká vás
Ka zinc bar ci ka
Kázs márk
Ke cel
Ke hi da kus tány
Kék cse
Kék kút
Ke léd
Ke le víz
Ke men dol lár
Ke me nes hõ gyész
Ke me nes ká pol na
Ke me nes ma ga si
Ke me nes pál fa
Ke me nes söm jén
Ke me nes szent már ton
Ke me nesszent pé ter
Ke mén fa
Ke néz lõ
Ke nye ri
Ker ca szo mor
Ke re csend
Ke re cseny
Ke rek egy há za
Ke re ki
Ker ka ba ra bás
Kér sem jén
Keszt hely
Kesz tölc
Két egy há za
Két hely
Két új fa lu
Ke ver mes
Kis apá ti
Ki sar
Kis asszony fa

Kis ba jom
Kis be rény
Kis ber zseny
Kis besz ter ce
Kis bu csa
Kis domb egy ház
Kis gör bõ
Kis ki nizs
Kis kor pád
Kis kõ rös
Kis kun lac há za
Kis ku tas
Kis lé ta
Kis má nyok
Kis pá li
Kis rá kos
Kis ré cse
Kis roz vágy
Kis som lyó
Kissze ke res
Kis szi get
Kis ta pol ca
Kis to kaj
Ki su nyom
Kis vár da
Ko má rom
Kom ló
Kom lósd
Ko mo ró
Komp olt
Kon dor fa
Kóny
Kóp há za
Ko ron có
Ko vács szé ná ja
Köcsk
Kö kény
Kö lesd
Köl ked
Kö mö rõ
Kör mend
Kö röm
Kõ rös hegy
Kö rös nagy har sány
Kõ szeg
Kõ szeg do rosz ló
Köt cse
Kõ vá gó örs
Ku na dacs
Kun ágo ta
Kun ba racs
Kun ma da ras
Kun pe szér
Kun szent mik lós
Kun szi get
Kup
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Kurd
Kül sõ vat
Lá bat lan
Lá bod
Lá ca csé ke
La dány be ne
Lád be se nyõ
La jos mi zse
Lak hegy
Lát rány
Lé bény
Le génd
Len gyel tó ti
Lep sény
Le sen ce ist vánd
Lé ta vér tes
Let kés
Le vél
Le ve lek
Li bic koz ma
Li get fal va
Lócs
Ló nya
Lo vas be rény
Lö võ pet ri
Lu kács há za
Mag lód
Má gocs
Ma gos li get
Magy
Ma gyar al más
Ma gyar domb egy ház
Ma gyar föld
Ma gyar gencs
Ma gyar her te lend
Ma gyar szék
Ma gyar te lek
Ma jos há za
Majs
Má lyi
Mánd
Mány
Mar cal ger ge lyi
Mar ca li
Mar cal tõ
Má ria pócs
Mar kaz
Ma ró csa
Má rok pa pi
Mar ton vá sár
Me csér
Med gyes bo dzás
Me di na
Me gyer
Men de
Mer se vát

Mes ter há za
Mesz teg nyõ
Me zõ csát
Me zõ cso ko nya
Me zõd
Me zõ gyán
Me zõ he gyes
Me zõ ko vács há za
Me zõ lak
Me zõ szent györgy
Mi háld
Mi hály há za
Mike
Mi ke bu da
Mi ke ka rá csony fa
Mi kosszép lak
Mi lej szeg
Mind szent kál la
Mi se fa
Mis ke
Mo gyo ród
Moha
Mo nor
Mo nos tor apá ti
Mór
Mo son ma gya ró vár
Mo son szent mik lós
Mo son szol nok
Mõ csény
Mú csony
Muhi
Mu ra ke resz túr
Náb rád
Na dap
Ná dasd
Nád ud var
Na gya csád
Na gyar
Nagy atád
Nagy ba jom
Nagy ba kó nak
Nagy bán he gyes
Nagy ba racs ka
Nagy ber ki
Nagy bör zsöny
Nagy csány
Nagy csécs
Nagy cse pely
Nagy do bos
Nagy do rog
Nagy ér
Na gyesz ter gár
Nagy gör bõ
Nagy gyi mót
Nagy ka ni zsa
Nagy ka por nak
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Nagy ki nizs
Nagy kor pád
Nagy ku tas
Nagy len gyel
Nagy lózs
Nagy má nyok
Nagy nyá rád
Nagy pá li
Nagy pi rit
Nagy ra da
Nagy rá kos
Nagy ré cse
Nagy ré de
Nagy roz vágy
Nagy sza ká csi
Nagy ti laj
Nagy var sány
Ná rai
Ne mes bikk
Ne mes bük
Nem es déd
Ne mes gör zsöny
Ne mes gu lács
Ne mes he tés
Ne mes ke reszt úr
Ne mes kocs
Ne mes kol ta
Ne mes lá dony
Ne mes nád ud var
Ne mes rá dó
Ne mes sán dor há za
Ne messza lók
Ne messzen tand rás
Ne mes vid
Ne mes vi ta
Né met fa lu
Nesz mély
Nik la
Nó ráp
Nosz lop
No vaj
Nyár egy há za
Nyék lád há za
Nyír adony
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír egy há za
Nyír gel se
Nyír gyu laj
Nyír lö võ
Nyír ma da
Nyír már ton fal va
Nyír mi hály di
Nyír pi lis
Nyír te lek
Ócsa

Ó fa lu
Ó fe hér tó
Oko rág
Olasz fa
Olasz lisz ka
Olcs va
Olcs va a pá ti
Old
Ónod
Or bá nyos fa
Or da cse hi
Or fa lu
Oros há za
Orosz ló
Orosz tony
Osz kó
Osz to pán
Ózd fa lu
Oz mán bük
Öm böly
Öreg cser tõ
Öreg lak
Õr ha lom
Õri ma gya rósd
Õri szent pé ter
Ör kény
Öt te vény
Pá cin
Pa csa
Pá csony
Pad ár
Páhi
Pa kod
Pá kozd
Paks
Palé
Páli
Pál ma jor
Pa muk
Pan kasz
Pan non hal ma
Pa nyo la
Pap
Pápa
Pá pa ko vá csi
Pá poc
Páp rád
Pász to ri
Pat
Pa tak
Pát ka
Páz mánd
Páz mánd fa lu
Pé cel
Pe nyi ge
Pere
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Pé ter hi da
Pé te ri
Pe tõ há za
Pe tõ mi hály fa
Pi lis
Pi lis csév
Pi lis jász fa lu
Pinnye
Pi ri cse
Pit va ros
Pó csa
Pócs pet ri
Po gány szent pé ter
Pó ka sze petk
Pol gár
Pol gár di
Por pác
Por rog szent ki rály
Por rog szent pál
Po tony
Po tyond
Pö lös ke
Pö lös ke fõ
Pör böly
Pöt ré te
Prügy
Pusz ta hen cse
Pusz ta ko vá csi
Pusz ta mo nos tor
Pusz ta ott la ka
Pusz ta sze mes
Pusz ta szent lász ló
Pusz ta vacs
Pusz ta vám
Pusz ta zá mor
Put nok
Rá ba csa nak
Rá ba ke cöl
Rá ba paty
Rá ba por dány
Rá ba se bes
Rá ba szen tand rás
Rá ba ta má si
Rá ba töt tös
Rák si
Ra pos ka
Rép ce lak
Rév fü löp
Rév le ány vár
Ri gács
Ri nya szent ki rály
Ri nya új lak
Ri nya új nép
Rom hány
Röj tök mu zsaj
Sa jó e cseg

Sa jó híd vég
Sa jó ke resz túr
Sa jó pet ri
Sa jó püs pö ki
Sa jó se nye
Sa jó szent pé ter
Sa jó szö ged
Sa jó ve lezd
Saj tos kál
Sal föld
Sal gó tar ján
Sand
Sá ra zsa dány
Sár fi miz dó
Sár ke resz tes
Sár ke reszt úr
Sár mel lék
Sá ros pa tak
Sár pi lis
Sar ród
Sár szent ágo ta
Sásd
Sá to ral ja új hely
Sá tor hely
Sá voly
Sellye
Sem jén
Sé nye
Se re gé lyes
Se rény fal va
Sik lós nagy fa lu
Si ó a gárd
Sió fok
Si rok
Sit ke
Solt szen tim re
Som ló je nõ
Som ló vá sár hely
So mo gya racs
So mogy ba bod
So mogy bük kösd
So mogy fajsz
So mogy jád
So mogy sám son
So mogy sárd
So mogy si mo nyi
So mogy szent pál
So mogy szil
So mogy túr
So mogy ud var hely
So mogy vá mos
So mogy vár
So mogy zsit fa
Son kád
So po nya
Sop ron né me ti
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Sor ki fa lud
Sor ki ká pol na
So rok po lány
Sós tó fal va
Só tony
Söj tör
Söp te
Sö réd
Su ko ró
Su mony
Sü kösd
Süly sáp
Sü megp rá ga
Sza bad kí gyós
Sza bad szál lás
Sza bad szent ki rály
Sza bás
Sza bolcs
Sza bolcs ve res mart
Sza da
Szak áld
Sza kály
Szak már
Szak nyér
Sza koly
Sza kony
Sza la pa
Sza la szend
Sza lat nak
Szán tód
Szany
Száz ha lom bat ta
Szed res
Sze gi
Sze gi long
Szé kes fe hér vár
Szen te gát
Szent gott hárd
Szent györgy vár
Szen tim re fal va
Szen tist ván bak sa
Szent lõ rinc
Szent lõ rinc ká ta
Szent pé te rúr
Sze nyér
Sze rem le
Sze rencs
Szer gény
Szi get be cse
Szi get ha lom
Szig li get
Szi jár tó há za
Szik szó
Szil
Szil sár kány
Szil vásszent már ton

Szir ma be se nyõ
Szó lád
Szo mód
Szo mo lya
Szo mor
Szõ ce
Szõd
Szõd li get
Szõ ke dencs
Szõ lõs gyö rök
Szö rény
Szu ha fõ
Szu ha kál ló
Ta bajd
Tab di
Tá bor fal va
Tá kos
Tak sony
Tak ta báj
Tak ta ke néz
Tak ta sza da
Tap sony
Tar
Tard
Tar na szent má ria
Tár nok
Tar pa
Tar rós
Tás ka
Tata
Ta tár szent györgy
Tek la fa lu
Te le kes
Te lek ge ren dás
Te le ki
Ten ge lic
Ten ge ri
Té seny
Tes kánd
Ti bold da róc
Ti hany
Ti laj
Tinnye
Ti sza a dony
Ti sza becs
Ti sza csé cse
Ti sza cser mely
Ti sza da da
Ti sza derzs
Ti sza esz lár
Ti sza fü red
Ti sza i gar
Ti sza ka nyár
Ti sza ke re cseny
Ti sza la dány
Ti sza lök
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Ti sza lúc
Ti sza mo gyo rós
Ti sza örs
Ti sza szal ka
Ti sza szen tim re
Ti sza szent már ton
Ti sza szõ lõs
Ti sza tar dos
Ti sza te lek
Ti sza vas vá ri
Ti sza vid
Ti va dar
Tó fa lu
Tolcs va
Told
Tol na
To maj mo nos to ra
Tom pa lá dony
Tor das
Tor más li get
Tor nyos né me ti
Tor nyos pál ca
Tót kom lós
Tök
Tu zsér
Tür je
Tüs ke vár
Ud var
Új har tyán
Új ke néz
Új kér
Új len gyel
Új lé ta
Új ró na fõ
Új solt
Új szent mar gi ta
Új te lek
Új ti kos
Új vár fal va
Ukk
Usz ka
Üllõ
Vác
Vá ceg res
Vác szent lász ló
Vág
Vaja
Vaj dács ka
Vajsz ló
Vál
Val kó
Vá mos atya
Vá mos mi ko la
Vá mos pércs
Vá mos új fa lu
Var ász ló

Vár ba log
Vár da
Vár domb
Vár ke szõ
Vár völgy
Va sad
Vá sá ros mis ke
Vas bol dog asszony
Vas kút
Vas pör
Vas vár
Vat ta
Vázs nok
Vécs
Ve csés
Vég egy há za
Ve len ce
Vép
Ver eb
Ve res egy ház
Ver pe lét
Ver send
Vér te sa csa
Vér tes bog lár
Vése
Veszp rém gal sa
Vil mány
Vi nár
Vin dor nya fok
Vin dor nya lak
Vin dor nya szõ lõs
Vi son ta
Viss
Visz
Vi szák
Vit nyéd
Vi zsoly
Vöc könd
Vörs
Zá dor
Zá hony
Zajk
Zá kány
Zá kány fa lu
Za la apá ti
Za la bér
Za la bol dog fa
Za la csány
Za la er dõd
Za la gyö mö rõ
Za la hás hágy
Za la ig ri ce
Za la ist vánd
Za la ka ros
Za la ko már
Za la meggyes
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Za la me re nye
Za la sár szeg
Za la sza bar
Za la szán tó
Za la szeg vár
Za la szent ba lázs
Za la szentg rót
Za la szent györgy
Za la szent ja kab
Za la szent lász ló
Za la szent lõ rinc
Za la szent már ton
Za la szent mi hály
Za la szom bat fa
Za la új lak
Za la vár
Za la vég
Zal kod
Za már di
Ze bec ke
Zemp lé na gárd
Zi liz
Zsám bék
Zsám bok
Zse be há za
Zsennye
Zsuj ta
Zsurk

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

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
fog lalt jog kö ré ben a kö vet ke zõ ren de le tet alkotja:

1.  §

A mû sza ki tar tal mú jog sza bály ter ve ze tek nek az Eu ró -
pai Bi zott ság gal és az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val való
egyez te té sé rõl  szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Mûszr.) 5.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(6) Nem kell figye lembe ven ni az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ha tár idõt, amennyi ben a ter ve zet ben fog lalt 
mû sza ki le írás vagy egyéb kö ve tel mény, il let ve a szol gál -
ta tás ra vo nat ko zó jog sza bály ter ve ze te olyan adó- vagy

pénz ügyi in téz ke dé sek kel kap cso la tos, ame lyek a mû sza ki 
le írás vagy egyéb kö ve tel mény, il let ve a szol gál ta tás ra vo -
nat ko zó jog sza bály be tar tá sá nak ösz tön zé se ré vén be fo -
lyá sol ják a ter mé kek fo gyasz tá sát vagy a szol gál ta tá sok
igény be vé te lét. Nem alkalmazható ez a kivétel a
társadalombiztosítási rendszerhez kapcsolódó tervezetre.”

2.  §

A Mûszr. 8.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az 5.  § (6) be kez dé se sze rin ti sza bály ter ve ze tek re

adott ész re vé tel vagy rész le tes vé le mény csak olyan szem -
pon tok ra vo nat koz hat, ame lyek a ke res ke del met vagy – a
szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó ren del ke zé sek te kin te té ben –
a szol gál ta tá sok sza bad áram lá sát, il let ve a szol gál ta tó vál -
lal ko zá sok le te le pe dé si sza bad sá gát gá tol hat ják, és nem
vonatkozhatnak az intézkedés adó- vagy pénzügyi
szempontjaira.”

3.  §

A Mûszr. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § Ez a ren de let a mû sza ki szab vá nyok és sza bá -

lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta tá sa i ra
vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si el já rás
meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek való
meg fe le lést szol gál ja, az 1. cikk (6)–(10) be kez dé se, a
2–7. cik kek, valamint az I. és II. mellékletek kivételével.”

4.  §

A Mûszr. 2. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

5.  §

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

(2) Ez a ren de let a mû sza ki szab vá nyok és sza bá lyok,
va la mint az in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta tá sa i ra vo -
nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si el já rás
meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK eu ró pai par la men ti
és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott – 1998. jú ni us 22-i
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 8. cik ke
(1) be kez dé se ha to dik al be kez dé sé nek, va la mint a 10. cikk 
(4) be kez dé sé nek való meg fe le lést szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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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 ren de let (tör vény) ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá -
nyok és sza bá lyok, va la mint az in for má ci ós tár sa da lom
szol gál ta tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok te rén in for má ció -
szol gál ta tá si el já rás meg ál la pí tá sá ról  szóló, – a 98/48/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel mó do sí tott –
1998. jú ni us 22-i 98/34/EK eu ró pai par la men ti 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 ren de let (tör vény) ter ve ze té nek a kö vet ke zõ kö zös sé -
gi jogi ak tu sok sze rin ti elõ ze tes be je len té se megtörtént:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács – a 98/48/EK
irány elv vel mó do sí tott – 98/34/EK irány el ve (1998. jú -
nius 22.) a mû sza ki szab vá nyok és sza bá lyok, va la mint az
in for má ci ós tár sa da lom szol gál ta tá sa i ra vo nat ko zó sza bá -
lyok te rén in for má ció szol gál ta tá si eljárás meg álla -
pításáról;

b) ...;
c) ...”

A Kormány
29/2006. (II. 7.) Korm.

rendelete

a vízi árufuvarozásról szóló egyes rendeletek hatályon 
kívül helyezésérõl

A Kor mány a ví zi köz le ke dés rõl szó ló 2000. évi XLII.
tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket rendeli el:

1. §

Ha tá lyát vesz ti
a) a Ha jó zás Áru fu va ro zá si Sza bály za tá nak mó do sí tá -

sá ról szó ló 23/1960. (V. 8.) Korm. rendelet,
b) a Ha jó zás Áru fu va ro zá si Sza bály za tá nak mó do sí tá -

sá ról szó ló 5/1968. (I. 27.) Korm. rendelet,

c) a Ha jó zási Áru fu va ro zá si Sza bály zat mó do sí tá sá ról
szó ló 21/1978. (III. 31.) MT rendelet,

d) a Ha jó zási Áru fu va ro zá si Sza bály zat közzétételérõl
szó ló 1/1957. (IV. 20.) KPM rendelet,

e) az egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról szó ló
15/1990. (IV. 30.) Kö HÉM ren de let 2. §-a.

2. §

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

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
5/2006. (II. 7.) EüM

rendelete

a mentésrõl

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Eütv.) 247.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban 
és g) pont já nak ga) al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén men -
tést vég zõ ma gán sze mély re, jogi sze mély re és jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi társaságra terjed ki.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) men tés: az Eütv. 94.  §-ának (1) és (4) be kez dé sé ben

fog lalt te vé keny ség;
b) men té si te vé keny sé get vég zõ szer ve zet: az Or szá gos

Men tõ szol gá lat (a továb biak ban: OMSZ) és e jog sza bály
sze rint men té si te vé keny ség vég zé sé re jo go sult más jogi
sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi
tár sa ság vagy ma gán sze mély, ha meg fe lel a mel lék le tek
sze rin ti sze mé lyi és tár gyi fel té te lek nek, és ren del ke zik az
Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
(a továb biak ban: ÁNTSZ) ál tal – kü lön jog sza bály sze rint –
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ki adott mû kö dé si en ge déllyel (a továb biak ban: mû kö dé si
en ge dély);

c) men té si te vé keny sé get vég zõ sze mély: a b) pont sze -
rin ti men té si te vé keny sé get vég zõ szer ve zet(ek) ke re té ben 
a men tés re szo ru ló be teg, il let ve sé rült (a továb biak ban:
be teg) fel ta lá lá si he lyén vagy szál lí tás köz be ni sür gõs sé gi
el lá tá sá ban részt vevõ, az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ké pe -
sí tés sel ren del ke zõ sze mély;

d) men té si ké szen lé tet igény lõ õr zött szál lí tás: az a
szál lí tás, amely nek so rán a be teg or vo si vagy men tõ tisz ti,
il let ve ne o na to ló gi ai szál lí tás ese tén ne o na to ló gi ai szak or -
vo si, il let ve – or vo si el ren de lés alap ján – gyer mek in ten zív 
te rá pi ás sza ká po lói fel ügye le tet igé nyel;

e) men tés irá nyí tást el lá tó sze mély: az Irá nyí tó Cso port
azon tag ja, aki a 104-es, il let ve más se gély hí vó-szá mon ér -
ke zõ és egyéb men tést kez de mé nye zõ be je len té sek fo ga -
dá sát, ér té ke lé sét vég zi, to váb bá a men té si fel ada tok vég -
re haj tá sá ra a men tõ egy sé gek nek uta sí tá so kat ad;

f) moz gó õr ség: men té si ké szen lét a ren dez vé nyek,
men té si te vé keny sé get igény lõ egyéb ese mé nyek egész -
ség ügyi el lá tá sá nak biz to sí tá sá ra a 2. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott sze mé lyi, tár gyi fel té te lek nek meg fele lõen;

g) Irá nyí tó Cso port: se gély hí vá sok fo ga dá sát, a sür -
gõs sé gi igény meg ha tá ro zá sát és a men tõ egy sé gek köz vet -
len irá nyí tá sát vég zõ OMSZ szer ve ze ti egy ség;

h) Irá nyí tó Köz pont: az OMSZ ke re té ben mû kö dõ azon 
szer ve ze ti egy ség, amely az irá nyí tó cso por to kon ke resz tül 
a men tés és a be teg szál lí tás or szá gos irányítását látja el;

i) al ter na tív men tõ szer ve zet: az OMSZ-on kí vül és a
Kor mány ál tal ala pí tott köz ala pít vánnyal szer zõ dést kö tött 
szer ve zet(ek)en kí vül men té si te vé keny ség vég zé sé re mû -
kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ egész ség ügyi szol gál ta tó.

3.  §

(1) A men tés a sür gõs ség igé nye sze rint le het
a) azon na li,
b) 1 órán be lü li,
c) a men té si ké szen lé tet igény lõ õr zött szál lí tás ese tén

1 órán túli
men té si fel adat.

(2) A men tés az al kal ma zott men tõ egy ség tí pu sa sze rint
lehet

a) men tõ gép ko csi val,
b) ki emelt men tõ gép ko csi val,
c) eset ko csi val,
d) ro ham ko csi val,
e) spe ci á lis ro ham ko csi val (Mo bil In ten siv Care Unit –

MICU),
f) ne o na to ló gi ai men tõ gép ko csi val,
g) ne o na to ló gi ai ro ham ko csi val,
h) gyer mek men tõ-ro ham ko csi val,
i) légi men tõ jár mû vel,

j) men tõ or vo si gép ko csi val,
k) hely szí nen tör té nõ men té si fel adat el lá tá sá ra al kal -

mas mo tor ke rék pár ral (a to váb bi ak ban: men tõ-mo tor ke -
rék pár)
vég re haj tan dó men té si fel adat.

(3) A men tés a vég zett te vé keny ség tí pu sa sze rint lehet
a) ál ta lá nos men tés,
b) ko ra szü lött men tés és ko ra szü lött szál lí tás,
c) moz gó õr ség,
d) õr zött be teg szál lí tás.

(4) Ne o na to ló gi ai men tés vagy be teg szál lí tás so rán in -
ten zív szál lí tó in ku bá tor ban tör té nõ szál lí tást igé nyel min -
den ko ra szü lött, új szü lött, va la mint az egész ség ügyi dol -
go zó ál tal meg ál la pí tott élet ve szély ben lévõ 6 kg-ot, il let -
ve 60 cm-t meg nem ha la dó cse cse mõ.

4.  §

(1) Amennyi ben az Eütv. 94.  §-ának (2) be kez dé sé ben
fog lalt ese tek ben a men tést nem or vos kez de mé nye zi, a
be je len tõ nek közölnie kell

a) a ne vét és a be je len tés kor hasz nált te le fon szá mát,
b) a men tést in do ko ló ese mény jel le gét és he lyét, a be -

te gek szá mát és az ész lelt tüneteket,
c) a men tés irá nyí tás ál tal kért to váb bi in for má ci ót.

(2) Az Irá nyí tó Cso port a be je len tés alap ján dönt
a) a men tés szük sé ges sé gé rõl és en nek alap ján – a ren -

del ke zés re álló men tõ ka pa ci tás függ vé nyé ben – a sür gõs -
sé gi igény meg ha tá ro zá sá val a meg fe le lõ szin tû men tõ -
egy ség(ek), il let ve az adott tí pu sú fel adat ra sza ko so dott
ellátó szervezet riasztásáról,

b) egyéb szol gá la tok – ide ért ve a há zi or vo si vagy or vo -
si ügye le ti szol gá lat, tûz ol tó ság, rend õrség – riasztásáról,

c) a be je len tés el uta sí tá sá ról, amennyi ben egyértel -
mûen meg ál la pít ha tó, hogy nem szük sé ges a be teg sür gõs -
sé gi ellátása.

(3) Ko ra szü lött, il let ve be teg új szü lött men tés és szál lí -
tás ese tén a ri asz tás és a men tés irá nyí tás az OMSZ és a
Ma gyar Ko ra szü lött Men tõ Köz ala pít vány (a továb biak -
ban: MKMK) ál tal kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dás -
nak meg fele lõen, il let ve az MKMK-val szer zõ dést kö tött
ala pít vá nyok disz pé cser szolgálatának közremûködésével
is történhet.

5.  §

(1) A men tést kez de mé nye zõ or vos a meg ren de lés kor
közli

a) a be teg ne vét és tar tóz ko dá si he lyét,
b) a men tés sür gõs sé gét, il let ve a men té si ké szen lé tet

igény lõ õr zött szál lí tás idõ pont ját, va la mint a szük sé ges
men tõ egy ség szintjét,
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c) a men tést in do ko ló, il let ve a szál lí tás köz be ni el lá tás
szem pont já ból lé nye ges kórismét,

d) a men tés sel kap cso la tos kü lön le ges igé nye ket (vá -
ku um mat rac ban vagy in ku bá tor ban tör té nõ szál lí tás, lé le -
gez te tés szük sé ges sé ge, fo lya ma tos monitorozás igénye,
egyéb),

e) egész ség ügyi in téz mény be uta lás ese tén a cél in té zet
ne vét és a hely biz to sí tás meg tör tén tét, il let ve a fo ga dó
orvos nevét,

f) sa ját ne vét és or vo si bé lyeg zõ jé nek szá mát.

(2) Az Irá nyí tó Cso port jo go sult az (1) be kez dés
b) pont já ban fog lal tak tól el té rõ en ren del kez ni, amennyi -
ben az igé nyelt men tõ jár mû vel a men té si fel adat a szük sé -
ges idõn belül nem teljesíthetõ.

(3) Az Eütv. 94.  §-a (4) be kez désének b) és c) pont ja
sze rin ti

a) élet men tõ or vo si esz köz és gyógy szer szál lí tá sá nak
ren de lé sé re, amennyi ben a gyógy szer hez és az or vo si esz -
köz höz való hoz zá ju tás más mó don nem biz to sít ha tó, az
egész ség ügyi in téz mény osz tály ve ze tõ fõorvosa vagy az
ügyeletvezetõ,

b) transz plan tá ció ese tén az agy ha lál ál la po tá ban lévõ
szerv do nor, a ki vá lasz tott re ci pi ens, a szerv ki vé telt vég zõ
mun ka cso port tag ja(i), a ki vett, il let ve be ül te tés re ke rü lõ
szerv, a szerv be ül te tést vég zõ mun ka cso port tag ja(i) szál -
lí tá sá nak ren de lé sé re a transz plan tá ci ós ri a dó ban részt
vevõ egész ség ügyi in téz mény e fel adat tal meg bí zott mun -
ka tár sa
jo go sult.

6.  §

Amennyi ben a men tés kez de mé nye zé sét köve tõen a be -
teg a hely szí nen or vo si el lá tás ban ré sze sült, és az el lá tást
vég zõ or vos tud a men tés kez de mé nye zé sé rõl, de azt már
nem tart ja in do kolt nak, a sze mély azo no sí tó ada ta i nak köz -
lé sé vel értesíti az Irányító Csoportot.

7.  §

(1) Az egész ség ügyi in téz mény
a) az élet ve szé lyes ál la pot ban lévõ be te get ha la dék ta -

la nul,
b) más be te get a men tõ egy ség meg ér ke zé sé tõl szá mí -

tott 10 per cen belül
az egész ség ügyi szol gál ta tá sok nyúj tá sá hoz szük sé ges
szak mai mi ni mum fel té te lek rõl  szóló kü lön jog sza bály
sze rin ti fo ga dó he lyen át ve szi a men tõ egy ség tõl, vagy to -
váb bi 15 per cen be lül dönt a be teg to vább kül dé sé rõl.

(2) A sür gõs sé gi be teg el lá tó osz tály ra vagy fo ga dó hely -
re ki je lölt mû szak ve ze tõ szak or vos (a továb biak ban: ki je -
lölt szak or vos) dönt a be teg fel vé tel és a sür gõs sé gi be teg -
el lá tás so rán ke let ke zõ vi tás ügyek ben. A ki je lölt szak or -

vos fe le lõs a be te gek fel vé te lé ért, el lá tá suk in téz mé nyen
be lü li szer ve zé sé ért, il let ve, ha az in téz mény a be teg át vé -
te lé re nem al kal mas, el vég zi a be teg to vább szál lí tá sá hoz
szük sé ges be avat ko zá so kat és egyez tet az el lá tás ra al kal -
mas és fo ga dó ké pes leg kö ze leb bi egész ség ügyi in téz -
ménnyel, és in téz ke dik a be teg to vább szál lí tá sá ról.

(3) A men tõ egy ség a be te get – a (2) be kez dés sze rin ti
ki je lölt szak or vos írá sos uta sí tá sá nak meg fele lõen – a
men tés irá nyí tást vég zõ sze méllyel tör tént egyez te tés után,
il let ve Bu da pes ten a Köz pon ti Ágy nyil ván tar tó ada tai
alap ján, az el lá tás ra al kal mas és fo ga dó ké pes leg kö ze leb bi 
egészségügyi intézménybe szállítja.

(4) Az egész ség ügyi in téz mény ha la dék ta la nul tá jé koz -
tat ja a men tés irá nyí tást a fo ga dó ké pes sé gé ben fel me rült
aka dály ról, il let ve ennek megszûntérõl.

(5) A men tés so rán ke let ke zett ve szé lyes hul la dé kot a
be te get fo ga dó egész ség ügyi in téz mény té rí tés men te sen
át ve szi a men tõ egy ség tõl.

8.  §

(1) Ha a be je len tés alap ján tö me ges bal eset vagy sze mé -
lyi sé rü lés sel járó ka taszt ró fa va ló szí nû sít he tõ, az Irá nyí tó
Cso port a kár hely fel szá mo lás hoz kap cso ló dó szál lí tá si
fel ada tok ra a kü lön jog sza bály sze rint be teg szál lí tás ra
jogosult szervezetet is igénybe veheti.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ese mény hely szí nén tar tóz -
ko dók közül

a) az el lá tás ban részt vevõ men tõ egy sé gek leg ma ga -
sabb egész ség ügyi kép zett ség gel ren del ke zõ dolgozója,

b) amennyi ben az a) pont sze rin ti kép zett ség gel több
sze mély is ren del ke zik, ak kor az Irá nyí tó Köz pont szol gá -
lat ve ze tõ fõ or vo sa ál tal kijelölt OMSZ dolgozó
lát ja el az egész ség ügyi kár hely pa rancs no ki fel ada tot, aki
a hely szí nen lévõ va la mennyi men tõ- és be teg szál lí tó egy -
ség, il let ve a men tés ben részt vevõ va la mennyi sze mély
felé uta sí tá si joggal rendelkezik.

(3) Az Irá nyí tó Köz pont részt vesz a tö me ges bal ese tek,
ka taszt ró fa hely ze tek fel szá mo lá sá nak ko or di ná ci ó já ban,
szük ség ese tén a men té si te vé keny ség re mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zõ szolgáltató(k) bevonására jogosult.

9.  §

(1) A men tõ el lá tás sal kap cso la to san a men tõ egy ség ve -
ze tõ je eset la pon dokumentálja:

a) a be je len tés, a hely szín re ér ke zés idõ pont ját,
b) a hely szí nen szer zett in for má ci ók alap ján az ese -

mény köz vet len elõz mé nye it,
c) a hely szí nen ész lelt kö rül mé nye ket,
d) a be teg ál la po tát és vizs gá la tá nak ered mé nye it,
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e) a be teg hely szí ni és szál lí tás köz be ni el lá tá sát, ál la -
pot vál to zá sát,

f) a be teg át adá si ál la po tát, át adá sá nak he lyét és idejét.

(2) A men tõ el lá tást vég zõ men tõ egy ség ápo ló ja a men -
tés, az õr zött be teg szál lí tás, il let ve a to vább szál lí tás ese tén
a men té si, be teg szál lí tá si és to vább szál lí tá si adat la pon és
me net le vé len dokumentálja a következõket:

a) a be je len tõ ál tal kö zölt fel ta lá lá si helyet,
b) a be je len tés, az ál lo más hely rõl tör té nõ ki vo nu lás, a

hely szín re ér ke zés, a hely szín rõl való in du lás, az át adá si
hely re ér ke zés, az át vé tel, va la mint az ál lo más hely re
vissza ér ke zés idõ pont ját óra/perc meg adás sal,

c) az ál lo más hely rõl tör té nõ ki vo nu lás kor, a hely szín re
ér ke zés kor, a hely szín rõl való in du lás kor, az át adá si hely re 
ér ke zés kor, va la mint az ál lo más hely re vissza ér ke zés kor a
men tõ gép jár mû ki lo mé teróra ál lá sát,

d) a be teg ne vét, szü le té si dá tu mát, TAJ szá mát vagy az 
egész ség ügyi el lá tás ra jo go sí tó do ku men tum azo no sí tó
szá mát, lak cí mét (tar tóz ko dá si helyét), anyja nevét,

e) a men tõ gép jár mû rend szá mát, a men tõ egy ség tag ja i -
nak (or vos/men tõ tiszt, ápo ló, gép ko csi ve ze tõ), a men tõ -
egy ség gel ki vo nu ló be ta nu ló men tõ dol go zó, il let ve szak -
mai gya kor la ton lévõ egész ség ügyi dol go zó, va la mint a
be teg kí sé rõ jé nek ne vét,

f) a be te get át ve võ egész ség ügyi in téz mény ne vét és az
ÁNTSZ ál tal meg ál la pí tott egye di azo no sí tó ját, va la mint
az át ve võ or vos nevét és pecsétszámát,

g) a be teg to vább szál lí tá sa ese tén a to vább szál lí tást el -
ren de lõ or vos ne vét, pe csét szá mát, va la mint a to vább szál -
lí tás okát.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti do ku men tá ció ke ze lé -
sé re, meg õr zé sé re az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso -
ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé re vo nat ko zó kü lön jog -
sza bá lyok ban foglaltak az irányadóak.

10.  §

(1) Men té si te vé keny ség(ek) vég zé sé re – a kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak sze rint – an nak a ma gán sze mély nek,
jogi sze mély nek, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz -
da sá gi tár sa ság nak ad ha tó mû kö dé si en ge dély, aki/amely
az ál ta la vé gez ni kí vánt men té si te vé keny ség vo nat ko zá sá -
ban a mel lék le tek ben fog lalt sze mé lyi és tár gyi fel té te lek -
nek meg fe lel.

(2) A mû kö dé si en ge dély ben rög zí te ni kell, hogy a men -
té si te vé keny sé get vég zõ szer ve zet a 3.  §-ban fog lalt men -
té si fel ada tok kö zül az al kal ma zott men tõ egy ség tí pu sa
sze rint mely fe la da to(ka)t lát el, il let ve a men tést mi lyen
szol gá la ti idõ ben vég zi.

(3) Az OMSZ men té si fel ada ta(i) el lá tá sá ra az (1) be -
kez dés sze rin ti mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ egész -
ség ügyi szol gál ta tót köz re mû kö dõ ként igény be ve he ti.

(4) Az OMSZ az Eütv. 96.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti 
ko or di ná ló te vé keny sé ge kö ré ben együtt mû kö dé si meg ál -
la po dást köt az MKMK-val és az zal az al ter na tív men tõ
szer ve zet tel, amely a mû kö dés hez nem igé nyel az ál la mi
költ ség ve tés bõl pénz ügyi tá mo ga tást.

11.  §

(1) Moz gó õr sé gi men té si te vé keny sé get vég zõ al ter na -
tív men tõ szer ve zet ezen te vé keny sé ge meg kez dé se elõtt
leg alább 8 nap pal ko ráb ban kö te les írás ban ér te sí te ni az
ÁNTSZ te vé keny ség vég zé si he lye sze rint ille té kes me -
gyei (fõ vá ro si) in té ze tét és az OMSZ ille té kes re gi o ná lis
szer ve ze tét, meg je löl ve a moz gó õr sé get el lá tó egy ség
moz gó õr ség alat ti el ér he tõ sé gét.

(2) Moz gó õr sé gi te vé keny ség sza bály ta lan vég zé se ese -
tén az ÁNTSZ el len õr zést vég zõ in té ze te ér te sí ti az
ÁNTSZ mû kö dé si en ge délyt ki ál lí tó in té ze tét az en ge dély
kor lá to zá sa ér de ké ben, il let ve is mé telt sú lyos sza bály ta -
lan ság ese tén a mû kö dé si en ge dély vissza vo ná sát kez de -
mé nye zi.

12.  §

(1) Ez a ren de let 2006. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a men tés -
rõl  szóló 20/1998. (VI. 3.) NM ren de let és a mó do sí tá sá ról
 szóló 26/2002. (V. 4.) EüM ren de let hatályát veszti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé se kor men té si te vé keny sé get
vég zõ egész ség ügyi szol gál ta tó leg ké sõbb 2006. jú li us
1-jé tõl kö te les az 1. szá mú mel lék let sze rin ti sze mé lyi és
tár gyi fel té te le ket biz to sí ta ni.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

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

A mentés személyi és tárgyi feltételei

I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

I/A) Men té si te vé keny ség vég zé sé re a II/B) pont ban fog -
lal tak sze rint az aláb bi szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mé -
lyek jo go sul tak:

1. Men tõ gép ko csi-ve ze tõ ként az fog lal koz tat ha tó, aki
a) a meg kü lön böz te tõ jel zé sek kel el lá tott gép jár mû ve -

ze té sé hez jog sza bály ban elõ írt kö ve tel mé nyek nek eleget
tesz, és

b) leg alább két éves gép jár mû ve ze tõi gya kor lat tal ren -
del ke zik, és
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c) el mé le ti és gya kor la ti kép zés ben ré sze sül:
élet je len sé gek vizs gá la ta,
lég út biz to sí tás (esz köz nél kül),
lé le gez te tés (esz köz nél kül, il let ve bal lon nal),
új ra élesz tés egye dül, il let ve má sik se gély nyúj tó val,
vér zés csil la pí tás, vég tag rög zí tés, kö tö zés,
be teg moz ga tás, ki men tés, po zi ci o ná lás, bu kó si sak
el tá vo lí tás,
pul zus és vér nyo más mé rés is me re tek bõl, és

d) a c) pont ban fog lalt is me re tek bõl si ke res vizs gát
tesz, és

e) a men tõ szer ve zet ál tal éven ként szer ve zett szin ten -
tar tó-, il let ve to vább kép zést el vég zi, s a meg szer zett is me -
re tek bõl si ke res vizs gát tesz.

2. Men tõ ápo ló ként az fog lal koz tat ha tó, aki
a) a jog sza bály ban meg ha tá ro zott men tõ á po lói szak ké -

pe sí tés sel (OKJ 52501201), vagy
b) az a) pont sze rin ti szak ké pe sí tés hi á nyá ban mi ni -

mum vizs gá val ren del ke zik, és a mun ka kör ben fog lal koz -
ta tás kez de té tõl szá mí tott 3 éven be lül a mun ka kör re elõ írt
szak ké pe sí tést meg szer zi,

c) és a kü lön jog sza bály ban elõ írt to vább kép zé si kö ve -
tel mé nyek nek ele get tesz.

A mi ni mum vizs gá hoz szük sé ges kép zés te ma ti ká ja a
következõ:

A men tõ el lá tás szer ve zé se Ma gyar or szá gon.
Men tõ egy ség típusok 2 óra

A vi tá lis funk ci ók fo gal ma, vizs gá la ta. A ke -
rin gés meg ál lás di ag nosz ti ká ja 2 óra

Az új ra élesz tés el mé le te 2 óra
Lég út biz to sí tás, lé le gez te tés 2 óra
Mell kas komp resszi ók ki vi te le zé se 2 óra
Új ra élesz tés egy se gély nyúj tó val 2 óra
Új ra élesz tés két se gély nyúj tó val 2 óra
Ri asz tó tü ne tek fel is me ré se 2 óra
Az esz mé let len ség fo gal ma, fel is me ré se, ve -

szé lye, te en dõk esz mé let len beteggel 4 óra
Ki men tés (Ra u tek-fé le mû fo gás), KED-mel -

lény al kal ma zás, be teg moz ga tás, fek te té si
módok 4 óra

Vér zé sek, vér zés csil la pí tás, kö tö zés 6 óra
Vér nyo más mé rés és pul zus szá mo lás 1 óra
Cson tok és ízü le tek sé rü lé sei, rög zí té si

módok 6 óra
Ko po nya-agyi és ge rinc sé rü lé sek fel is me ré se 

és ellátása 2 óra
Hasi és mell ka si sé rü lé sek és el lá tá sa 2 óra
Ther mi kus tra u mák és el lá tá suk 2 óra
A shock és az áju lás fo gal ma, fel is me ré se 2 óra
Élet ve szé lyes bel gyó gyá sza ti be teg sé gek fel -

is me ré se 4 óra
A leg gya ko ribb élet ve szé lyes mér ge zé sek 2 óra
Szü lés ve ze tés 4 óra

A leg fon to sabb he veny ideg- és el me gyó gyá -
sza ti be teg sé gek fel is me ré se 2 óra

Tö me ges bal eset fo gal ma, el lá tá sa 2 óra
A men tõ gép jár mû vek fel sze re lé se 6 óra
Jogi, eti kai kér dé sek 4 óra
Mun ka vé de lem 2 óra
Kon zul tá ció, is mét lés, az el lá tá si al go rit mu -

sok gyakorlása 9 óra

Men tõ gép ko csin el sõ sor ban, ki emelt men tõ gép ko csin,
eset ko csin, ro ham ko csin, spe ci á lis ro ham ko csin, va la mint
légi men tõ jár mû vön ki zá ró lag szak kép zett mentõápoló
foglalkoztatható.

3. Gyer mek in ten zív te rá pi ás szak ápo ló ként az fog lal -
koz tat ha tó, aki OKJ 6193210121041 szá mú ké pe sí tés sel
ren del ke zik, és leg alább két éves gyer mek in ten zív te rá pi ás 
gya kor lat tal ren del ke zik.

4. Men tõ tiszt ként az fog lal koz tat ha tó, aki
a) az egész ség ügyi fel sõ ok ta tás fõ is ko lai szin tû alap -

kép zé sé ben men tõ tisz ti szak kép zett sé get szerzett,
b) VI. éves or vos tan hall ga tó, és az OMSZ ál tal szer ve -

zett oxy o ló gi ai tan fo lya mot el vé gez te, si ke res tan fo lyam -
zá ró vizs gát tett, és az elõ írt gya kor la to kat tel je sí tet te.

5. Men tõ or vos ként eset ko csin az fog lal koz tat ha tó, aki
a) szak or vos je lölt ként leg alább a törzs kép zé si idõt le -

töl töt te, vagy
b) törzs kép zé si ide jét töl tõ re zi dens, ha VI. éves or vos -

tan hall ga tó ként leg alább 300 órát dol go zott men tõ tisz ti
beosztásban,

c) törzs kép zé si ide jét töl tõ re zi dens, ha a sür gõs sé gi
fél éves gya kor la ti idõt le töl töt te és az oxy o ló gi ai tan fo lya -
mon elõ írt gya kor la to kat teljesítette,

d) e mel lék let 6. pont ja sze rin ti vég zett ség gel rendel -
kezik.

6. Ro ham ko csi ra az oszt ha tó be, aki
a) oxy o ló gus, vagy
b) sür gõs sé gi or vos ta ni, vagy
c) anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pi ás szak or vos, vagy
d) leg alább 5 éves men tõ gya kor lat tal ren del ke zõ, az

OMSZ-nál rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tott szakorvos,
vagy

e) aki oxy o ló gus szak or vos je lölt ként a 2 éves törzs kép -
zé si idõt tel je sí tet te és szak mai fe let te se (a ré gió szak mai
ve ze tõ je) iga zol ja, hogy az alap ve tõ en szük sé ges di ag -
nosz ti kai, esz köz hasz ná la ti, re a ni má ci ós, gyógy sze re lé si,
il let ve szer ve zé si kész sé gek bir to ká ban van.

7. Oxy o ló gus szak or vos ként az fog lal koz tat ha tó, aki
oxy o ló gi á ból szak or vo si bi zo nyít ványt szer zett.

8. Spe ci á lis ro ham ko csin (MICU) or vos ként az fog lal -
koz tat ha tó, aki

a) oxy o ló gi ai, vagy
b) sür gõs sé gi or vos tan, vagy
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c) anesz te zi o ló gi ai és in ten zív te rá pi ás szak vizs gá val
rendelkezik.

9. Ne o na to ló gi ai ro ham ko csin az az or vos fog lal koz -
tat ha tó, aki ne o na to ló gi ai szak or vo si ké pe sí tést szer zett,
vagy az a gyer mek gyó gyász szak or vos, aki ko ra szül öt te -
ket el lá tó osz tá lyon vég zett leg alább két éves gya kor lat tal
ren del ke zik.

10. Gyer mek men tõ-ro ham ko csin olyan or vos fog lal -
koz tat ha tó, aki

a) leg alább fél évig tel jes mun ka idõ ben gyer mek in ten -
zív osz tá lyon dol go zott, vagy

b) gyer mek gyó gyász, vagy
c) anesz te zi o ló gia- és in ten zív te rá pi ás, vagy
d) sür gõs sé gi or vos ta ni, vagy
e) oxy o ló gus szak ké pe sí tés sel ren del ke zik,
f) az az or vos, aki a b)–e) pont sze rin ti szak ké pe sí tés

va la me lyi ké nek meg szer zé sé re ké szül, to váb bá gyer mek -
gyó gyá sza ti, in ten zív te rá pi ás és oxy o ló gi ai gya kor lat tal is 
ren del ke zik.

11. Légi men tõ jár mû vön olyan or vos, men tõ tiszt, ápo ló 
fog lal koz tat ha tó, aki meg fe lel e mel lék let sze rin ti sze mé -
lyi fel té te lek nek és ki kép zést ka pott a légi jár mû vön tör té -
nõ mun ka vég zés re is. A ki kép zés te ma ti ká ja a kö vet ke zõ:

A re pü lés élet ta ni ha tá sai. Hang, vib rá ció,
gyor su lás, lég nyo más vál to zá sai, oxi -
gén-ten sió vál to zá sai, psy chés ter he lés,
Jet-lag szind ró ma, ki ne tó zis. 2 óra

Lé gi men tés, be teg szál lí tás, cél ja, in di ká ci ói,
kont ra in di ká ci ói. Men tõ he li kop ter rel,
men tõ re pü lõ gép pel vég re hajt ha tó egyéb
fel ada tok. Be teg át adás sal kapcsolatos
egy séges módszerek. 2 óra

A men tõ he li kop te rek fel sze re lé se. Men tés -
tech ni kai esz kö zök al kal ma zá sa a
fedélzeten. 2 óra

Tûz biz ton sá gi is me re tek. Mun ka vé del mi elõ -
írások. 2 óra

Ál ta lá nos re pü lé si is me re tek, re pü lé si
szabályok. 3 óra

Vész hely ze tek faj tái, kö ve ten dõ el já rá sok,
kény szer le szál lás. 1 óra

Gya kor la ti fog lal ko zás. 2 óra

Men tõ pi ló ta ként az fog lal koz tat ha tó, aki a ha tá lyos lég -
ügyi elõ írás sze rint meg ha tá ro zott lé gi jár mû ve ze tõi ké pe -
sí tés sel rendelkezik.

12. Men tõ or vo si gép ko csin az a szak or vos fog lal koz -
tat ha tó, aki

a) oxy o ló gus, vagy
b) sür gõs sé gi or vos ta ni, vagy
c) anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pi ás szak or vos.

13. Men tõ-mo tor ke rék pá ron az fog lal koz tat ha tó, aki a
meg kü lön böz te tett jel zés sel el lá tott, men tés re al kal mas

mû sza ki pa ra mé te rek kel ren del ke zõ mo tor ke rék pár ve ze -
té sé re ér vé nyes jo go sít vánnyal ren del ke zik, és

a) az egész ség ügyi fel sõ ok ta tás fõ is ko lai szin tû alap -
kép zé sé ben men tõ tisz ti szak kép zett sé get szerzett, vagy

b) oxy o ló gus, vagy
c) sür gõs sé gi or vos ta ni, vagy
d) anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pi ás szak or vos, vagy
e) leg alább 5 éves men tõ gya kor lat tal ren del ke zõ, az

OMSZ-nál rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tott szakorvos,
vagy

f) aki oxy o ló gus, sür gõs sé gi or vos ta ni, vagy aneszte -
ziológiai és in ten zív te rá pi ás szak or vos je lölt ként a 2 éves
törzs kép zé si idõt tel je sí tet te és szak mai fe let te se (a ré gió
szak mai ve ze tõ je) iga zol ja, hogy az alap ve tõ en szük sé ges
di ag nosz ti kai, esz köz hasz ná la ti, re a ni má ci ós, gyógy sze re -
lé si, illetve szervezési készségek birtokában van,

g) törzs kép zé si ide jét töl tõ re zi dens, ha VI. éves or vos -
tan hall ga tó ként leg alább 300 órát dol go zott men tõ tisz ti
be osz tás ban és a fél éves sür gõs sé gi blokkot teljesítette.

I/B) A men té si te vé keny sé get vég zõ szer ve zet szak mai
ve ze tõ je oxy o ló gus szak or vo si szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ 
or vos, il let ve ko ra szü lött- és új szü lött men tés ese tén ne o -
na to ló gus szak or vos le het.

II. TÁRGYI FELTÉTELEK

II/A) Men tõ ál lo más 
A men tés rend sze ré be funk ci o ná li san in teg rált köz vet -

len be teg el lá tás ra nem szol gá ló ob jek tum, amely
– el he lye zé sé ben és ki ala kí tá sá ban biz to sít ja a sze -

mély zet ha la dék ta lan ri aszt ha tó sá gát és a men tõ egy ség ké -
se de lem nélküli kivonulását;

– meg fe le lõ hír köz lõ esz kö zök kel (te le fon, URH rá dió) 
el lá tott;

– al kal mas a kö vet ke zõk re:
= a men tõ fel ada tok fel-, il let ve át vé te lé re és a men tõ -

egy sé gek hez to váb bí tá sá ra,
= a szol gá lat ban lévõ szak sze mély zet – a vo nat ko zó

épí té sze ti, köz egész ség ügyi, mun ka- és tûz vé del -
mi nor mák sze rin ti – el he lye zé sé re,

= a men tõ jár mû vek és egész ség ügyi fel sze re lé sük
ké szen lét ben tar tá sá ra, tá ro lá sá ra, ta ka rí tá sá ra és
fertõt lenítésére.

II/B) Men tõ jár mû vek
Ál ta lá nos men tést, ko ra szü lött men tést és ko ra szü lött

szál lí tást, õr zött be teg szál lí tást, il let ve moz gó õr sé gi te vé -
keny sé get vég zõ köz úti men tõ jár mû az ÁNTSZ en ge dély
ki adá sa kor a gyár tás évé tõl szá mít va 6 éves nél idõ sebb
nem le het, és leg fel jebb a gyár tás évé tõl szá mí tott 10 évig
üze mel tet he tõ. Az adott ál lo más ra szer ve zett men tõ gép ko -
csik szá má val ará nyo san tar ta lék gép ko csi(ka)t kell biz to -
sí ta ni. A men tõ jár mû vek le het nek a men tést vég zõ szer ve -
zet tu laj do ná ban vagy – erre irá nyu ló kü lön meg ál la po dás
alap ján – azok hasz ná la tá ban.
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1. Men tõ gép ko csi: men tõ ápo ló val és men tõ gép ko -
csi-ve ze tõ vel ki vo nu ló, egész ség ügyi alap fel sze re lés sel,
az OMSZ rá dió há ló za tá ban üze me lõ rá di ó val/rá dió te le -
fon nal, meg kü lön böz te tõ jel zés sel, va la mint leg alább egy
fek võ be teg szál lí tá sá ra be épí tett hord ágy tar tó val el lá tott,
meg fe le lõ fer tõt le ní tõ sze rek kel, mos ha tó, fer tõt le nít he tõ
vagy cse rél he tõ ülés kár pit tal fel sze relt gépkocsi.

A men tõ gép ko csi be teg te ré nek mi ni má lis méretei:
hosszú ság: 2400 mm
szé les ség: 1300 mm
ma gas ság: 1400 mm

1.1. Egész ség ügyi mi ni mum fel sze re lés:
1.1.1. Be teg hor do zó esz kö zök
– Hord ágy
– Hord szék
1.1.2. Rög zí tõk, a seb el lá tás esz kö zei
– Va cu um mat rac (leg alább 80 cm szé les) az eh hez

szük sé ges le szí vó pum pá val
– Rög zí tõ sí nek (pl. pne u ma ti kus sín, va cu um sín, cra -

mer sín)
– Nyak rög zí tõ kész let
– Ste ril és nem ste ril köt sze rek
– Izo lá ci ós ta ka ró
1.1.3. Di ag nosz ti kus és be teg el len õr zõ esz kö zök
– Vér nyo más mé rõ és pho nen dos cop
– Láz mé rõ
1.1.4. Lég út biz to sí tás, lé le gez te tés esz kö zei
– Oxi gén pa lack (min. 7 l) re duk tor ral
– Oxi gén orr szon da vagy arc maszk
– Lé le gez te tõ bal lon és maszk, oxi gén ve ze ték a lé le -

gez te tõ ballonhoz
– Leszí vó pum pa (ta po só vagy egyéb hor doz ha tó szívó)
– Leszí vó kat he te rek
– Száj-ga rat tu bus
1.1.5. Be teg el lá tás, ápo lás, fer tõ zés el le ni vé de lem

eszközei
– Egy szer hasz ná la tos fecs ken dõk és tûk
– In fú zi ós sze re lék, per cu tan ka nü lök
– Kézi mû sze rek (olló, csi pesz, ér fo gó)
– Szü lé sze ti cso mag (nyák szí vó, köl dök csat, bébi izo -

lá ci ós takaró)
– Ste ril és nem ste ril le pe dõk, ta ka rók
– Kéz- és bõr fer tõt le ní tõ-szer
– Vé dõ kesz tyûk, orr-száj masz kok, mû anyag vé dõ -

szem üveg
– Hul la dék gyûj tõ (ve szé lyes hul la dék nak)
– Ágy tál, hány tál, vi ze let gyûj tõ
– Hul la ta ka ró
1.1.6. Gyógy sze rek:
a) In jek ci ók
– Nem ká bí tó fáj da lom csil la pí tó
– Si ma izom görcs ol dó
– At ro pin
b) In fú zió
– Rin ger lak tát

c) Orá li san ad ha tó ké szít mé nyek:
– Ad sor bens és has haj tó (car bo ac ti va tus)
– Nat ri um hyd ro car bo ni cum
– Nem ká bí tó fáj da lom csil la pí tó
– Rövid ha tás tar ta mú vér nyo más csök ken tõ (ACE

gátló)
– Sub lin gu a lis vagy buc ca lis nit rogly ce rin és ni fe di pin
– Be ta-2 iz ga tó spray
1.1.7. Egyéb ki egé szí tõ fel sze re lés
– Ampul la tar tó, zseb lám pa

2. Ki emelt men tõ gép ko csi: szak kép zett, ezen fe lül to -
váb bi 40 órás spe ci á lis kép zés ben ré sze sült men tõ ápo ló val 
és men tõ gép ko csi ve ze tõ vel ki vo nu ló men tõ egy ség, egész -
ség ügyi több let fel sze re lés sel ellátott mentõgépkocsi.

2.1. Egész ség ügyi több let fel sze re lés:
2.1.1. Rög zí tõk, a seb el lá tás esz kö zei
– La pát hord ágy
– Gyer mek ge rinc ágy
– Gyer mek mé re tû vég tag rög zí tõ sín kész let
– Spe ci á lis égé si köt szer
2.1.2. Di ag nosz ti kus és be teg el len õr zõ esz kö zök
– Pul zo xi mé ter
– Vér cu kor meg ha tá ro zó ké szü lék teszt csík kal
2.1.3. Lég út biz to sí tás, lé le gez te tés esz kö zei
– La rin ge á lis maszk
– 1,5/2 li te res oxi gén pa lack, re duk tor ral
– Gyer mek maszk so ro zat
– Gyógy szer por lasz tó (gyer mek, fel nõtt)
2.1.4. Ke rin gés tá mo ga tás
– Fél au to ma ta de fib ril lá tor
2.1.5. Be teg el lá tás, ápo lás, fer tõ zés el le ni vé de lem esz -

kö zei
– Nit ral gin pa lack re duk tor ral és ön ad aga ló sze le pes in -

hal át or ral
– Gyo mor szon da
– Int ra ossze á lis tû
2.1.6. Gyógy sze rek
– 40%-os glu kóz
– Sym pat ho mi me ti cum (ad re na lin, do pa min)
– Bé ta-2 iz ga tó (ol dat)
– Rek tá lis di a ze pam
– Rek tá lis szte ro id

3. Eset ko csi: men tõ tiszt tel vagy men tõ or vos sal ki vo -
nu ló, egész ség ügyi több let fel sze re lés sel el lá tott mentõ -
gépkocsi.

Az eset ko csi be teg te ré nek mi ni má lis mé re tei:
hosszú ság: 2800 mm
szé les ség: 1500 mm
ma gas ság: 1800 mm

3.1. Egész ség ügyi több let fel sze re lés:
3.1.1. Di ag nosz ti kus és be teg el len õr zõ esz kö zök
– EKG (graph – le het a de fib ril lá tor rész egy sé ge is)
– Vér cu kor meg ha tá ro zó ké szü lék teszt csík kal
– Pul zo xi mé ter (le het de fib ril lá tor rész egy sé ge is)
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3.1.2. Lég út biz to sí tás, lé le gez te tés esz kö zei
– In tu ba ti os fel sze re lés (la ryn gos cop, tu bu sok össze -

kö tõ vel)
– Mag ill-fo gó
3.1.3. Ke rin gés tá mo ga tás
– De fib ril lá tor-mo ni tor (aszink ron üzem mó dú) hi á nyá -

ban de fib ril lá tor és EKG (graph)
– Bébi tás ka (bébi bal lon, bébi la ryn gos cop, tu bu sok);
3.1.4. Be teg el lá tás, ápo lás, fer tõ zés el le ni vé de lem

eszközei
– Gyo mor mo só fel sze re lés
– Nit ral gin pa lack, re duk tor ral és ön ada go ló sze le pes

in hal át or ral
– Szi ke
3.1.5. Gyógy sze rek, in fú zi ók
– Izo tó ni ás kony ha só ol dat in fú zió
– Izo tó ni ás ane lekt ro lit (dext róz)-in fú zió
– Kol lo id plaz ma pót szer; hy per to ni ás-hy pe ron ko ti kus

oldat
– Major anal ge ti cum
– Opi á tan ta go nis ta
– Továb bi sym pat ho mi me ti cu mok (do bu ta min)
– Seda ti vu mok
– Diu re ti cum
– Anti arr hyth mi cu mok (ade no sin, ami o da ron, pro ca i -

na mid)
– Cor ti cos te ro id
– An ti his ta mi nok
– Glu co sum 40%
– Nat ri um-hyd ro gen car bo nat in jec tio vagy in fu sio
– An ti hy per ten si vum
– Bron chos pas moly ti cum
– Ute ro to ni cum
– Vér al va dás-csök ken tõk (as pi rin, clo pi dog rel, he pa rin)

4. Ro ham ko csi: az I/A) 6. pont ban meg ha tá ro zott ro -
ham ko csi ra be oszt ha tó or vos sal ki vo nu ló, több let fel sze re -
lés sel ellátott eset ko csi.

A be teg tér ben a hord ágyat úgy kell el he lyez ni, hogy a
be teg mind két ol dal ról és a fej rész fe lõl is hoz zá fér he tõ le -
gyen (er go nó mi ai tér: minimum 450 mm).

4.1. Ro ham ko csi egész ség ügyi több let fel sze re lé se:
4.1.1. Di ag nosz ti kus és be teg el len õr zõ esz kö zök, ke -

rin gés tá mo ga tás
– Szink ron és aszink ron üzem mód ban hasz nál ha tó de -

fib ril lá tor, õrzõ mo ni tor ral (az eset ko csi de fib ril lá to ra he -
lyett)

– Kap nog ráf
– Pa ce ma ker (transt ho ra ca lis és en do ca vi ta lis sti mu lá -

lás le he tõ sé gé vel – le het a de fib ril lá tor rész egy sé ge is)
4.1.2. Lég út biz to sí tás, lé le gez te tés esz kö zei
– Res pi rá tor
4.1.3. Be teg el lá tás, ápo lás, fer tõ zés el le ni vé de lem esz -

kö zei
– Cent ra lis vé na punc ti ó hoz szük sé ges esz kö zök,
– Mell kas drén
– Kis se bé sze ti tál ca

4.1.4. Gyógy sze rek
– Több let anal ge ti kum, sze da tí vum, nar co ti cum
– Throm boly ti cum

5. Spe ci á lis ro ham ko csi (MICU–Mo bil In ten si ve Care
Unit): in ten zív õr zést és el lá tást igény lõ be te gek gyó gyí tó
in té ze tek kö zöt ti di ag nosz ti kus vagy de fi ni tív el lá tás cél -
já ból tör té nõ szál lí tás ra al kal mas ro ham ko csi, az I/A)
8. pont ban meghatározott személyi feltételekkel.

5.1. A MICU több let fel sze re lé se:
5.1.1. Di ag nosz ti kus és be teg el len õr zõ esz kö zök, ke -

rin gés tá mo ga tás
– Vér nyo más in va zív mo ni to ri zá lá sá ra is al kal mas,

több funk ci ós monitor
– Fecs ken dõs pum pa (leg alább 3 db)
– Vo lu met ri kus pum pa (leg alább 1 db)
– Kap nog ráf
5.1.2. Lég út biz to sí tás, lé le gez te tés esz kö zei
– Transz port res pi rá tor
5.1.3. Be teg el lá tás, ápo lás, fer tõ zés el le ni vé de lem

eszközei
– In va zív be avat ko zá sok hoz szük sé ges fel sze re lé sek

(ar té ria punk ció, in va zív pa ce ma ker, mellkasi drenázs)
– Hely szí ni nar kó zis esz kö zei
5.1.4. Gyógy sze rek
– több let anal ge ti kum, sze da tí vum, nar ko ti kum, inot -

rop és va zo ak tív szerek

6. Ne o na to ló gi ai men tõ gép ko csi: a I/A) 3. pont ban
meg ha tá ro zott gyer mek in ten zív te rá pi ás szak ápo ló val és
men tõ gép ko csi-ve ze tõ vel ki vo nu ló, rá dió te le fon nal és
meg kü lön böz te tõ jel zés sel fel sze relt, va la mint leg alább
egy in ku bá tor szál lí tá sá ra be épí tett hord ágy tar tó val
ellátott mentõgépkocsi, amely az alábbiak szerint
felszerelt

6.1. A ne o na to ló gi ai men tõ gép ko csi fel sze re lé se:
– Bú tor zat
– Hûtõ
– In ten zív szál lí tó in ku bá tor
– Hid ra u li kus rez gés csil la pí tó val el lá tott hordtálca
– Két kö rös – sû rí tett le ve gõ és oxi gén – gáz el lá tó rend -

szer pa lac kok kal
– Álló hely zet ben tör té nõ fû tés re is al kal mas fûtõ ra di á -

tor
– Tar ta lék áram for rás
– Bel sõ – kül sõ áram fel vé te li le he tõ ség álló hely zet ben
– Klí ma be ren de zés
– Meg kü lön böz te tõ jel zé sek
– Kom mu ni ká ci ós esz kö zök (mo bil te le fon és URH)
– Új szü lött re a ni má ci ós fel sze re lés
– Ar té ria és vena um bi li ca lis ka nü lá ló szett
– Gyógy sze rek

6.2. Az in ten zív szál lí tó in ku bá tor és tar to zé kai:
– Res pi rá tor és lég zõ kö rök
– Szí vó

912 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/13. szám



– Több funk ci ós be teg õr zõ mo ni tor (EKG, vér nyo más -
mé rés, SatO2, NIBP, hõ mér sék let, szen zo rok, elekt ró dák)

– In fú zi ós pum pa

– Vér cu kor mé rõ

– Oxi gén pa lack, sû rí tett le ve gõ pa lack

– Vá ku um mat rac

6.3. Új szü lött re a ni má ci ós fel sze re lés:
– Fon en do szkóp
– Önt elõ dõ bal lon re zer vo ár ral, PEEP sze lep pel
– Maszk so ro zat (ko ra szü lött – új szü lött 6 kg-ig)

– Orop ha rin ge á lis tu bus so ro zat (Mayo pipa)

– Új szü lött la rin gosz kóp (00, 0,1-es la po cok kal)

– Mag ill-fo gó, tu bus ve ze tõ

– En dot ra che á lis tu bus so ro zat (2,0–4,5 ID mm)

– Szí vó szon dák (4–12 Fr)

– Me co ni um adap ter

– Mell ka si dra i ná ló szett

– Gyo mor szon da

– Hó lyag ka té te re zõ szon da

– Egy szer hasz ná la tos tûk, bra nü lék, pe ri fé ri ás ka nü -
lök, fecs ken dõk

– In fú zi ós sze re lé kek
– Köl dök ka nü lök
– Köl dök ka nü lá ló szett
– Bõr fer tõt le ní tõ
– Ste ril kesz tyû, vizs gá ló kesz tyû
– Olló

6.4. Az ar te ria és vena um bi li ca lis ka nü lá ló szett:
– Ka nü lök (3,5 és 5 Ch mé ret ben)

– Csi pe szek (4 db szok vá nyos mé re tû, il let ve 2 db fi -
nom csi pesz, ana tó mi ai és se bé szi)

– Gom bos szon da

– Se bé szi tû fo gó

– Ol lók (egy fi nom, egy szok vá nyos mé re tû)

– Ér le fo gók (2 db kis mé re tû)

– Egy szer hasz ná la tos var ró tûk (fel nem szí vó dó se bé -
szi var ró fo nal lal egy be sze rel ve a ka nül rög zí té sé hez)

– Köt sze rek, tör lõk

6.5. Gyógy sze rek és in fú zi ók az aláb bi fel ada tok el lá -
tá sá hoz:

– Fe lü let ak tív anyag (Sur fac tant)

– Ke rin gés tá mo ga tás (do pa min, do bu ta min)

– Fáj da lom csil la pí tás (mor fin szár ma zé kok)

– Szed ál ás (mi da zo lam)

– Görcs ol dás (fe no bar bi tal)

– Izom la zí tás (cu ra re szár ma zé kok)

– Elekt ro lit, glu koz és fo lya dék pót lás ra in fú zi ók

– Sav-bá zis egyen súly biz to sí tá sa (nat ri um-hyd ro car -
bo nat)

– Desz til lált víz, fi zi o ló gi ás só

– Köt sze rek, tör lõk, ta pa szok

7. Ne o na to ló gi ai ro ham ko csi: az I/A) 9. pont ja sze rin ti
sze mé lyi fel té tel lel ki vo nu ló ne o na to ló gi ai mentõgép -
kocsi.

8. Gyer mek men tõ-ro ham ko csi: több let fel sze re lés sel
el látott, gyer mek el lá tás ra al kal mas eset ko csi, az I/A)
10. pont ban meg ha tá ro zott személyi feltétellel.

8.1. Gyer mek men tõ-ro ham ko csi több let fel sze re lé se:
– Cse cse mõk, gyer me kek és fel nõt tek lé le gez te té sé re

al kal mas trans port res pi rá tor, kis- és nagy mé re tû steril
légzõkörrel

– Pul zus, vér nyo más, sa tu rá ció, lég zés szám, ki lég zés -
vé gi szén-di oxid fo lya ma tos mo ni to ro zá sá ra al kal mas mo -
ni tor gyer me kek re il leszt he tõ ér zé ke lõk kel több mé ret ben
(de fib ril lá tor részegysége is lehet)

– EKG-de fib ril lá tor gyer mek la pát tal, kül sõ és bel sõ
gyer mek pa ce ma ker rel

– Pár ásí tó és gyógy szer por lasz tó
– Gyer mek ge rinc ágy, gyer mek vá ku um mat rac
– Gyer mek biz ton sá gi au tó ülés
– Infú zi ós és vo lu met ri kus pum pa (vagy cseppszám -

láló)
– Spe ci á lis, ste ril égé si köt szer (wa ter jel)
– Mell kasd ra i ná ló szett több mé ret ben
– Intra os se á lis tû
– Kézi le szí vó
– Egyszer hasz ná la tos esz kö zök min den mé ret ben
– La ryn gos cop la poc, masz kok, pi pák min den mé ret -

ben
– Fül be he lyez he tõ hõ mé rõ
– Mele gí tõ ta ka ró

8.2. Több let gyógy sze rek
A gyer mek men tõ-ro ham ko csi több let gyógy sze rei az

ille té kes szak mai ve ze tõ fõ or vos meg ha tá ro zá sa alapján.

9. Légi men tõ jár mû vek (men tõ he li kop ter és men tõ re -
pü lõ gép): a leg alább eset ko csi szin tû föl di men tõ jár mû -
vek re meg ha tá ro zott, a szak kí sé ret igé nyé nek meg fe le lõ
egész ség ügyi sze mély zet tel (ne o na to ló gi ai szál lí tás ese tén 
ne o na to ló gi ai szak sze mély zet tel) és fel sze re lés sel (ki vé ve
nit ro gén oxi dul és oxi gén 50-50 szá za lé kos ke ve ré két tar -
tal ma zó pa lack és in ha lá tor), a lé gi köz le ke dés sel kap cso -
la tos jog sza bá lyok nak meg fe le lõ szer ve ze ti hát tér rel, pi ló -
tá val (pi ló ták kal) és mû sza ki sze mély zet tel, va la mint a lé -
gi köz le ke dés rõl  szóló ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek -
ben elõírt, a légijármû használatára és a légiközlekedésben 
való részvételre vonatkozó feltételekkel rendelkezõ
légijármû.

10. Men tõ or vo si gép ko csi: leg alább eset ko csi szin tû
egész ség ügyi fel sze re lés sel (ki vé ve hord ágy, nit ro gén oxi -
dul és oxi gén 50-50 szá za lé kos ke ve ré két tar tal ma zó pa -
lack és in ha lá tor) és több let fel sze re lés sel, va la mint az I/A)
12. pont ban meg ha tá ro zott személyi feltételekkel ki -
vonuló mentõgépjármû.
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10.1. Men tõ or vo si gép ko csi több let fel sze re lé se
10.1.1. Di ag nosz ti kus és be teg el len õr zõ esz kö zök, ke -

rin gés tá mo ga tás
– Mag hõ mér sek let mé ré sé re al kal mas hõ mé rõ (tympa -

ni cus, vagy a mo ni tor részeként)
– Kap nog ráf (mo ni tor ré sze ként)
– In fú zi ós vagy vo lu met ri kus pumpa
10.1.2. Lég út biz to sí tás, lé le gez te tés esz kö zei
– Transz port res pi rá tor
– Oxi gén re ser vo ir a lé le gez te tõ bal lon hoz
10.1.3. Gyógy sze rek
– Több let anal ge ti kus, sze da tí vum, nar ko ti kum
– Több let in fú zió tö me ges bal ese tek fel szá mo lá sá hoz
10.1.4. Egyé ni vé dõ fel sze re lés
– Sisak
– Kesz tyû

11. Men tõ-mo tor ke rék pár: meg kü lön böz te tett jel zés -
sel el lá tott, men tés re al kal mas mû sza ki pa ra mé te rek kel és
eset ko csi szin tû egész ség ügyi fel sze re lés sel (ki vé ve hord -
ágy, nit ro gén oxi dul és oxi gén 50-50 szá za lé kos ke ve ré két
tar tal ma zó pa lack és in ha lá tor, gyo mor mo só fel sze re lés),
va la mint az I/A) 13. pont ja sze rin ti sze mé lyi fel té tel lel ki -
vo nu ló men tõ jár mû.

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

Rendezvények egészségügyi biztosításának formái,
szintjei és módja

1. Gya log õr ség

1.1. Az az egész ség ügyi el lá tá si for ma, amely nél men -
tõ gép jár mû igény be vé te le nél kül tör té nik a ren dez vény
rész ve võ i nek egész ség ügyi biztosítása.

1.2. Az egész ség ügyi el lá tás gya log õr ség gel csak épü -
let ben vagy kis te rü let re kor lá to zott sza bad té ren szer ve zett 
ren dez vé nyen biz to sít ha tó, amennyi ben a ren dez vé nyen
részt ve võk szá ma 500–1000 fõ kö zött van, ki vé ve a 2.6.1.
al pont sze rin ti ese tet. Ezen lét szám fe let ti részt ve võ ese tén 
moz gó õr ség biz to sí tá sa szük sé ges.

1.3. Az el lá tást men tõ ápo ló, men tõ tiszt, (men tõ)or vos,
oxy o ló gus szak or vos, vagy ezek kö zül több sze mély
együt te sen vég zi.

1.4. A ren dez vény hely szí nén biz to sí ta ni kell be teg -
vizs gá lat ra al kal mas (ál lan dó vagy ide ig le nes) he lyi sé get
fek te té si le he tõ ség gel. Gon dos kod ni kell ve ze té kes vagy
ve ze ték nél kü li hír köz lõ esz köz rõl, to váb bá a szak el sõ se -
gély biz to sí tá sá hoz szük sé ges fel sze re lés rõl, amely nek
össze té te lét az OMSZ szak mai út mu ta tó ban ha tá roz za
meg.

2. Moz gó õr ség

2.1. Az az egész ség ügyi el lá tá si for ma, amely nél a
men té si ké szen lét vég zé se e ren de let sze rint meg ha tá ro -
zott tár gyi és sze mé lyi fel té te lek kel, to váb bá meg ha tá ro -
zott hely szí nen és ide ig tör té nik. Men té si ké szen lét alatt
ér ten dõ a vár ha tó oxy o ló gi ai el lá tás hely szí nén az or vo si, a 
men tõ tisz ti, illetve a mentõápolói szintû ellátás
biztosítása.

2.2. Moz gó õr sé get men té si te vé keny sé get vég zõ szer -
ve zet láthat el.

2.3. A moz gó õr sé gen a 2.4. pont a)–h) al pont ja i ban fel -
so rolt men tõ gép jár mû vek kö zül a vár ha tó oxy o ló gi ai el lá -
tás szint jé nek meg fe le lõt kell biz to sí ta ni, figye lembe véve
a 2.6. pontban foglaltakat.

2.4. A moz gó õr ség ál tal vég zett egész ség ügyi biz to sí -
tás el lát ha tó:

a) men tõ gép ko csi val,
b) ki emelt men tõ gép ko csi val,
c) eset ko csi val,
d) ro ham ko csi val,
e) gyer mek men tõ-ro ham ko csi val,
f) légi men tõ jár mû vel,
g) men tõ or vo si gép ko csi val,
h) men tõ-mo tor ke rék pár ral, il let ve
i) oxy o ló gi ai am bu lan ci á val.

Az oxy o ló gi ai am bu lan cia:
ia) a ren dez vé nyen egész ség ügyi el lá tás ra szo ru ló sze -

mé lyek vizs gá la tá ra és meg fi gye lé sé re al kal mas, szük ség
ese tén a ha lott(ak) el kü lö ní té sét szolgáló helyiség(ek)bõl
áll,

ib) a fel sze relt sé ge az oxy o ló gi ai el lá tás hoz szük sé ges
esz kö zö ket és mû sze re ket tar tal maz za, ideért ve a hi gi é nés
fel té te lek biztosítását is,

ic) ve ze tõ je oxy o ló gus szak or vos vagy gya kor lott men -
tõ or vos, sze mé lyi ál lo má nya or vos(ok)ból, men tõ -
tiszt(ek)bõl, men tõ ápo lók ból és ki se gí tõ személyzetbõl
áll.

2.5. A moz gó õr ség ve ze tõ or vo sa URH-, il let ve te le fon -
kap cso la tot tart a te rü le ti leg ille té kes Irá nyí tó Cso port tal.

2.6. A moz gó õr ség egész ség ügyi biz to sí tá sá nak szint -
jei:

2.6.1. Ki sebb lét szá mú (1000 fõ alat ti) ren dez vény ese -
tén moz gó õr ség ak kor szük sé ges, ha a ren dez vényt ki fe je -
zet ten be te gek vagy idõs ko rú ak szá má ra szer ve zik, il let ve
kü lön jog sza bály a (sport)ese mény jel le gé re tekintettel azt
kötelezõen elõírja.

2.6.2. 1001–5000 fõ rész vé te le ese tén leg alább egy
eset ko csi szük sé ges.

2.6.3. 5001–10 000 fõ rész vé te le ese tén leg alább egy
eset ko csi és egy men tõ gép ko csi szük sé ges.

2.6.4. 10 001–50 000 fõ rész vé te le ese tén leg alább egy
ro ham ko csi, egy eset ko csi és egy men tõ gép ko csi
szükséges.
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2.6.5. Min den to váb bi 10 000 fõ rész vé te le ese tén to -
váb bi egy-egy eset ko csi szük sé ges.

2.6.6. 100 000 fõt meg ha la dó ren dez vény ese tén
50 000 fõn ként to váb bi egy-egy ro ham ko csi szükséges.

2.6.7. 50 000 fõt meg ha la dó ren dez vény ese tén oxy o ló -
gi ai am bu lan cia biz to sí tá sa szük sé ges. 

2.6.8. 50 000 fõt be fo ga dó ren dez vény ese tén ké szí te ni
kell men té si ter vet, ame lyet 8 nap pal a ren dez vény elõtt
egyez tet ni kell az OMSZ ille té kes re gi o ná lis szer ve ze té vel 
és a biz to sí tás ba bevonásra kerülõ más szakmai
szervezetekkel.

2.6.9. Sza bad té ri au tó mo tor sport-ren dez vény ese tén
– a fo ko zott ve szély for rás ra fi gye lem mel – egy men tõ he li -
kop ter is szük sé ges, ha a ren dez vény nagy te rü le ten zaj lik,
men tõ gép ko csi val ne he zen be jár ha tó és a pá lya leg tá vo -
lab bi pont ja 10 per cen be lül, il let ve az el lá tó egész ség ügyi
in téz mény 20 percen belül földi mentõjármûvel nem
érhetõ el.

2.6.10. Több men tõ egy ség igény be vé te le ese tén a ren -
dez vény szer ve zõ je ki je lö li azt az el lá tá sért fe le lõs ve ze -
tõt, aki fo lya ma tos kap cso la tot tart a hely szín biz to sí tá sá -
ban résztvevõkkel.

3. Ren dez vé nyen el lá tott be teg el szál lí tá sa

Amennyi ben az 1–2. pont ban fog lal tak sze rint el lá tott
be teg egész sé gi ál la po tá nak meg fe le lõ el lá tás ra al kal mas,
leg kö ze leb bi egész ség ügyi in téz mény be szál lí tá sa vá lik
szük sé ges sé, ak kor er rõl a ren dez vény egész ség ügyi biz to -
sí tá sát vég zõ szer ve zet nek kell gon dos kod nia. En nek hi á -
nyá ban, vagy ha a ter ve zett oxy o ló gi ai el lá tás a ren dez vé -
nyen elég te len nek bi zo nyul, és e miatt az OMSZ-nak iga -
zolt több let költ sé ge me rül fel, ak kor 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 agrár- 
és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének
feltételeirõl  szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet

módosításáról

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

1.  §

(1) A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és
vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek fel té te le i -

rõl  szóló 25/2004. (III. 3.) FVM ren de let (a továb biak ban:
FVM ren de let) 5.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont jai he -
lyé be a következõ rendelkezések lépnek:

[A tá mo ga tást]
„a) az er dé sze ti ha tó ság ál tal ha tá ro zat ban meg ál la pí tott 

be fi ze té si kö te le zett sé ge it tel je sí tet te, nyi lat ko zott, hogy
egyéb le járt ha tár ide jû köztartozása nincs, valamint

b) az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIV. tör vény (a továb biak ban: Evt.) 14.  §-ában fog lal tak
sze rint ki je lö lés alap ján az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé -
get el lát ja, költ ség ve tés ké szí té si és el szá mo lá si
kötelezettségének eleget tesz.”

(2) Az FVM ren de let 5.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez -
dé sek kel egé szül ki:

„(3) A tá mo ga tá si ké rel mek be nyúj tá sá nak ha tár ide je
jog vesz tõ hatályú.

(4) A II. Fe je zet I. Az er dé sze ti fel ada tok tá mo ga tás jog -
cí men ad ha tó tá mo ga tá sok jo gos sá gát és össze gét – va la -
mennyi ha tár idõn be lül be kül dött ké re lem be ér ke zé sét
köve tõen – az er dé sze ti ha tó ság ál la pít ja meg és in téz ke dik 
a tá mo ga tás össze gé nek ki uta lá sá ról. A tá mo ga tá si for rás -
hi ány ese tén az er dé sze ti ha tó ság az igé nyelt tá mo ga tá so -
kat ará nyo san csök ken ti.”

2.  §

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

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

3.  §

Az FVM ren de let 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tás az er dé sze ti ha tó ság hoz 2006. feb ru ár 
10-ét kö ve tõ har minc na pon be lül be nyúj tott ké re lem re, a
fel újí tás so rán egy al ka lom mal, be fe je zés kor ve he tõ
igény be. A tá mo ga tás igény be vé te lé nek rend jét az e ren -
de let 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za. A tá mo ga tás igény -
be vé te lé nek jo gos sá gát, va la mint össze gét az er dé sze ti ha -
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tó ság ál la pít ja meg, és in téz ke dik a tá mo ga tás össze gé nek
a ki uta lá sá ról.”

4.  §

Az FVM ren de let 12.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A tá mo ga tás az er dé sze ti ha tó ság hoz 2006. feb ru ár 
10-ét kö ve tõ har minc na pon be lül be nyúj tott ké re lem re,
er dõ rész le ten ként egy al ka lom mal ve he tõ igény be. A
2005/2006-os te nyé sze ti év ben szak sze rû en el vég zett és
leg alább het ven szá za lék si ke res sé gû er dõ sí tés mû sza ki át -
vé te lét köve tõen a tá mo ga tás ki fi zet he tõ tárgy évet kö ve tõ
év már ci us 31-ig.”

5.  §

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

„(4) A ki je lölt er dõ gaz dál ko dó ki zá ró lag a ki je lölt te rü -
let re vo nat ko zó er dõ gaz dál ko dá si ter vet és költ ség ve tést
leg ké sõbb 2006. feb ru ár 10-ét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül 
kö te les meg kül de ni az er dé sze ti ha tó ság ré szé re. Az er dé -
sze ti ha tó ság a terv és költ ség ve tés jó vá ha gyá sát köve tõen
azo kat a tá mo ga tás, il let ve a vissza fi ze té si kö te le zett ség
elõ jegy zé se cél já ból ti zen öt na pon be lül to váb bít ja a mi -
nisz té ri um hoz.”

6.  §

Az FVM ren de let 18.  § (1) be kez dé se b) pont já nak
bc)–bf) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ma gán-er dõ gaz dál ko dók mû kö dé sé nek költ sé ge i re
tá mo ga tást igényelhet:]

„bc) leg alább öt ven hek tár fa hasz ná la ti és/vagy er dõ -
mû ve lé si (fa ki ter me lés, er dõ sí tés és ápo lás alá vont te rü -
let) mun ká ra vo nat ko zó szer zõ dé se van,

bd) net tó ár be vé te le az öt száz mil lió fo rin tot nem ha lad -
ja meg, mely nek leg alább het ven öt szá za lé ka er dõ gaz dál -
ko dás ból (TEÁOR 02.0), vad gaz dál ko dás ból (TEÁOR
01.5) és fû rész ár úgy ár tás ból (TEÁOR 20.1) szár ma zik, és
er rõl a ké re lem és a te vé keny sé gen ként rész le te zett ár be -
vé te li terv be nyúj tá sá val egy ide jû leg nyi lat ko zott,

be) ha tá ro zat alap ján el lát ja a mi nisz ter ál tal ki je lölt er -
dõ gaz dál ko dói meg bí zást ab ban az er dõ ter ve zé si kör zet -
ben, ame lyik ben gaz dál ko dik vagy szakirányítást végez,

bf) tag ja a Ma gán er dõ-tu laj do no sok és Gaz dál ko dók
Or szá gos Szö vet sé gé nek, vagy a Fa gaz da sá gi Or szá gos
Szö vet ség nek, vagy a Ma gyar Er dõ gaz da Szö vet ség nek,
amely rõl iga zo lást kell csa tol ni.”

7.  §

Az FVM ren de let 19.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tás mér té ke:]

„a) a 18.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti in teg rá tor a
szak irá nyí tá si szer zõ dés alap ján a tárgy év ben szak irá nyí -
tott te rü let után hek tá ron ként ket tõ ezer fo rin tot, az er dé -
sze ti ha tó ság nál nyil ván tar tott üze mi te rü le te után hek tá -
ron ként ezer fo rin tot igé nyel het tá mo ga tás ként. Év kö zi
szer zõ dés kö tés ese tén a tá mo ga tás idõ ará nyo san ve he tõ
igény be. Az idõ ará nyos tá mo ga tás kez dõ idõ pont ja nem
le het ko ráb bi, mint a szer zõ dés er dé sze ti ha tó ság hoz tör -
tént be nyúj tá sá nak idõpontja.”

8.  §

(1) Az FVM ren de let 20.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) In teg rá to rok egy más sal kö tött szak irá nyí tás ra, in -
teg rált er dõ gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ jé nek, szak sze -
mély ze té nek az in teg rá tor nál vég zett szak irá nyí tói te vé -
keny sé gé re vo nat ko zó szer zõ dé se nem tá mo gat ha tó.”

(2) Az FVM ren de let 20.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(3) Az in teg rá tor nem igé nyel het tá mo ga tást az in teg -
rál tak er dé sze ti szak sze mély ze té vel kö tött szak irá nyí tá si
szer zõ dés után.”

9.  §

Az FVM ren de let 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

,,22. § (1) A tá mo ga tás igény be vé te lé nek jo gos sá gát –
az in teg rál tak ré szé re vég zett mun kák el vég zé sét – az er -
dõ te rü let fek vé se sze rint ille té kes er dé sze ti ha tó ság ál la -
pít ja meg. A ké re lem hez az in teg rá tor kö te les csa tol ni a
más er dé sze ti ha tó ság ille té kességi te rü le tén lévõ in teg rált
te rü let hez kap cso ló dó iga zo lást.

(2) Amennyi ben az in teg rált te rü le ten vég zett szak mai
mun kát az er dé sze ti ha tó ság ki fo gá sol ja, és az in teg rá tor
nem do ku men tál ja, hogy az in teg rált a szak irá nyí tá si ta -
nács adá sa el le né re vé gez te el a mun kát, a ki fo gás olt te rü -
let re fo lyó sí tott in teg rá to ri tá mo ga tás jogosulatlanul
igény be vett támogatásnak minõsül.

(3) Amennyi ben az in teg rá tor sa ját üze mi és in teg rált te -
rü le tén vég zett mun ká ját az er dé sze ti ha tó ság szak ma i lag
nem fo gad ja el, úgy az érin tett te rü let re igény be vett in teg -
rá to ri tá mo ga tás jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás nak 
mi nõ sül.
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(4) Amennyi ben az in teg rá tor mun ká ját az er dé sze ti ha -
tó ság az in teg rált te rü le ten is mé tel ten és so ro za to san nem
fo gad ja el, úgy az in teg rá tor az e jog cí men igé nyel he tõ tá -
mo ga tás ból ki zár ha tó.

(5) A tá mo ga tá si ké re lem el fo ga dá sa ese tén a tá mo ga -
tást az in teg rá tor szék he lye sze rint ille té kes er dé sze ti
hatóság utalja át.”

10.  §

Az FVM ren de let 23.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az er dõ bir to kos sá gi tár su lat, va la mint egyéb, a gaz -
dál ko dói együtt mû kö dést se gí tõ szer ve ze tek meg ala ku lá -
sá hoz, mû kö dé si költ sé ge i hez támogatást vehetnek
igénybe]

„a) a tárgy évet meg elõ zõ év no vem ber 1-jét köve tõen
meg ala kult er dõ bir to kos sá gi tár su la tok, ille tõ leg az er dõ -
tu laj do nos ta gok ból álló és ki zá ró lag er dõ gaz dál ko dá si,
va la mint ah hoz kap cso ló dó te vé keny sé get vég zõ szö vet -
ke ze tek, ame lyek meg fe lel nek a tár sult er dõ gaz dál ko dás
kü lön jog sza bály sze rin ti fel té te le i nek.”

11.  §

Az FVM ren de let 24.  §-ának b)–c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tás mér té ke:]
„b) az er dõ bir to kos sá gi tár su lat, er dõ szö vet ke zet for gó -

esz köz-fel töl té sé hez és mû kö dé si költ sé ge i nek rész be ni
meg té rí té sé hez igény be ve he tõ tá mo ga tás össze ge hek tá -
ron ként öt ezer fo rint, leg fel jebb öt mil lió fo rint, de nem ha -
lad hat ja meg a szám lá val iga zolt, tény le ge sen el szá molt
er dé sze ti szak sze mély zet fog lal koz ta tá sá nak tá mo ga tá sá -
val csökkentett mûködési közvetlen költségeinek ötven
szá za lé kát,

c) az er dõ gaz dál ko dá si in teg rá tor – az er dõ bir to kos sá gi 
tár su la tot és az er dõ szö vet ke ze tet ki vé ve – for gó esz -
köz-fel töl té sé hez és mû kö dé se köz vet len költ sé ge i nek
rész be ni meg té rí té sé hez igény be ve he tõ tá mo ga tás össze -
ge a tárgy év ja nu ár 1-jét köve tõen in teg rált te rü let után
hek tá ron ként öt ezer fo rint, leg fel jebb tíz mil lió fo rint, de
nem ha lad hat ja meg az er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség bõl
szár ma zó net tó ár be vé tel tíz szá za lé kát. Év kö zi szer zõ dés -
kö tés ese tén a tá mo ga tás idõ ará nyo san ve he tõ igénybe.”

12.  §

Az FVM ren de let 25.  §-a a kö vet ke zõ új (4)–(6) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(4) Az in teg rá tor ré szé re a tárgy év ja nu ár 1-jét köve -
tõen in teg rált te rü let után a 24.  § c) pont ja alap ján fo lyó sí -
tott tá mo ga tá son fe lül a 19.  § b) pont ja sze rin ti tá mo ga tás
nem fo lyó sít ha tó.

(5) A mû kö dé si költ sé gek hez igény be vett tá mo ga tá sok
fe lül vizs gá la tá hoz a tárgy évi éves be szá mo lót, mel lé kel ve
a te vé keny sé gen kén ti ár be vé tel rész le te zé sét, an nak jó vá -
ha gyá sát köve tõen az ille té kes er dé sze ti ha tó ság ré szé re
15 na pon be lül meg kell kül de ni.

(6) A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás vissza fi ze -
té sét az er dé sze ti ha tó ság rendeli el.”

13.  §

Az FVM ren de let 29.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso la tos el szá -
mo lást – a tá mo ga tá si ok irat ban fog lal tak sze rint – a gaz -
dál ko dó leg ké sõbb a tárgy év de cem ber 1-jé ig kö te les be -
ter jesz te ni az er dõ te rü let fek vé se sze rint ille té kes er dé sze ti 
ha tó ság hoz. Az el szá mo lá so kat a fe lül vizs gá la tot köve -
tõen leg ké sõbb de cem ber 10-éig kell meg kül de ni a mi -
nisz té ri um ré szé re.”

14.  §

(1) Az FVM ren de let 33.  §-ának (3) és (4) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az er dõ gaz dál ko dó az er dõ te rü let fek vé se sze rint
ille té kes er dé sze ti ha tó ság tól a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ hó
20-áig kér he ti a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát. A tá mo ga tás
igény be vé te lé nek jo gos sá gát, va la mint össze gét az er dé -
sze ti ha tó ság ál la pít ja meg, és gondoskodik a támogatás
folyósításáról.

(4) Az er dõ ká rok el há rí tá sá nak tá mo ga tá sá ra ren del ke -
zés re álló pénz összeg bõl éven ként leg alább a ke ret öt ven
szá za lé kát az er dõ vé del mi mé rõ- és meg fi gye lõ há ló zat te -
vé keny sé gé vel össze füg gés ben fel me rült költ sé gek fe de -
ze té re le het for dí ta ni. A mi nisz té ri um az er dõ vé del mi mé -
rõ- és meg fi gye lõ há ló za tot mû köd te tõ ál la mi szerv ré szé re 
tá mo ga tá si ok ira tot ál lít ki, és a tá mo ga tá si ok irat ban meg -
ha tá ro zott idõ pon tok ban in téz ke dik a tá mo ga tás
átutalásáról.”

(2) Az FVM ren de let 33.  §-ának (7)–(8) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A tá mo ga tást a 10032000-01220191-52000001
szá mú Er dé sze ti köz cé lú fel ada tok elõ irány zat-fel hasz ná -
lá si ke ret szám lá ról kell teljesíteni.

(8) A jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tást az ille té kes 
er dé sze ti ha tó ság ál tal ha tá ro zat ban meg je lölt szám lá ra
kell vissza fi zet ni.”

15.  §

Az FVM ren de let 39.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a c) pont tal egészül
ki:
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[Pá lyá zat alap ján tá mo ga tást ve het igény be a ter mõ -
föld tu laj don szer zé sé re jo go sult, me zõ gaz da sá gi ter me lés -
sel fog lal ko zó gaz dál ko dó, vál lal ko zói vagy õs ter me lõi
iga zol vánnyal ren del ke zõ ma gán sze mély, ille tõ leg az er -
dé sze ti ha tó ság ál tal nyil ván tar tás ba vett egyé ni er dõ gaz -
dál ko dó, ha a meg lé võ és a tá mo ga tás alap ját ké pe zõ ter -
mõ föld te rü le te együt tes nagy sá ga a ter mõ föld rõl  szóló
1994. évi LV. tör vény 5.  § (1) be kez dé se ál tal meg ha tá ro -
zott ter mõ föld szer zé si kor lá to kat nem ha lad ja meg, és]

„b) nem erdõ mû ve lé si ágú ter mõ föld ese tén – a te le pü -
lés ha tá rá tól füg get le nül – azo nos vagy egy más hoz köz -
vet le nül csat la ko zó dû lõ ben van.”

16.  §

(1) Az FVM ren de let 40.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Tá mo ga tás igény be vé te lé re – a 39.  §-ban fog lalt fel té -
te le ken túl – az a vá sár lás idõ pont já ban már leg alább egy
hek tár, szõ lõ és gyü möl csös mû ve lé si ágú ter mõ föld bõl
leg alább öt ezer négy zet mé ter nagy sá gú ter mõ föld tu laj -
don nal ren del ke zõ belföldi magánszemély jogosult]

„e) aki nek ter mõ föld tu laj do na a vá sár lás ré vén tu laj do -
ná ba ke rü lõ ter mõ föld del együtt erdõ mû ve lé si ágú ter mõ -
föld ese tén a hat hek tárt, szõ lõ és gyü möl csös mû ve lé si
ágú ter mõ föld ese té ben pe dig a két hek tárt, egyéb mû ve lé -
si ág ese tén pe dig a ket tõ száz tíz arany ko ro nát meg ha lad ja,
és”

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

„(3) Egy pá lyá zó a 2006. év ben leg fel jebb két pá lyá za -
tot nyújt hat be.”

17.  §

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

„(1) A pá lyá za tot az adás vé te li szer zõ dés kel té tõl szá -
mí tott 90 na pon be lül, és e ha tár idõ be tar tá sá val leg ké sõbb
2006. szep tem ber 30-áig le het a mi nisz té ri um hoz be nyúj -
ta ni.”

18.  §

Az FVM ren de let 49.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„49.  § A nor ma tív tá mo ga tás 2006. ja nu ár 1-jé tõl 2006.
de cem ber 31-éig el vég zett te vé keny ség rõl ki ál lí tott iga zo -
lás alap ján 2007. már ci us 10-ig igé nyel he tõ.”

19.  §

Az FVM ren de let 59.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„59.  § A tá mo ga tá si igényt az 55.  § a) pont ja ese té ben a
Fel ügye lõ ség bí rál ja el és a dön tést köve tõen el len jegy zé -
sé vel elõ ké szí ti a tá mo ga tá si szer zõ dést a ked vez mé nye -
zet tel. A tá mo ga tá si szer zõ dést a ked vez mé nye zet tel a mi -
nisz té ri um köti meg. Az 55.  § b) pont ja ese té ben a tá mo ga -
tá si igényt a mi nisz té ri um bí rál ja el és a dön tést köve tõen
szer zõ dést köt a ked vez mé nye zet tel. A nyer tes pá lyá za tok
ese té ben a tá mo ga tás össze gét és mér té két a Fel ügye lõ ség,
il let ve a mi nisz té ri um a pá lyá zat ban meg je löl tek tõl elté -
rõen, a ren del ke zés re álló ke ret függ vé nyé ben, at tól ala -
cso nyabb mér ték ben és összeg ben is meg ál la pít hat ja. A tá -
mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a mi nisz té ri um gondoskodik.”

20.  §

Az FVM ren de let 61.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„61.  § Az ag rár tá mo ga tá sok ke re té ben éven te meg hir -
de tett pá lyá za ti rend ben – pá lyá zat út ján – a tel je sí tést
köve tõen utó la gos fi nan szí ro zás sal, vissza nem té rí ten dõ
ál la mi tá mo ga tás ve he tõ igény be a va dász ha tó ál lat fa jok
ter mé sze tes ál lo má nya és azok élõ he lye meg õr zé sé nek,
va la mint vé del mé nek ér de ké ben.”

21.  §

Az FVM ren de let 64.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„64.  § Tá mo ga tást igé nyel het a tá mo ga tá si cél meg va ló -
sí tá sá ban érin tett va dász te rü let va dá szat ra jogosultja.”

22.  §

Az FVM ren de let 65.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„65.  § A tá mo ga tás mér té ke éven ként, pá lyáz ón ként
– azo nos va dá szat ra jo go sult ese té ben va dász te rü le ten ként –
és pá lyá za ton ként az öt mil lió fo rin tot nem ha lad hat ja meg. 
A tá mo ga tás fel té te le öt ven szá za lék sa ját for rás biztosí -
tása.”

23.  §

Az FVM ren de let 66.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:
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„66.  § A pá lyá za tot a va dá szat ra jo go sult az érin tett va -
dász te rü let el he lyez ke dé se sze rint ille té kes va dá sza ti ha tó -
ság hoz (a továb biak ban: va dá sza ti hatóság) kell be -
nyújtani.”

24.  §

Az FVM ren de let 72.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„72.  § A vad gaz dál ko dás sal össze füg gõ ku ta tás, is me -
ret ter jesz tés tá mo ga tá sá ra éven te meg hir de tett pá lyá za ti
rend ben – pá lyá zat út ján – a tel je sí tést köve tõen utó la gos
fi nan szí ro zás sal, vissza nem té rí ten dõ állami támogatás
vehetõ igénybe.”

25.  §

Az FVM ren de let 78.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti ren del ke zés (1) be kez -
dés re változik:

„(2) Köz pon ti köl tés ve tés bõl mû kö dõ ok ta tá si in téz -
mény nyer tes pá lyá za ta ese té ben a tá mo ga tás a Ma gyar
Ál lam kincs tá ron ke resz tül az Ok ta tá si Mi nisz té ri um köz -
re mû kö dé sé vel ke rül át cso por to sí tás ra elõ irány zat át adás -
sal. A mi nisz té ri um az Ok ta ta tá si Mi nisz té ri um mal kö ten -
dõ tár ca kö zi meg ál la po dás együt tes alá írá sát köve tõen ti -
zen öt na pon be lül in téz ke dik a Ma gyar Ál lam kincs tár felé
a költ ség ve té si tá mo ga tá si elõ irány zat mó do sí tá sá ra. A
nyer tes pá lyá za tot be nyúj tó köz pon ti költ ség ve tés bõl mû -
kö dõ ok ta tá si in téz mény költ ség ve té si elõ irány za tá nak a
pá lyá za ton el nyert tá mo ga tá si összeg gel való meg eme lé -
sé rõl az Ok ta tá si Mi nisz té ri um gondoskodik.”

26.  §

Az FVM ren de let 79.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„79.  § Nem köz pon ti költ ség ve tés bõl mû kö dõ ok ta tá si
in téz mé nyek ese té ben a tá mo ga tást a nyer tes pá lyá zó el -
szá mo lá sá nak be ér ke zé sét kö ve tõ 60 na pon be lül a
10032000-01220191-56000003 szá mú Vad gaz dál ko dá si
te vé keny sé gek elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám la ter -
hé re kell fo lyó sí ta ni.”

27.  §

Az FVM ren de let 81.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„81.  § A kü lön le ges ren del te té sû va dász te rü le tek ter mé -
sze tes vad ál lo má nya ge ne ti kai ér té ké nek meg õr zé sé hez,
va la mint az eh hez kap cso ló dó ok ta tá si fel ada tok ellátá -
sához éven te meg hir de tett pá lyá za ti rend ben – pá lyá zat út -

ján – a tel je sí tést köve tõen utó la gos fi nan szí ro zás sal
vissza nem té rí ten dõ ál la mi tá mo ga tás ve he tõ igény be.”

28.  §

(1) Az FVM ren de let 113.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A mi nisz té ri um a 2006. évi kö zös sé gi ag rár mar ke -
ting prog ram meg va ló sí tá sá ra hét száz húsz mil lió fo rint ke -
ret összeg ben meg ha tá ro zott tá mo ga tást biz to sít.”

(2) Az FVM ren de let 113.  §-ának (3) és (4) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mi nisz té ri um az AMC Kht. 2006. évi mû kö dé sé -
nek biz to sí tá sá ra az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott össze -
gen fe lül ket tõ száz nyolc van mil lió fo rint ke ret össze gû fe -
de ze tet biz to sít.

(4) Az AMC Kht. szak mai szem pon tok és a ren del ke -
zés re álló tá mo ga tá si összeg figye lembe véte lével ja vas la -
tot ké szít a szak mai ke ret prog ram ra, amit jó vá ha gyás vé -
gett fel ter jeszt a mi nisz té ri um felé. Az éves mar ke ting ke -
ret prog ra mot a mi nisz ter hagy ja jóvá.”

29.  §

Az FVM ren de let 114.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„114.  § (1) Tá mo ga tás nyújt ha tó:
a) jogi sze mé lyek és jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá -

gi tár sa sá gok, egyé ni vál lal ko zók, to váb bá ter mé sze tes
sze mé lyek ré szé re,

b) az AMC Kht. ál tal meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé -
sek re, a 113.  § (4) be kez dé se ál tal jó vá ha gyott ke ret prog -
ram, il let ve egye di döntés alapján.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak ra tá mo ga tást
az AMC Kht. 2006. évi kö zös sé gi ag rár mar ke ting prog -
ram já ban a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott ala pí tá si cé lok
meg va ló sí tá sá ra le het igé nyel ni.

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

30.  §

Az FVM ren de let 115.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„115.  § Az AMC Kht. 2006. évi kö zös sé gi mar ke ting
prog ram ja meg va ló sí tá sá nak ér de ké ben fel me rü lõ mû kö -
dé si költ sé gek ál ta lá nos for gal mi adó val nö velt fe de ze tét a 
mi nisz té ri um biz to sít ja. Az eh hez szük sé ges for rást a mi -
nisz té ri um ál tal ki ál lí tott, az R. 1. számú mel lék le te sze rint 
ki ál lí tott iga zo lás alap ján az AMC Kht. a 136.  §-ban meg -
ha tá ro zott fo lyó szám lá ról, ne gyed éven te ará nyos rész le -
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tek ben, legkorábban a tárgynegyedévet megelõzõ hónap
elsõ napjától igényelheti.”

31.  §

Az FVM ren de let 116.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az AMC Kht. ala pí tá si cél ja i nak meg va ló sí tá sa ér -
de ké ben vál lal ko zá si, meg bí zá si és tá mo ga tá si szer zõ dé -
se ket köt, il let ve egyéb jog vi szo nyok alap ján (pl. meg ren -
de lé sek, költ ség té rí té si meg ál la po dá sok) jár el, to váb bá a
prog ra mok kal kapcsolatos házi pénztári kifizetéseket
eszközöl.”

32.  §

Az FVM ren de let 117.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„117.  § (1) Az AMC Kht. – mint tá mo ga tó – a 113.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke ret össze gen be lül –
szak mai és jog sza bá lyi szem pon tok alap ján – tá mo ga tá si
szer zõ dé se ket köt het. Az igény lõ a tá mo ga tás ra való jo go -
sult sá gát, a tá mo gat ni kí vánt célt, a meg va ló sí tás ter ve zett
mód ját a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé vel egy ide jû leg
iga zol ni kö te les. To váb bá az igény lõ nek nyi lat koz nia kell
ar ról, hogy a ké re lem ben meg je lölt cél meg va ló sí tá sá ra
tárgy év ben milyen jogcímû és összegû költségvetési vagy
önkormányzati támogatásban részesül.

(2) A tá mo ga tá si jog vi szony az AMC Kht., mint tá mo -
ga tó és a prog ra mot meg va ló sí tó part ner, mint tá mo ga tott
kö zött jön lét re, amely nek ke re té ben a tá mo ga tott a tá mo -
ga tást az el szá mo lás hoz szük sé ges bi zony la tok be nyúj tá -
sát és el bí rá lá sát köve tõen köz vet le nül a tá mo ga tó tól kap ja 
meg. In do kolt eset ben le he tõ ség van a tá mo ga tá si szer zõ -
dés ben meg ha tá ro zott ke ret összeg leg fel jebb 30 szá za lé -
ká ig elõ leg igény lé sé re, amennyi ben ar ról a tá mo ga tá si
szer zõ dés ren del ke zik. Az elõ leg gel tör té nõ el szá mo lás tá -
mo ga tó ál tal tör té nõ el fo ga dá sá ig a tá mo ga tás fenn ma ra dó 
ré sze nem fo lyó sít ha tó.

(3) A tá mo ga tás alap já nak ki szá mí tá sa kor az áfá val nö -
velt költ sé gek ab ban az eset ben ve he tõk figye lembe,
amennyi ben a tá mo ga tott nyi lat ko zik, hogy az adott prog -
ram tá mo ga tás sal fe de zett költ sé ge i vel kap cso lat ban Áfa
vissza igény lé si jogot nem érvényesít.”

33.  §

(1) Az FVM ren de let 122.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tás mér té ke a vá gó ser tés ese té ben vá gó hí -
don át vett élõ ál lat-da ra bon ként, az el vég zett vizs gá la tok
után ki adott szám lán sze rep lõ költ sé gek bõl leg fel jebb
száz húsz fo rint, amely leg fel jebb 3,5 mil lió da rab vá gó ser -

tés után igé nyel he tõ. A tá mo gat ha tó mennyi sé get a Ba -
rom fi Terméktanács (a továb biak ban: BTT) javasolja.”

(2) Az FVM ren de let 122.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A tá mo ga tás mér té ke a vá gó ba rom fi és ba rom fi hús
ese té ben a le vá gott és az MSZ 6918/1997 vá gó ba rom fi
szab vány alap ján a vá gó üze mi, ún. sza la gon tör té nõ mi nõ -
sí tés so rán I., il let ve II. mi nõ sé gi osz tály ba so rolt és az e
ren de let 14. szá mú mel lék le té nek táb lá za tá ban fel so rolt
vá gó ba rom fi élõ tö me ge, va la mint a to vább fel dol go zó
üzem ál tal az elõ ál lí tás ra ke rü lõ ter mék be való be dol go zás
cél já ból meg vá sá rolt, az e ren de let 14. szá mú mel lék le té -
ben sze rep lõ vá gó ba rom fi ból elõ ál lí tott ba rom fi hús után
1,32 Ft/kg, amely mind össze sen leg fel jebb négy száz mil -
lió ki lo gramm vá gó ba rom fi és ba rom fi hús után igényel -
hetõ.”

34.  §

(1) Az FVM ren de let 124.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 122.  §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tást az a hús fel -
dol go zást vég zõ bel föl di szék he lyû ter mé sze tes és jogi
sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság,
egyé ni vál lal ko zó veheti igénybe, aki/amely

a) az élel mi sze rek elõ ál lí tá sa i nak és for gal ma zá sá nak
élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló 90/2003. (VII. 30.)
FVM–ESZCSM együt tes ren de let (a továb biak ban: ÉEF)
elõ írásainak meg fe le lõ lé te sít ménnyel ren del ke zik,

b) a vá gó ser tés és szar vas mar ha vá gá sát és fel dol go zá -
sát vég zõ vál lal ko zá sok ki vé te lé vel, az adott ter mék pá lyán 
a mi nisz ter ál tal el is mert ter mék ta nács nak igazolt tagja,

c) a ha tá lyos jog sza bá lyok ban, il let ve a vo nat ko zó
szab vá nyok ban meg ha tá ro zott vá gó ál lat-mi nõ sí té si elõ -
írásoknak eleget tesz,

d) te vé keny sé ge meg fe lel az ISO 9000 szab vány so ro -
zat és/vagy a Ma gyar Élel mi szer könyv 1–2–18/93. szá mú
elõ írásában meg ha tá ro zott HACCP élel mi szer-biz ton sá gi
rend szer elõ írásainak, és ezt nyi lat ko zat tal és/vagy ta nú sít -
vánnyal, iga zo lás sal vagy a fel ké szí tõ-ta nács adó cég gel
kötött szerzõdéssel dokumentálja,

e) a vizs gá la ti díj ki fi ze té sét iga zo ló bi zony lat tal ren -
del ke zik, és a vá gá si mennyi sé get az ál lat-egész ség ügyi
hatóság igazolta.”

(2) Az FVM ren de let 124.  §-ának (3) és (4) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,(3) Az e ren de let 15. szá mú mel lék le te sze rin ti tá mo -
ga tá si ké rel met a be nyúj tást meg elõ zõ ne gyed év re vo nat -
ko zó an az MVH ré szé re sze mé lye sen vagy pos tai úton, a
ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 30. nap já ig kell el jut tat ni vagy
meg kül de ni, az aláb bi nyilatkozatok és igazolások
csatolásával:

a) az ÉEF elõ írásainak meg fe le lõ lé te sít mény meg lé té -
rõl  szóló iga zo lás vagy nyi lat ko zat an nak meglétérõl,
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b) a ha tó sá gi vizs gá la ti díj(ak)ról  szóló szám la és an -
nak ki fi ze té sét iga zo ló bi zony lat másolata,

c) a mi nõ ség irá nyí tás ra és a mi nõ ség biz to sí tás ra vo nat -
ko zó ISO 9000 szab vány so ro zat és/vagy a Ma gyar Élel mi -
szer könyv 1–2–18/93. szá mú elõ írásában fog lal tak nak
meg fe le lõ HACCP élel mi szer-biz ton sá gi rend szer elõ -
írásainak való meg fe le lõ ség do ku men tá lá sát szol gá ló ta -
nú sít vány, iga zo lás vagy a fel ké szí tõ-ta nács adó cég gel kö -
tött szer zõ dés má so la ta, il let ve nyi lat ko zat ezek meg lé té -
rõl.

(4) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel met a be ér ke zé sé tõl szá -
mí tott har minc mun ka na pon be lül bí rál ja el és ál lít ja ki az
iga zo lást, amennyi ben a ké re lem ben fog lal tak meg fe lel -
nek az e ren de let ben, va la mint az egyéb jog sza bá lyok ban
elõ írt fel té te lek nek. Az MVH a ki adott iga zo lá sok ról ha -
von ta tá jé koz tat ja a mi nisz té ri u mot.”

(3) Az FVM ren de let 124.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(6) Az MVH az e ren de let 122.  § (1), il let ve (3) be kez -
dés ben fog lalt mennyi sé gi ke ret ki me rü lé sét köve tõen, il -
let ve a (3) be kez dés sze rin ti ha tár idõ után be nyúj tott tá mo -

ga tá si ké rel me ket el uta sít ja. A tá mo ga tás ki me rü lé sé nek
nap ján be nyúj tott ké rel mek alap ján jó vá hagy ha tó tá mo ga -
tás a fenn ma radt tá mo ga tá si ke ret ará nyá ban vissza osz tás -
ra ke rül. A ke ret ki lenc ven szá za lé kos, majd tel jes ki me rü -
lését köve tõen az MVH tá jé koz tat ja a mi nisz té ri u mot.”

35.  §

Az FVM ren de let 127.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tást az ve he ti igény be, aki]

„a) a 126.  § a) és b) pont ja i ban, il let ve a 127–134.  §-ok -
ban elõ írt rész le tes fel té te lek nek megfelel,”

36.  §

(1) Az FVM ren de let 129.  §-ának (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott táb lá zat he lyé be a kö vet ke zõ táb lá zat lép:
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„

BTO ter mék szám Vá gó ba rom fi meg ne ve zé se a BTO sze rint Ft/élõ tö meg kg

Ke ze lé si és 
gyógy szer költ ség

szám la el fo gad ha tó
leg ko ráb bi kel te

012410 1220 – – – – Nö ven dék csir ke vá gás ra (vá gó csir ke) 2,00 2005. XI. 1.

012410 2212 – – – – Pe cse nye li ba, leg fel jebb 9 he tes, in ten zív tar tás ban 2,00 2005. XI. 1.

012410 2220 – – – Nö ven dék liba, 3 hó na pos és idõ sebb 2,00 2005. IV. 1.

012410 2222 – – – – Fi a tal liba (9 hét tõl 9 hó na pig), vá gás ra 2,00 2005. IV. 1.

012410 2223 – – – Hí zott liba, tö més sel hiz lalt 2,00 2005. XII. 1.

012410 3210 – – – Nö ven dék puly ka, 3 hó na pos nál fi a ta labb 2,00 2005. XI. 1.

012410 3220 – – – Nö ven dék puly ka, 3 hó na pos és idõ sebb 2,00 2005. VIII. 1.

012410 4212 – – – Pe cse nye ka csa, leg fel jebb 2 hó na pos, in ten zív tar tás ban 2,00 2005. XI. 1.

012410 4222 – – – Hí zott ka csa, tö més sel hiz lalt 2,00 2005. XII. 1.

„
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(2) Az FVM ren de let 129.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be 

a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ne ve zett tá mo ga tás mind -

össze sen leg fel jebb há rom száz negy ven öt mil lió ki lo -

gramm vá gó ba rom fi után igé nyel he tõ. A prog ram be tar tá -

sát a ke ze lõ ál lat or vos sal iga zol tat ni kell. Az (1) be kez dés -

ben sze rep lõ táb lá zat ban meg ne ve zett fi a tal, il let ve hí zott

liba, va la mint a hí zott ka csa tá mo ga tás igény be vé te le ese -

tén nem ve he tõ igény be a 130.  §-ban rög zí tett tá mo ga tás.”

37.  §

(1) Az FVM ren de let 130.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ne ve zett tá mo ga tás igény -
be vé te le ese tén nem ve he tõ igény be a 129.  §-ban rög zí tett
tá mo ga tás. Az (1) be kez dés ben meg ne ve zett tá mo ga tás
mind össze sen leg fel jebb 2,2 mil lió da rab nö ven dék liba és
1,8 mil lió da rab nö ven dék ka csa után igé nyel he tõ.”

(2) Az FVM ren de let 130.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti
táb lá zat he lyé be a kö vet ke zõ táb lá zat lép:

„

BTO ter mék szám Vá gó ba rom fi meg ne ve zé se a BTO sze rint Ft/db
Ke ze lé si és gyógy szer költ ség 

szám la el fo gad ha tó 
leg ko ráb bi kel te

012410 2210 – – – – Nö ven dék liba, 3 hó na pos nál fi a ta labb 34 2005. X. 1.

012410 2220 – – – – Nö ven dék liba, 3 hó na pos és idõ sebb 34 2005. IV. 1.

012410 4210 – – – – Nö ven dék ka csa, 3 hó na pos nál fi a ta labb 20 2005. X. 1.

012410 4220 – – – – Nö ven dék ka csa, 3 hó na pos és idõ sebb 20 2005. IX. 1.

„

(3) Az FVM ren de let 130.  §-a (5) be kez dé sé nek be ve ze -
tõ szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az e ren de let 129.  § és az (1) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott tá mo ga tá sok igény lé se kor a 44. szá mú mel lék let
sze rin ti tá mo ga tá si ké rel met a be nyúj tást meg elõ zõ ne -
gyed év re vo nat ko zó an az MVH ré szé re sze mé lye sen vagy
pos tai úton, a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap 30. nap já ig le het
be nyúj ta ni, amely hez csa tol ni kell:”

(4) Az FVM ren de let 130.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel met a be ér ke zé sé tõl
szá mí tott har minc mun ka na pon be lül bí rál ja el és ál lít ja ki
az iga zo lást, amennyi ben a ké re lem ben fog lal tak meg fe -
lel nek az e ren de let ben, va la mint az egyéb jog sza bá lyok -
ban elõ írt fel té te lek nek. Az MVH a ki adott iga zo lá sok ról
ha von ta tá jé koz tat ja a mi nisz té ri u mot.”

(5) Az FVM ren de let 130.  §-a a kö vet ke zõ új (8) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(8) Az MVH a 129.  § (2) be kez dé sé ben és a 130.  §
(2) be kez dé sé ben fog lalt mennyi sé gi ke ret ki me rü lé se, il -
let ve az (5) be kez dés sze rin ti ha tár idõ után be nyúj tott tá -
mo ga tá si ké rel me ket el uta sít ja. A tá mo ga tás ki me rü lé sé -
nek nap ján be nyúj tott ké rel mek alap ján jó vá hagy ha tó tá -
mo ga tás a fenn ma radt tá mo ga tá si ke ret ará nyá ban vissza -
osz tás ra ke rül. A ke ret ki lenc ven szá za lé kos, majd tel jes
ki me rü lé sét köve tõen az MVH tá jé koz tat ja a mi nisz té ri u -
mot.”

38.  §

(1) Az FVM ren de let 131.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ét ke zé si tyúk to jás ter me lõ te le pek ese té ben:

a) a beó la zás kor (a nö ven dék át mi nõ sí té se után) a be ál -
lí tott, a BTT és a ke ze lõ ál lat or vos ál tal iga zolt tojó da rab -
szám után ti zen öt fo rint/db to jó jér ce (BTO 012410 1212)
tá mo ga tás – az áfát nem tar tal ma zó költ sé gek té rí té sé re –
ve he tõ igény be, leg fel jebb 4 mil lió da rab to jó jér ce után.
Ke ze lé si és gyógy szer költ ség szám la el fo gad ha tó leg ko -
ráb bi kel te 2005. jú li us 1-je;

b) a tá mo ga tás vá sá rolt (húsz he tes nél fi a ta labb) jér -
cék re is igény be ve he tõ, ha a ke ze lõ ál lat or vos iga zo lást ad 
ki ar ról, hogy a mel lé kelt költ ség szám lák a pá lyá zó ál tal
fel vá sá rolt jér ce ál lo mány ra vo nat koz nak, amely nek a fel -
vá sár lás ról  szóló szám lán sze rep lõ da rab szá ma meg kell,
hogy egyez zen a pá lyá za ti la pon fel tün te tett da rab szám -
mal. Ke ze lé si és gyógy szer költ ség szám la el fo gad ha tó
leg ko ráb bi kel te 2005. jú li us 1-je.”

(2) Az FVM ren de let 131.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve -
ze tõ szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az e ren de let 17. szá mú mel lék le te sze rin ti tá mo ga -
tá si ké rel met a be nyúj tást meg elõ zõ ne gyed év re vo nat ko -
zó an az MVH ré szé re sze mé lye sen vagy pos tai úton a ne -
gye dé vet kö ve tõ hó nap 30. nap já ig le het el jut tat ni vagy
meg kül de ni, amely hez csa tol ni kell:”



(3) Az FVM ren de let 131.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az MVH az iga zo lást a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá -
mí tott har minc mun ka na pon be lül bí rál ja és ál lít ja ki. Az
MVH a ki adott iga zo lá sok ról ha von ta tá jé koz tat ja a mi -
nisz té ri u mot.”

(4) Az FVM ren de let 131.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(5) Az MVH az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt
mennyi sé gi ke ret ki me rü lé se, il let ve a (2) be kez dés sze rin -
ti ha tár idõ után be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel me ket el uta sít -
ja. A tá mo ga tás ki me rü lé sé nek nap ján be nyúj tott ké rel mek 
alap ján jó vá hagy ha tó tá mo ga tás a fenn ma radt tá mo ga tá si
ke ret ará nyá ban vissza osz tás ra ke rül. A ke ret ki lenc ven -
szá za lé kos, majd tel jes ki me rü lé sét köve tõen az MVH tá -
jé koz tat ja a mi nisz té ri u mot.”

39.  §

(1) Az FVM ren de let 132.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) és (2) be kez dé sek sze rint fel hasz nál ha tó és
igé nyel he tõ tá mo ga tás a szám lá kon sze rep lõ költ sé gek bõl
leg fel jebb ket tõ száz fo rint/élõ ál lat egyed/év, amely leg fel -
jebb 3 mil lió da rab vágósertés után igényelhetõ.”

(2) Az FVM ren de let 132.  §-a (4) be kez dé sé nek fel ve -
ze tõ szö veg ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az e ren de let 18. szá mú mel lék le te sze rin ti tá mo ga -
tá si ké rel met a be nyúj tást meg elõ zõ ne gyed év re vo nat ko -
zó an az MVH ré szé re sze mé lye sen vagy pos tai úton a ne -
gye dé vet kö ve tõ hó nap 30. nap já ig le het megküldeni,
amelyhez csatolni kell:”

(3) Az FVM ren de let 132.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(6) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel met a be ér ke zé sé tõl
szá mí tott har minc mun ka na pon be lül bí rál ja el és ál lít ja ki
az iga zo lást, amennyi ben a ké re lem ben fog lal tak meg fe -
lel nek az e ren de let ben, va la mint az egyéb jog sza bá lyok -
ban elõ írt fel té te lek nek. Az MVH a ki adott iga zo lá sok ról
ha von ta tá jé koz tat ja a mi nisz té ri u mot.”

(4) Az FVM ren de let 132.  §-a a kö vet ke zõ új (8) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(8) Az MVH a (3) be kez dé sé ben fog lalt mennyi sé gi
ke ret ki me rü lé se, il let ve a (4) be kez dés sze rin ti ha tár idõ
után be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel me ket el uta sít ja. A tá mo -
ga tás ki me rü lé sé nek nap ján be nyúj tott ké rel mek alap ján
jó vá hagy ha tó tá mo ga tás a fenn ma radt tá mo ga tá si ke ret
ará nyá ban vissza osz tás ra ke rül. A ke ret ki lenc ven szá za lé -
kos, majd tel jes ki me rü lé sét köve tõen az MVH tá jé koz tat -
ja a mi nisz té ri u mot.”

40.  §

Az FVM ren de let 139.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te lei:]
„b) a 137.  § (2) be kez dé sé nek ba) al pont já ban sze rep lõ

eset ben a ke rü le ti fõ ál lat or vos ál tal ki ál lí tott iga zo lás az ál -
lo má nyok szal mo nel la men tes sé gé rõl és az ál lo má nyok
be te le pí tés ko ri lét szá má ról, va la mint a BTT tag ság iga zo -
lá sa;”

41.  §

Az FVM ren de let 150.  §-a (2) be kez désének b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

„b) ren del ke zik a ser tés ér té ke sí té sé rõl  szóló szám lá val,
il let ve fel vá sár lá si jeggyel, sa ját vá gás ese tén a vá gás vég -
re haj tá sát iga zo ló bel sõ bi zony lat tal; az (1) be kez dés
b)–d) pont ja i ban meg je lölt jo go sul tak ese té ben az alap -
anyag-ter me lõk tõl tör té nõ fel vá sár lást iga zo ló bizony -
lattal.”

42.  §

(1) Az FVM ren de let 151.  §-a (2) be kez désének d) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

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

(2) Az FVM ren de let 151.  §-a (3) be kez désének b) és
d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A vá gó ser tés tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó tá mo ga tá si ké -
re lem nek tar tal maz nia kell]

„b) in teg rá tor, ke res ke dõ, szö vet ke zet és ter me lõi cso -
port ese tén a Hi va tal iga zo lá sát a nyil ván tar tás ba vé tel rõl
és ar ról, hogy a tá mo ga tást igényelheti,”

„d) a ser tés ér té ke sí té sé rõl  szóló szám la, il let ve fel vá -
sár lá si jegy má so la tát, sa ját vá gás ese tén a vá gás vég re haj -
tá sát iga zo ló bel sõ bi zony lat má so la tát; a 150.  § (1) be kez -
dés b)–d) pont ja i ban meg je lölt jo go sul tak ese té ben az
alap anyag-ter me lõk tõl tör té nõ fel vá sár lást iga zo ló bi -
zony lat má so la tát is,”
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43.  §

Az FVM ren de let 152.  §-ának (1) be kez dése he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az MVH a tá mo ga tá si ké rel me ket fo lya ma to san fo -
gad ja a 148.  § (1), il let ve (2) be kez dés ben fog lalt mennyi -
sé gi ke ret ki me rü lé sé ig, de leg ké sõbb 2007. feb ru ár
15-éig. E ke re tek ki me rü lé se, il let ve a ha tár idõ le tel te után
be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel me ket az MVH el uta sít ja. A tá -
mo ga tás ki me rü lé sé nek nap ján be nyúj tott ké rel mek alap -
ján jó vá hagy ha tó tá mo ga tás a fenn ma radt tá mo ga tá si ke ret 
ará nyá ban vissza osz tás ra ke rül. A ke ret ki lenc ven szá za lé -
kos, majd tel jes ki ke rü lé sét köve tõen az MVH tá jé koz tat ja
a mi nisz té ri u mot.”

44.  §

Az FVM ren de let 153.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

,,153.  § (1) A tá mo ga tás a fel té te lek nek meg fele lõen
elõ ál lí tott vá gó ba rom fi és vá gó ser tés után az ille té kes adó -
ha tó ság tól 2007. ja nu ár 1-jét köve tõen igé nyel he tõ a
152.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott iga zo lás csa to lá sá -
val. Az igény lés nél az Art. ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sát a Ma gyar Köz tár sa ság
2007. évi költ ség ve té sé rõl  szóló tör vény ha tály ba lé pé sét
köve tõen a 10032000-01850499 APEH Ál lat jó lé ti és ha -
szon ál lat-tar tá si sza bá lyok okoz ta több let költ sé gek tá mo -
ga tá sa le bo nyo lí tá si szám lá ról kell tel je sí te ni.”

45.  §

Az FVM ren de let 154.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„154.  § A vá gó ba rom fi és a vá gó ser tés ter me lé si tá mo -
ga tá sa ese té ben e ren de let ren del ke zé se it a 2006. ja nu ár
1-jét kö ve tõ fel vá sár lá sok ra kell al kal maz ni.”

46.  §

Az FVM ren de let 185.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ké rel met egy pél dány ban
az OM MI-nak és há rom pél dány ban össze sí tés cél já ból a
HALTERMOSZ ré szé re leg ké sõbb 2006. áp ri lis 24-éig
kell meg kül de ni.

(3) A HALTERMOSZ kö te les az össze sí té se ket leg ké -
sõbb 2006. má jus 15-éig a mi nisz té ri um ré szé re meg kül -
de ni.”

47.  §

Az FVM ren de let 187.  §-ának (3) be kez dése he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A HALTERMOSZ az össze sí tett, el len õr zött el szá -
mo lá so kat leg ké sõbb a 2006. ok tó ber 3-áig a mi nisz té ri um 
ré szé re meg kül di.”

48.  §

Az FVM ren de let 209.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„209.  § E jog cí men a víz kár-el há rí tá si fel ada tok hoz, ví -
zi lé te sít mé nyek üze me lé sé hez, kar ban tar tás hoz nyújt ha tó
tá mo ga tás.”

49.  §

Az FVM ren de let 210.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

,,210.  § (1) A tá mo ga tá si ké re lem a víz gaz dál ko dá si fel -
ada to kat szol gá ló, to váb bá a mi nisz té ri um fel adat kö ré be
tar to zó vi zek és ví zi lé te sít mé nyek kar ban tar tá sá val, üze -
mel te té sé vel a bel víz ká rok meg elõ zé se, csök ken té se, a
me zõ gaz da sá gi ter me lés biz ton sá ga ér de ké ben szük sé ges
víz gaz dál ko dá si be avat ko zá sok meg va ló sí tá sá ra nyújt ha -
tó be.

(2) A tá mo ga tás for má ja: a te rü le ti víz gaz dál ko dá si mû -
vek re (vi zek és ví zi lé te sít mé nyek) for dí tott üze mel te té si,
kar ban tar tá si költ ség szá za lé ká ban, vissza nem té rí ten dõ
tá mo ga tás.”

50.  §

Az FVM ren de let 215.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„215.  § A tá mo ga tá si összeg a be nyúj tott pá lyá zat alap -
ján, fi gye lem mel a ren del ke zés re álló ke ret összeg re, a fel -
adat jel le gé tõl füg gõ en – a 34. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott – nor ma tí va sze rint ke rül meg ha tá ro zás ra. A tá -
mo ga tás mér té ke nem ha lad hat ja meg a ví zi tár su lat tárgy -
év re fenn tar tás ra ter ve zett sa ját for rás össze gét.”

51.  §

Az FVM ren de let 220.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„220.  § A pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je 2006. már -
ci us 31. A ha tár idõ után ér ke zett, il let ve a hi á nyos pá lyá za -
to kat a Hi va tal el uta sít ja.”
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52.  §

Az FVM ren de let 221.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„221.  § A pá lyá za to kat a Hi va tal vé le mé nyé nek figye -
lembe véte lével, a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár idõ tõl szá mí tott 
hat van na pon be lül, a mi nisz té ri um bí rál ja el. A miniszté -
rium dön té sé rõl a Hi va tal öt mun ka na pon belül
tájékoztatja a pályázót.”

53.  §

Az FVM ren de let 225.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tást a mi nisz té ri um a 10032000-
 01220191-51000008 szá mú fej lesz té si tí pu sú tá mo ga tá -
sok fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám -
lá ról tel je sí ti. A jo go su lat lan igény be vett tá mo ga tást
ugyan ezen szám lá ra kell vissza fi zet ni.”

54.  §

Az FVM ren de let 227.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Tá mo ga tás ad ha tó az aláb bi szak ta nács adás sal össze -
füg gõ fel ada tok ra:]

„c) a farm gya kor no ki- és kül föl di szak mai ta pasz ta lat -
szer zé si prog ra mok szer ve zé sé nek és meg va ló sí tá sá nak
támogatása.”

55.  §

Az FVM ren de let 229.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés, va la mint a me gyei és a re gi o ná lis
ha tás kör be tar to zó tá mo ga tá si ke ret re vál lalt kö te le zett sé -
gek jog cí men kén ti össze gé rõl, a kö te le zett sé gek szak mai
tar tal má ról, va la mint a tá mo ga tá sok jog cí men kén ti ki fi ze -
té sé re vo nat ko zó in téz ke dé sek rõl a Hi va tal, a tény le ges ki -
fi ze té sek jog cí men kén ti össze gé rõl pedig a kifizetõ
intézmény havi jelentésben tájékoztatja a minisztériumot.”

56.  §

(1) Az FVM ren de let 230.  §-ának (1) és (2) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Tá mo ga tás ve he tõ igény be a (2) be kez dés ben fel so -
rolt te vé keny sé gek bõl szár ma zó ket tõ mil lió fo rint éves ár -
be vé telt meg ha la dó és a szak ta nács adás tá mo ga tá sá ra jo -
go sult igény lõ nek nyúj tott szak ta nács adás költségeinek
részbeni támogatására.

(2) A tá mo ga tást a szol gál ta tást igény be vevõ me zõ gaz -
da sá gi ter me lõ – be le ért ve az élel mi szert elõ ál lí tó és az ag -
ro tu riz mus szol gál ta tói te vé keny sé get vég zõ ter me lõt is –
kap hat ja. Csa lá di gaz da ság ese té ben csak a csa lá di gaz dál -
ko dó jo go sult tá mo ga tás ra, a csa lá di gaz da ság töb bi tag ja
tá mo ga tás ra nem jo go sult. A tá mo ga tás meg ha tá ro zá sá nál
a gaz da ság egé szé nek ár be vé te lét kell figye lembe ven ni.
Amennyi ben a szak ta nács adást a kö zös õs ter me lõi iga zol -
vánnyal ren del ke zõ õs ter me lõk együtt, a te vé keny sé gük
egé szé re ké rik, a tel jes ár be vé telt kell figye lembe ven ni.
Amennyi ben a szak ta nács adást csak egy õs ter me lõ, vagy a 
kö zös iga zol vánnyal ren del ke zõk egy cso port ja kéri, az ár -
be vé telt osz ta ni, il let ve ará nyo sí ta ni kell. In du ló vál lal ko -
zás ese tén a gaz da ság mé re te alap ján kell vé lel mez ni a mû -
kö dõ gaz da ság vár ha tó ár be vé te lét. A csa lá di gaz da sá gok,
õs ter me lõk és in du ló vál lal ko zá sok szak ta nács adás sal
kap cso la tos tá mo ga tá si igé nyét a Hi va tal a szak ta nács -
adás ra irá nyu ló szer zõ dés bel sõ tar tal ma és ah hoz kap cso -
ló dó an be nyúj tott do ku men tu mok ban fog lal tak alap ján bí -
rál ja el. Nem jo go sult tá mo ga tás ra az a me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ, aki a ter me lõ te vé keny sé gé vel azo nos szak te rü le ten
sze re pel a mi nisz té ri um Szak ta nács adói Név jegy zé ké ben
(a továb biak ban: Név jegy zék), a Név jegy zék ben re giszt -
rált szak ta nács adó a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959.
évi IV. tör vény sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zó ja, va la mint az
a tár sas vál lal ko zás, amely nek tag ja a szak ta nács adó.”

(2) Az FVM ren de let 230.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet -
ke zõ új f) pont tal egé szül ki:

[A tá mo ga tás ra jo go sult igény lõ olyan szer zõ dés alap -
ján ve het igény be tá mo ga tást, amely]

„f) tel je sí té se a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-éig meg -
va ló sul.”

(3) Az FVM ren de let 230.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti
táb lá zat he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,

Ka te gó ria
Az éves ár be vé tel

(ezer Ft)
Tá mo ga tás fel sõ

ha tá ra (Ft/év)
Tá mo ga tás 
mér té ke (%)

A 2 000–20 000 100 000 80

B 20 000–50 000 200 000 50

C 50 000–100 000 300 000 50

”

57.  §

(1) Az FVM ren de let 231.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet -
ke zõ új d) és e) pon tok kal egé szül ki:

[A Hi va ta lok ha tás kö ré be tar to zik]

„d) szak ké pe sí tést nem adó tan fo lya mok, elõ adá sok
költ sé ge i nek,

e) be mu ta tó üze mek ál tal biz to sí tott üzem lá to ga tá sok.”

(2) Az FVM ren de let 231.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A mi nisz té ri um ha tás kö ré be tar to zik
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a) a szak mai ki ad vá nyok elõ ál lí tá si és meg is mer te té si
költ sé ge i nek, va la mint

b) a 235.  § (4) be kez dés ben hi vat ko zott or szá gos, re -
gionális szak ta nács adá si köz pon tok ban, va la mint a szak -
mai szak ta nács adá si köz pon tok ban foly ta tott ko or di ná ci ós 
és/vagy szak ta nács adá si te vé keny ség és az ah hoz szük sé -
ges fel té te lek meg te rem té sé nek,

c) szak ta nács adá si és is me ret át adás sal össze füg gõ ál la -
mi fel ada tok (szer ve zés, el len õr zés, ha zai és nem zet kö zi
kap cso lat rend szer, és a szak ta nács adók kö te le zõ to vább -
kép zé se) költ sé ge i nek,

d) szak ta nács adók szak mai to vább kép zé sé nek
tá mo ga tá sa.”

58.  §

Az FVM ren de let 232.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tás a 231.  § (3) be kez dé sé nek a) és c)–e),
és a (4) be kez dés d) pont ja sze rin ti cé lok ese té ben pá lyá zat 
út ján ve he tõ igény be.

(3) A tá mo ga tás a 231.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja sze -
rin ti cél ra a Hi va tal, a 231.  § (4) be kez dé sé nek b)–c) pont ja 
sze rin ti cél ra a mi nisz té ri um meg bí zá sa alap ján ve he tõ
igény be.

(4) A tá mo ga tás a 231.  § (4) be kez désének a) pont ja sze -
rin ti cél ra pá lyá zat, va la mint a mi nisz té ri um ál tal lé te sí tett
ál la mi meg bí zás út ján ve he tõ igény be.”

59.  §

Az FVM ren de let 233.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„233.  § A pá lyá zat be nyúj tá sá nak rész le tes tar tal mi és
for mai kö ve tel mé nye it a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Ér te sí tõ ben, va la mint a mi nisz té ri um és az FVM
Kép zé si és Szak ta nács adá si In té zet hon lap ján meg je le nõ
pá lyá za ti fel hí vás tar tal maz za.”

60.  §

(1) Az FVM ren de let 234.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tás mér té ke a 231.  § (3) be kez désének a),
c), d) és a 231.  § (4) be kez dés a) és d) pont jai sze rin ti cé lok
ese té ben a dön tés ho zó ál tal el is mert költ sé gek öt ven szá -
za lé ká ig, leg fel jebb pá lyá za ton ként ket tõ mil lió fo rin tig
ter jed het, ki vé ve a 234.  § (2) és (4) be kez dés ében fog lal ta -
kat.”

(2) Az FVM ren de let 234.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A 231.  § (3) be kez dé sé nek b) és e) pont ja sze rin ti
cél ese té ben a tá mo ga tás a Hi va tal, a 231.  § (4) be kez dé sé -
nek b) és c) pont ja sze rin ti cél ese té ben a mi nisz té ri um ál -
tal el is mert költ sé ge kig ter jed het, de nem ha lad hat ja meg a 
tá mo ga tá si szer zõ dés ben/ál la mi meg bí zás ban rög zí tett
össze get.”

61.  §

(1) Az FVM ren de let 235.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(2) A 231.  § (3) be kez désének b) pont ja sze rin ti tá mo -
ga tás ra ag rár kép zést foly ta tó ok ta tá si in téz mény, ag rár ku -
ta tó in té zet, va la mint a tel je sí tés idõ pont já ban a Név jegy -
zék ben sze rep lõ szak ta nács adó, Re gi o ná lis- és Te rü le ti
Szak ta nács adá si Köz pont, va la mint köz tes tü let, ér dek kép -
vi se le ti és szak mai szer ve zet jo go sult.”

(2) Az FVM ren de let 235.  §-ának (4)–(6) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A 231.  § (3) be kez désének b) pont ja sze rin ti té rí tés -
men tes cso por tos szak ta nács adá si prog ra mok meg va ló sí -
tó ját a prog ram he lye sze rint a Hi va tal je lö li ki azok kö zül
a pá lyá zók/aján lat te võk kö zül, akik nem vé gez nek az ag -
rár gaz da ság gal össze füg gõ ke res ke del mi és/vagy ügy nö ki
te vé keny sé get, és az aján lott szak ta nács adá si prog ra mot a
Név jegy zék ben sze rep lõ szak ta nács adó be vo ná sá val va ló -
sít ják meg. Amennyi ben a fa lu gaz dász te rü le ti köz pont
és/vagy a kis tér sé gi me ne dzser olyan szak ta nács adá si
prog ra mot igé nyel, amely hez nincs meg fe le lõ re giszt rált
szak ta nács adó, vagy az adott idõ ben és he lyen re giszt rált
szak ta nács adó be vo ná sa gaz da sá go san nem old ha tó meg,
a me gyei prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz a prog ra mok ter ve -
zett össz idõ tar tam húsz szá za lé ká nak mér té ké ig a Név -
jegy zék ben nem sze rep lõ szak em ber is al kal maz ha tó, a
prog ram he lye sze rin ti Hi va tal ve ze tõ jé nek dön té se alap -
ján.

(5) A 231.  § (3) be kez dés e) pont ja sze rin ti tá mo ga tás ra
a be mu ta tó üze mek kö zül azok jo go sul tak, ame lyek a „Be -
mu ta tó Üzem” cím mel ren del kez nek és a cí met már a
tárgy év elõt ti év ben/évek ben hasz nál ták. A „Be mu ta tó
üzem 2006” el nye ré sé re irá nyu ló pá lyá zat rész le tes fel té -
te le it nyil vá nos pá lyá za ti fel hí vás tar tal maz za.

(6) A 231.  § (3) be kez dés c) pont jai sze rin ti tá mo ga tás ra
a ren dez vény szer ve zõ je jo go sult pá lyá za tot be nyúj ta ni.”

(3) Az FVM ren de let 235.  §-a a kö vet ke zõ (8) és (9) be -
kez dé sek kel egé szül ki:

„(8) A 231.  § (4) be kez dés b) pont ja sze rin ti tá mo ga tás -
ra Re gi o ná lis-, Te rü le ti- és Szak mai Szak ta nács adá si Köz -
pon tok jo go sul tak pá lyá za tot be nyúj ta ni.

(9) A 231.  § (4) be kez désének b)–c) pont jai sze rin ti fel -
adat vég re haj tá sá ra a mi nisz té ri um ál tal ki je lölt szer ve zet
jo go sult.”
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62.  §

Az FVM ren de let 236.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„236.  § A 231.  § (3) be kez dés a)–b), c)–e) és a 231.  §
(4) be kez désének a) és d) pont já ban meg ha tá ro zott pá lyá -
za tok be nyúj tá sá nak he lyét és ide jét a jog cí men kén ti pá -
lyá za ti felhívás tartalmazza.”

63.  §

Az FVM ren de let 238.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Tá mo ga tás ve he tõ igény be a kor sze rû ag rár is me re -
tek el sa já tí tá sa cél já ból, a mi nisz té ri um meg bí zott in téz -
mé nye ál tal ko or di nált gya kor no ki prog ra mok hoz és kül -
föl di szak mai ta pasz ta lat szer zés hez kapcsolódó költségek
megtérítésére.”

64.  §

Az FVM ren de let 240.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé s lép:

„(1) A 239.  § a) pont ja sze rin ti ma gyar gya kor no kok
kül föl di prog ram jai ese té ben a vég sõ ked vez mé nye zet tek -
nek (gya kor no kok) pá lyá za tuk alap ján meg ítélt tá mo ga -
tást, költ ségel szá mo lá si kö te le zett ség mel lett, a ki uta zást
szer ve zõ mi nisz té ri u mi in téz mény – mint köz ben sõ ked -
vez mé nye zett – állami megbízás formájában elõlegként
kapja.

(2) A 239.  § a) pont ja sze rin ti kül föl di gya kor no kok ma -
gyar or szá gi prog ram jai ese té ben a gya kor no kok pá lyá za -
ta/tá mo ga tá si ké rel me, va la mint a fo ga dó gaz da ság kap -
cso ló dó nyi lat ko za ta alap ján meg ítélt tá mo ga tást költ -
ségel szá mo lá si kö te le zett ség mel lett a prog ra mot szer ve zõ 
mi nisz té ri u mi in téz mény – mint köz ben sõ ked vez mé nye -
zett – ál la mi meg bí zás for má já ban elõ leg ként kap ja.

(3) A 239.  § b) pont já ban fog lal tak ese té ben a tá mo ga -
tást a mi nisz té ri um ál tal ki je lölt ki uta zást ko or di ná ló szer -
ve zet, egyéb ese tek ben a fel adat el vég zé sé re ki je lölt FVM
in téz mény, az ál ta la be nyúj tott és a mi nisz té ri um ál tal el fo -
ga dott fel adat terv alap ján ál la mi meg bí zás for má já ban
elõ leg ként kap ja.”

65.  §

Az FVM ren de let 250.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„250.  § (1) A tá mo ga tá si for ma cél ja
a) az ag rár ter me lés bi o ló gi ai alap ja i nak fej lesz té se, kü -

lö nös te kin tet tel a mo le ku lá ris mar ke rek kel tá mo ga tott ne -
me sí tés re, faj ta azo no sí tás ra és fajtavédelemre;

b) az ag ro öko ló gi ai po ten ci ál ki hasz ná lá sá nak ag ro nó -
mi ai op ti ma li zá lá sát meg ala po zó kutatások támogatása.

(2) A tá mo ga tás for má ja vissza nem té rí ten dõ fej lesz té si 
célú jut ta tás, ku ta tás-fej lesz té si támogatás.

(3) A tá mo ga tás mér té ke a pro jekt tel jes költ sé gé nek
leg fel jebb nyolc van szá za lé ka, az zal a meg kö tés sel, hogy
a kis- és kö zép vál lal ko zás ra jutó tá mo ga tá si in ten zi tás ma -
xi mum hat van szá za lék le het, egyéb vál lal ko zá sok
esetében maximum ötven százalék lehet.

(4) A tá mo ga tá si for ma igény be vé te lé re
a) azok az ag rár ku ta tó he lyek – kincs tá ri kör be tar to zó

ag rár-ku ta tó in té ze tek, ag rár ku ta tá si-fej lesz té si te vé keny -
sé get el lá tó köz hasz nú tár sa sá gok –, ame lyek te vé keny sé -
gük dön tõ ré szé ben ku ta tás sal és fejlesztéssel
foglalkoznak, valamint

b) az ag rár ku ta tá si-fej lesz té si te vé keny sé get el lá tó fel -
sõ ok ta tá si intézmények
jo go sul tak.”

66.  §

Az FVM ren de let 274.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A cím ben fog lal tak alap ján tá mo ga tá si ké rel met nyújt -
hat nak be, mely nek el bí rá lá sá tól füg gõ en vissza nem té rí -
ten dõ tá mo ga tást vehetnek igénybe,]

„b) a Szö vet ke ze ti Tör vény elõ írásainak meg fele lõen
ala pí tott és mû kö dõ szö vet ke ze tek, ame lyek a 2003–2006.
év ben ala kul tak, leg alább há rom, de leg fel jebb öt ven te je -
lõ szar vas mar hát tar tó ter mé sze tes, il let ve jogi sze mé lyek
rész vé te lé vel egy-egy – a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Ér te sí tõ 2003. évi 8. szá má ban meg ha tá ro zott –
tej ter me lõi kör zet re ki ter je dõ ha tás kör rel (a továb biak ban: 
tej szö vet ke zet) mû köd nek;”

67.  §

Az FVM ren de let 275.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„275.  § A tá mo ga tás a BÉSZ-ek kész let fel töl té sé hez és
mû kö dé si költ sé ge i nek rész be ni meg té rí té sé hez, a tej szö -
vet ke ze tek mû köd te té sé nek elõ se gí té sé hez, va la mint a
me zõ gaz da sá gi gép kö rök mû kö dé sé hez szük sé ges sze mé -
lyi és tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá hoz ad ha tó.”

68.  §

(1) Az FVM ren de let 276.  §-a (1) be kez dé se a) pont já -
nak ac) al pont ja és  c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép, egy ide jû leg egy f) ponttal egészül ki:

[A tá mo ga tás mér té ke:]
„ac) öt száz mil lió fo rint fö löt ti ré sze után öt szá za lék

lehet;”
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„c) azon BÉSZ-ek, me lyek az elõ zõ év ben tá mo ga tás -
ban ré sze sül tek, az a) és b) pon tok sze rint szá mí tott tá mo -
ga tá si mér ték fe lé re jogosultak;”

„f) BÉSZ-ek ese té ben a tá mo ga tás leg fel jebb húsz mil lió 
fo rint lehet.”

(2) Az FVM ren de let 276.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tást a tárgy évet meg elõ zõ évre vo nat ko zó
éves be szá mo ló ada ta i val iga zolt ár be vé tel alap ján le het
igé nyel ni, de az éves be szá mo ló ada tai alap ján meg ala po -
zat la nul igény be vett tá mo ga tást kü lön fel szó lí tás nél kül
kell vissza fi zet ni a tárgyévet követõ év február 15-éig.”

69.  §

(1) Az FVM ren de let 277.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met a szö vet ke ze tek és gép kö rök 
a tá mo ga tás igény lé se ese tén a 40. szá mú mel lék let, a tej -
szö vet ke ze tek a 41. szá mú mel lék let sze rint nyújt hat ják be 
2006. május 31-ig a Hivatalhoz.”

(2) Az FVM ren de let 277.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A szö vet ke ze tek nek és gép kö rök nek a tá mo ga tá si ké re -
lem hez mel lé kel ni kell:]

„a) az alap sza bályt vagy az ala pí tó ok ira tot, a meg ala -
ku lás ra vo nat ko zó köz gyû lé si ha tá ro za tot és a be jegy zé si
kérelmet,”

(3) Az FVM ren de let 277.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(6) A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ BÉSZ tárgy év ben a
Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti költ ség -
ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és
Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro zá sá ban
meg va ló su ló, a ter me lõi cso por tok lét re ho zá sá hoz és mû -
köd te té sé hez nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló 133/2004. (IX. 11.) FVM ren de let
sze rin ti, ille tõ leg a zöld ség-gyü mölcs ter me lõi ér té ke sí tõ
szer ve ze tek nem ze ti sza bá lyo zá sá ról  szóló 60/2005.
(VII. 1.) FVM ren de let sze rin ti tá mo ga tást nem ve he ti
igénybe.”

70.  §

(1) Az FVM ren de let 278.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá sok el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada -
to kat a te rü le ti leg illeté kes Hi va tal lát ja el. A Hi va tal a sa -
ját ha tás kör ben vég zett el len õr zé sek rõl és az ál ta la ho zott
in téz ke dé sek rõl ké szí tett je len tést éven ként jú ni us 30-áig

meg kül di a mi nisz té ri um nak. A jo go su lat la nul igény be
vett tá mo ga tás vissza fi ze té sét a Hi va tal kez de mé nye zi.”

(2) Az FVM ren de let 278.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Mind azon szö vet ke ze tek te kint he tõk a tá mo ga tás szem -
pont já ból me zõ gaz da sá gi ter mé kek be szer zé sét, rak tá ro -
zá sát és ér té ke sí té sét, va la mint me zõ gaz da sá gi ter me lés -
hez szük sé ges anya gok be szer zé sét, il let ve a me zõ gaz da sá -
gi ter me lés hez szük sé ges szolgáltatások nyújtását végzõ
szövetkezeteknek, amelyek]

„d) tag ja ik ki lenc ven szá za lék ban a ter me lé si és tu laj do -
ni vi szo nya ik alap ján a tárgy év ben a re giszt rá ci ós ren de let
sze rint re giszt rál tak, mint mezõgazdasági termelõk,”

71.  §

Az FVM ren de let 280.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9.3. Az elõ ze tesen el is mert ter me lõi cso por tok
tá mo ga tá sa

280.  § A ter me lõi cso por tok ról  szóló 85/2002. (IX.18.)
ren de let alap ján elõ ze tesen el is me ré si ha tá ro zat tal ren del -
ke zõ ter me lõi cso por tok az el is me ré si terv ben fog lal tak
sze rint, mû kö dé sük se gít sé gé hez tá mo ga tá si igényt nyújt -
hat nak be, és an nak el bí rá lá sá tól füg gõ en vissza nem
térintendõ támogatást vehetnek igénybe.”

72.  §

Az FVM ren de let 281.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tás alap ja a ter me lõi cso port tárgy évet
meg elõ zõ évre vo nat ko zó éves ár be vé te le. A tá mo ga tás
mértéke:

a) az ár be vé tel más fél szá za lé ka, de összes sé gé ben leg -
fel jebb öt mil lió forint;

b) a szõ lõ-bor ága zat ban elõ ze tesen el is mert ter me lõi
cso por tok ese té ben az ár be vé tel há rom szá za lé ka, de
összes sé gé ben leg fel jebb hat mil lió fo rint;

c) a nyúl, méz, gyógy nö vény, juh, kecs ke szak ágak ban
elõ ze tesen el is mert ter me lõi cso por tok ese té ben az ár be vé -
tel négy és fél szá za lé ka, de összes sé gé ben leg fel jebb hat -
mil lió fo rint le het.”

73.  §

Az FVM ren de let 282.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si ké rel met a 42. szá mú mel lék let sze -
rint 2006. má jus 31-éig le het be nyúj ta ni a Hivatalhoz.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez mel lé kel ni kell má so lat -
ban a mi nisz té ri um ál ta li elõ ze tes el is me rés rõl  szóló ha tá -
ro za tot és az ár be vé telt iga zo ló bi zony la to kat.”
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74.  §

Az FVM ren de let 283.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Jo go su lat lan tá mo ga tás nak mi nõ sül az elõ ze tes el -
is me ré si ha tá ro zat vissza vo ná sa ese tén a vissza vo nás idõ -
pont ja elõtt igény be vett támogatási összeg.”

75.  §

Az FVM ren de let 284.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé s lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti te vé keny sé get vég zõ a
2006. évi jég esõ-el há rí tá si te vé keny ség tá mo ga tá sá ra a
mi nisz té ri um hoz leg ké sõbb 2006. áp ri lis 30-áig tá mo ga tá -
si ké rel met nyújt hat be, mely ké re lem tar tal maz za a jég -
esõ-el há rí tá si te vé keny ség rész le tes le írá sát, a te vé keny -
ség te rü le ti ki ter je dé sét, a rend szer ha tó kö ré ben lévõ me -
zõ gaz da sá gi vál lal ko zá sok szá mát, te rü le tét és egyéb ada -
ta it, a jég esõ-el há rí tá si tevékenység hatékonyságának
elõzõ évi adatait, valamint az éves költségvetést.

(3) A be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel met a mi nisz té ri um a
be fo ga dást kö ve tõ har minc na pon be lül el bí rál ja. A mi -
nisz té ri um a ren del ke zés re álló költ ség ve té si ke ret összeg
figye lembe véte lével dönt az igény be ve he tõ tá mo ga tás
össze gé rõl. A mi nisz té ri um a dön tés rõl írás ban tá jé koz tat -
ja a pá lyá zót és ezt köve tõen támogatási szerzõdést köt a
kedvezményezettel.”

76.  §

Az FVM ren de let 285.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„285.  § (1) A tá mo ga tást a mi nisz té ri um a
10032000-01220191-51200002 szá mú fo lyó ki adá sok tá -
mo ga tá si elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról tel je sí ti
a kedvezményezett részére.

(2) A 284.  § sze rin ti tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso -
la tos el len õr zé si fel ada to kat a mi nisz té ri um a te rü le ti szer -
ve i nek be vo ná sá val lát ja el, a jo go su lat la nul igény be vett
tá mo ga tás vissza fi ze té sét a minisztérium kezdeményezi.”

77.  §

(1) Az FVM ren de let 2. szá mú mel lék le te II. ré szének
2. pont ja a kö vet ke zõ h) pont tal egészül ki:

[2. Az in teg rá to ri szak irá nyí tá si szer zõ dés leg alább az
aláb bi a kat tar tal maz za:]

„h) fa hasz ná la ti és/vagy er dõ mû ve lé si mun kák rész le te -
zé se a ren de let 18.  § (1) be kez dés bc) al pont já ban fog lal tak 
sze rint erdõrészletenként.”

(2) Az FVM ren de let 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let 1. szá mú mel lék le te lép.

(3) Az FVM ren de let 6. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let 2. szá mú mel lék le te lép.

(4) Az FVM ren de let 7. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let 3. szá mú mel lék le te lép.

(5) Az FVM ren de let 15. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 4. szá mú mel lék le te lép.

(6) Az FVM ren de let 16. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 5. szá mú mel lék le te lép.

(7) Az FVM ren de let 17. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 6. szá mú mel lék le te lép.

(8) Az FVM ren de let 18. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 7. szá mú mel lék le te lép.

(9) Az FVM ren de let 25. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 8. szá mú mel lék le te lép.

(10) Az FVM ren de let 26. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 9. szá mú mel lék le te lép.

(11) Az FVM ren de let 30. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 10. szá mú mel lék le te lép.

(12) Az FVM ren de let 34. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 11. szá mú mel lék le te lép.

(13) Az FVM ren de let 40. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 12. szá mú mel lék le te lép.

(14) Az FVM ren de let 42. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 13. szá mú mel lék le te lép.

(15) Az FVM ren de let e ren de let 14. szá mú mel lék le té -
vel egé szül ki.

78.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg az FVM ren de let 2.  § (1) be kez dé se, 33.  §
(6) be kez dé se, 93–101.  §-ok, 125.  §, 142 –146.  §-ok,
165–169.  §-ok, 211–213.  §, 224.  §, 270–273.  §-ok, 283.  §
(2) és (3) be kez dé sei, 286.  §, va la mint a 75/2005.
(VII. 22.) FVM ren de let 25.  § (3) be kez dé se ha tá lyát vesz -
tik.

(2) Nem nyújt ha tó be tá mo ga tá si ké re lem vagy pá lyá zat
az FVM ren de let hez az aláb bi §-ban fog lalt tá mo ga tá si
jog cí mek 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) pont jai, 122.  § (1) és (3) be kez dé sek,

124.  §, 126.  § a) és b) pon tok, 127–132.  §, 136.  §, 137.  §
(1) be kez dés, 137.  § (2) be kez dés b) pont já nak ba), bc) al -
pont jai, 138.  § b) pont já nak ba), bc) al pont jai, 139.  § b) és
d) pont jai, 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 ren de let 152.  §-a alap ján az évi ál lat jó lé ti
és ha szon-ál lat tar tá si sza bá lyok okoz ta több let költ sé gek
tá mo ga tá sa jog cím re a 2005. évre vo nat ko zó an az
MVH-hoz a ké rel me ket leg ké sõbb 2006. feb ru ár 15-ig
lehet benyújtani.

(4) E ren de let a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség -
ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény XII. Föld mû ve -

lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet, 10. cím
Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok, 5. al cím Nem ze ti tá mo ga -
tá sok, 1. jog cím-cso port Köz pon to sí tott be vé te lé bõl mû -
kö dõ tá mo ga tá sok, 2. jog cím-cso port Költ ség ve tés bõl mû -
kö dõ tá mo ga tá sok, 1. Jog cím Fej lesz té si tí pu sú tá mo ga tá -
sok, 2. jog cím Fo lyó ki adá sok és jö ve de lem-tá mo ga tá sok,
4. jog cím er dõ te le pí tés, er dõ szer ke zet-át ala kí tás, fá sí tás,
6. jog cím Nem ze ti ag rár kár eny hí té si elõ irány za ta i nak, va -
la mint az Ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi XVI.
tör vény esz köz rend sze ré nek mû köd te té sé bõl szár ma zó
be vé te lé bõl kép zõ dött for rás fel hasz ná lá sá ra terjed ki.

Gráf Jó zsef s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 13/2006. (II. 7.) FVM rendelethez

[4. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]

Re giszt rá ci ós szám:

Támogatási kérelem a magán-erdõgazdálkodók erdõgazdálkodási célú költségvetési támogatás
igénybevételéhez

Ki ál lí tó: ............................................................................................................................................................................

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

Cím: ......................................... vá ros/köz ség ..................................................................... utca ..........................hsz.

Adó azo no sí tó jel: .............................................................................................................................................................

Adó szá ma: .......................................................................................................................................................................

Pénz for gal mi jel zõ szám: ..................................................................................................................................................

Gaz dál ko dá si for ma: ........................................................................................................................................................

1. Az er dé sze ti szak sze mély zet tel kö tött szak irá nyí tá si szer zõ dés alap ján a 25/2004. (III. 3.) FVM ren de let 19.  § a) pont -
ja sze rin ti tá mo ga tás össze gét   ............... Ft-ot, azaz ................................. fo rin tot 

ré szem re ki fi zet ni szí ves ked je nek.

2. A 25/2004. (III. 3.) FVM ren de let 19.  § b) pont ja sze rint az in teg rá to ri szak irá nyí tá si szer zõ dé sek alap ján

– a szak irá nyí tott te rü let után ................... Ft, azaz .......................... fo rint,

...................... ha * 2000 Ft/év 

– a sa ját üze mi te rü let után ................... Ft, azaz .......................... fo rint,

...................... ha * 1000 Ft/év 

együtt: ................... Ft, azaz .......................... fo rint

össze gû tá mo ga tást ki fi zet ni szí ves ked je nek.

3. Az ala pí tá si költ sé gek hez a 25/2004. (III. 3.) FVM ren de let 24.  § a) pont ja sze rin ti tá mo ga tás összegét

............... Ft-ot, azaz ................................. fo rin tot

ré szem re ki fi zet ni szí ves ked je nek.



4. A mû kö dé si költ sé gek rész be ni meg té rí té sé hez a 25/2004. (III. 3.) FVM ren de let 24.  § b) pont ja sze rin ti tá mo ga tás
összegét                  ............... Ft-ot, azaz ................................. fo rin tot
ré szem re ki fi zet ni szí ves ked je nek.

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy le járt ha tár ide jû köz tar to zá som nincs.

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

P. H.

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

igény lõ

A fen ti össze gû tá mo ga tás jo gos sá gát iga zo lom, a tá mo ga tás ki fi zet he tõ.

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

P. H.

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

er dé sze ti ha tó ság igaz ga tó ja

2. számú melléklet a 13/2006. (II. 7.) FVM rendelethez

[6. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]

1. Szar vas mar ha-te nyész tés

Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Igény lõ
Té te len ként igé nyel he tõ

támogatás

Törzs köny ve zés a) Törzs köny vi nyil ván tar tás te nyész tõ szer ve zet 900 Ft/egyed

b) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS)
ala pú szár ma zás-el len õr zés

te nyész tõ szer ve zet 3000 Ft/vizs gá lat

c) Mes ter sé ges ter mé ke nyí té si fe le -
lõs há ló zat mû köd te té se

adat gyûj tõ há ló zat fenn tar tó ja 47 Ft/adat

d) Mes ter sé ges ter mé ke nyí té si fe le -
lõs há ló zat ál tal gyûj tött ada tok
fel dol go zá sa

adat fel dol go zó 27 Ft/adat

Tel je sít mény-
vizs gá lat vég zé se

a) Tej ter me lés-el len õr zés tel je sít mény -vizs gá la tot vég zõ
szer ve zet

720 Ft/egyed

b) Hús ter me lés-el len õr zés te nyész tõ szer ve zet 330 Ft/egyed

c) Tej iva dék vizs gá lat (ITV) szer -
ve zé se

te nyész tõ szer ve zet 510 Ft/adag

d) Hús vá gá si teszt szer ve zé se te nyész tõ szer ve zet 33 000 Ft/utód

e) Hús iva dék vizs gá lat (ITV) szer -
ve zé se

te nyész tõ szer ve zet 33 000 Ft/utód

f) Iva dék vizs gá la ti célú kül le mi tel -
je sít mény vizs gá lat

te nyész tõ szer ve zet 2400 Ft/üszõ bor jú

g) Hús hasz nú iva dék vizs gá lat te nyész tõ szer ve zet 900 Ft/bor jú

h) Kül le mi bí rá lat te nyész tõ szer ve zet 144 Ft/egyed

Te nyész ér ték 
meg ál la pí tá sa

Te nyész ér ték becs lés te nyész tõ szer ve zet 15 Ft/egyed
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2. Ser tés te nyész tés

Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Igény lõ
Té te len ként igé nyel he tõ 

tá mo ga tás

Törzs köny ve zés a) Törzs köny ve zés törzs- és sza po rí tó te le pen te nyész tõ szer ve zet 3400 Ft/koca

b) Ge ne ti kai vizs gá lat te nyész tõ szer ve zet 900 Ft/vizs gá lat

c) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma -
zás-el len õr zés

te nyész tõ szer ve zet 3000 Ft/vizs gá lat

Tel je sít mény-
vizs gá lat vég zé se

a) Rep ro duk ci ós teszt ada tok gyûj té se te nyész tõ szer ve zet 180 Ft/fi a lás

b) Int ra musz ku lá ris zsír vizs gá lat te nyész tõ szer ve zet 2100 Ft/vizs gá lat

c) EUROP üze mi sa ját tel je sít mény-vizs gá lat
(ÜSTV)

te nyész tõ szer ve zet 144 Ft/vizs gá lat

d) Hí zé kony sá gi és vá gó ér ték tel je sít mény vizs gá -
lat (HVT) (egye di, fal kás)

te nyész tõ szer ve zet 18 000 Ft/iva dék

e) Üze mi iva dék tel je sít mény vizs gá lat (ÜITV) te nyész tõ szer ve zet 180 Ft/egyed

f) Best li ne ar un bi a sed pre dic ti on (BLUP) 
te nyész ér ték becs lés cél já ból vég zett iva dék -
vizs gá lat

te nyész tõ szer ve zet 18 000 Ft/vizs gá lat

Te nyész ér ték 
meg ál la pí tá sa

Te nyész ér ték becs lés te nyész tõ szer ve zet 9 Ft/egyed

3. Juh te nyész tés

Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Igény lõ
Té te len ként igé nyel he tõ 

tá mo ga tás

Törzs köny ve zés a) Törzs köny vi nyil ván tar tás anyán ként te nyész tõ szer ve zet 360 Ft/egyed

b) Törzs köny vi nyil ván tar tás jer kén ként te nyész tõ szer ve zet 420 Ft/egyed

c) Törzs köny vi nyil ván tar tás törzs ko son ként te nyész tõ szer ve zet 1500 Ft/egyed

d) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma -
zás-el len õr zés és súr ló kor re zisz ten cia 
vizs gá lat

te nyész tõ szer ve zet 1800 Ft/vizs gá lat

Tel je sít mény- 
vizs gá lat

a) Mi nõ sí tett anyák bá rá nyo zá si tel je sít mé nye te nyész tõ szer ve zet 150 Ft/egyed

b) Anyák hús ter me lõ-ké pes sé ge is mert szár ma -
zá sú bá rá nyok alap ján

te nyész tõ szer ve zet 270 Ft/egyed

c) Nö ven dék jer kék sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta te nyész tõ szer ve zet 1200 Ft/egyed

d) Nö ven dék ko sok sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta te nyész tõ szer ve zet 6000 Ft/egyed

e) Te je lõ anyák zárt lak tá ci ó ja te nyész tõ szer ve zet 600 Ft/egyed

f) Te nyész ko sok üze mi iva dék vizs gá la ta 
(gyap jú)

te nyész tõ szer ve zet 21 000 Ft/cso port

g) Te nyész ko sok üze mi iva dék vizs gá la ta
(hús-tej)

te nyész tõ szer ve zet 42 000 Ft/cso port

Te nyész ér ték meg ál la -
pí tá sa

Te nyész ér ték becs lés te nyész tõ szer ve zet 90 Ft/egyed
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4. Kecs ke te nyész tés

Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Igény lõ
Té te len ként igé nyel he tõ 

tá mo ga tás

Törzs köny ve zés a) Törzs köny vi nyil ván tar tás anyán ként te nyész tõ szer ve zet 360 Ft/egyed

b) Törzs köny vi nyil ván tar tás gö dö lyén ként te nyész tõ szer ve zet 420 Ft/egyed

c) Törzs köny vi nyil ván tar tás törzs -
ba kon ként

te nyész tõ szer ve zet 1500 Ft/egyed

Tel je sít mény-vizs gá lat
vég zé se

a) Mi nõ sí tett anyák sza po ra sá gi tel je sít mé -
nye meg szü le tett gi dák után

te nyész tõ szer ve zet 150 Ft/szü le tett gida

b) Anyák hús ter me lõ-ké pes sé ge is mert
szár ma zá sú gi dák alap ján

te nyész tõ szer ve zet 270 Ft/egyed

c) Nö ven dék gö dö lyék sa ját tel je sít mény-
vizs gá la ta

te nyész tõ szer ve zet 1200 Ft/egyed

d) Nö ven dék ba kok sa ját tel je sít mény-
vizs gá la ta

te nyész tõ szer ve zet 6000 Ft/egyed

e) Te je lõ anyák zárt lak tá ci ó ja te nyész tõ szer ve zet 600 Ft/egyed

f) Te nyész ba kok iva dék vizs gá la ta (tej) te nyész tõ szer ve zet 42 000 Ft/bak

Te nyész ér ték 
meg ál la pí tá sa

Te nyész ér ték becs lés te nyész tõ szer ve zet 90 Ft/egyed

5. Ló te nyész tés

Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Igény lõ
Té te len ként igé nyel he tõ 

tá mo ga tás

Törzs köny ve zés a) Ál lat azo no sí tás, nyil ván tar tás törzs köny ve zõ szer ve zet 540 Ft/egyed

b) Kan ca te nyész té si adat tá ro lás törzs köny ve zõ szer ve zet 420 Ft/kan ca

c) Mén te nyész té si adat tá ro lás törzs köny ve zõ szer ve zet 1 200 Ft/mén

d) Szár ma zás-nyil ván tar tás (kan ca fe dez -
te tés-nyil ván tar tás)

törzs köny ve zõ szer ve zet 660 Ft/egyed

e) Törzs könyv ben tar tás (te nyész -
kan cák)

te nyész tõ szer ve zet 7200 Ft/egyed

f) Szár ma zás-el len õr zés (vér cso port vizs -
gá lat tal nem ki zárt õsök)

te nyész tõ/törzs könyvezõ
szer ve zet

720 Ft/vizs gá lat

g) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú
szár ma zás-el len õr zés (DNS vizs gá -
lat tal nem ki zárt õsök)

te nyész tõ/törzs könyvezõ
szer ve zet

3 000 Ft/vizs gá lat

Tel je sít mény-vizs gá lat 
vég zé se

a) Mén csi kók köz pon ti sa ját tel je sít -
mény-vizs gá la ta

te nyész tõ szer ve zet 120 000 Ft/egyed

b) Ló-tel je sít mény vizs gá lat te nyész tõ szer ve zet 12 000 Ft/egyed

Te nyész ér ték meg ál la -
pí tá sa

Te nyész kan ca te nyész ér ték becs lés te nyész tõ szer ve zet 1200 Ft/egyed
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6. Ba rom fi- és egyes kis ál lat te nyész tés

Tá mo ga tás jog cí me Meg ne ve zés Igény lõ
Té te len ként igé nyel he tõ 

tá mo ga tás

Törzs köny ve zés a) Tyúk

1. I törzs köny vi osz tály ban te nyész tõ szer ve zet 1 000 Ft/be tör zse sí tett
nõ iva rú egyed

2. II. törzs köny vi osz tály ban te nyész tõ szer ve zet 350 Ft/be tör zse sí tett 
nõ iva rú egyed

b) Lúd

1. I. törzs köny vi osz tály ban te nyész tõ szer ve zet 3500 Ft/be tör zse sí tett
nõ iva rú egyed

2. II. törzs köny vi osz tály ban te nyész tõ szer ve zet 1250 Ft/be tör zse sí tett
nõ iva rú egyed

c) Ka csa, puly ka

1. I. törzs köny vi osz tály ban te nyész tõ szer ve zet 2500 Ft/be tör zse sí tett
nõ iva rú egyed

2. II. törzs köny vi osz tály ban te nyész tõ szer ve zet 1000 Ft/be tör zse sí tett
nõ iva rú egyed

d) Nyúl te nyész tõ szer ve zet 900 Ft/te nyész nö ven dék

e) Pré mes ál lat te nyész tõ szer ve zet 900 Ft/egyed

f) Méh te nyész tõ szer ve zet 7200 Ft/méh anya
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7. Faj ta el is me rés ke re té ben vég zett tel je sít mény vizs   -
gá lat

Az Átv. ha tá lya alá tar to zó ál lat fa jok ese tén a be je len tõk 
és faj ta fenn tar tók tá mo ga tás ként a faj ta el is me rés ke re té -
ben vég zett tel je sít mény vizs gá lat – az Or szá gos Me zõ gaz -
da sá gi Mi nõ sí tõ In té zet tel (a továb biak ban: OMMI) kö tött
meg ál la po dás ban rög zí tett – tény le ge sen felmerült költ -
ségének ötven százalékát igényelhetik.

SZARVASMARHA-TENYÉSZTÉS

8. Törzs köny ve zés

a) Törzs köny vi nyil ván tar tás: tá mo ga tást igé nyel het a
te nyész tõ szer ve zet a tej ter me lõ faj ta te nyész tõ szer ve ze -
té nek te nyész té si prog ram já ban meg ha tá ro zott törzs köny -
vi nyil ván tar tá si fel té te lek nek meg fe le lõ egyed után, il let -
ve a hús hasz nú faj ta te nyész tõ szer ve ze té nek te nyész té si
prog ram já ban meg fo gal ma zott fel té te lek nek meg fe le lõ, a
faj ta törzs köny vi nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ in du ló élõ te -
hén után (a törzs köny vi zá rás alap ján), va la mint a te nyész -
tõ szer ve zet törzs köny vi nyil ván tar tá sá ba fel vett, 16 hó na -
pos nál idõ sebb élõ üszõ után, amely nek ter mé ke nyí té se,
vagy fe dez te té se a te nyész tõ szer ve zet ál tal apa ál lat tá nyil -
vá ní tott, KPLSZ-mal ren del ke zõ bi ká val történt és
melynek szaporítási adatait (mesterséges termékenyítés és
természetes fedeztetés) az OMMI a TER rendszerben
regisztrálta.

Az igény jo go sult sá got az OMMI iga zol ja. Az iga zo lá si
ké re lem hez csa tol ni kell a törzs köny vi nyil ván tar tás ban

sze rep lõ egye dek lis tá ját az ENAR azo no sí tó feltün -
tetésével.

b) DNS ala pú szár ma zás-el len õr zés: tá mo ga tást igé -
nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a szár ma zás-el len õr zés
ér de ké ben az OMMI DNS vizs gá la tot ren del el és a vizs -
gá lat alap ján a szülõk nem zárhatók ki.

Az igény jo go sult sá got hi va ta lo san az OMMI iga zol ja,
me lyet a ki ál lí tott igény lõ lap hoz csatolni kell.

c) Mes ter sé ges ter mé ke nyí té si fe le lõs há ló zat mû köd te -
té se tá mo ga tást igé nyel het az adat gyûj tõ há ló zat fenn tar tó -
ja a Szar vas mar ha In for má ci ós Rend szer be (SZIR) ter mé -
ke nyí té sen ként be je len tett, regisztrált és feldolgozott
adatok után.

Az igény jo go sult sá got az OMMI ál tal ki adott, ik ta tott
iga zo lás igazolja.

d) Mes ter sé ges ter mé ke nyí té si fe le lõs há ló zat ál tal
gyûj tött ada tok fel dol go zá sa tá mo ga tást igé nyel het az
adat fel dol go zó a SZIR-be ter mé ke nyí té sen ként be je len -
tett, re giszt rált és fel dol go zott ada tok után.

Az igény jo go sult sá got az érin tett ada tok ról ké szí tett
össze sí tõ vel kell igazolni.

9. Tel je sít mény vizs gá lat vég zé se

a) Tej ter me lés-el len õr zés: tá mo ga tást igé nyel het a tel -
je sít mény vizs gá la tot vég zõ szer ve zet (Ál lat te nyész té si
Tel je sít mény vizs gá ló Kft.) tej- és ket tõs hasz nú faj ta ese té -
ben a te nyész tõ szer ve ze ti ta gok nál, il let ve a „B” tí pu sú
tej ter me lés-el len õr zés ben részt  ve võk nél el vég zett tej ter -
me lés-el len õr zés után, ha a vizs gált te hén ál lo mány a
tárgy év ja nu ár 1-jé tõl fo lya ma to san tej ter me lés-el len õr -



zés ben van. A támogatás a laktációt zárt tehenek után
igényelhetõ.

Az igény jo go sult sá got a tej ter me lés-el len õr zõ szer ve zet 
ál tal ki ál lí tott és az OMMI ál tal hi te le sí tett, ik ta tott iga zo -
lás sal kell iga zol ni, me lyet az igény lõ lap hoz mel lé kel ni
kell. Az iga zo lás nak tar tal maz nia kell a vizs gált te he nek -
hez tartozó tenyészetek tenyészetszámát.

b) Hús ter me lés-el len õr zés: tá mo ga tást igé nyel het az
adott hús hasz nú faj ta te nyész tõ szer ve ze te, ha te hén ál lo -
má nyát hús ter me lés-el len õr zés ben tart ja. A tá mo ga tás a
Ter mé ke nyí té si El len õr zé si Rend szer ben (TER) re giszt -
rált, hús hasz nú, il let ve ma gyar tar ka faj ta ese té ben hús -
hasz nú apa sá gú és az Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí -
tá si Rend szer ben (a továb biak ban: ENAR) re giszt rált,
tárgy év ben le el lett el sõ bor jas üszõk és te he nek után igé -
nyel he tõ, ha a te nyé szet hústermelés-ellenõrzésének ténye
a Tenyészet Információs Rendszerben (TIR) regisztrált.

Az igény jo go sult sá got a hús ter me lés-el len õr zést vég zõ
szer ve zet ál tal ki ál lí tott és az OMMI ál tal hi te le sí tett, ik ta -
tott iga zo lás sal kell iga zol ni, me lyet az igény lõ lap hoz mel -
lé kel ni kell. Az iga zo lás nak tar tal maz nia kell az adott faj ta
te nyész tõ szer ve ze té hez tar to zó te nyé sze tek te nyé szet szá -
mát.

c) Tej iva dék tel je sít mény-vizs gá lat szer ve zé se: tá mo -
ga tást igé nyel het a tej- és ket tõs hasz nú faj tát te nyész tõ
szer ve zet az ál ta la szer ve zett és a Tel je sít mény vizs gá la ti
Kó dex sze rint vég re haj tott iva dék tel je sít mény vizs gá lat -
ban in dí tott apa ál la tok iva dék vizs gá la ti célú sza po rí tó -
anyag fel hasz ná lá sa után apaállatonként legfeljebb ezer
párosított spermaadagig.

Az igény jo go sult sá got az adott faj ta te nyész tõ szer ve ze -
te ál tal el ké szí tett, az OMMI ál tal en ge dé lye zett, nyil ván -
tar tás ba vett és el len jegy zett iva dék vizs gá la ti in dí tá si terv
nyil ván tar tá si szá má val kell iga zol ni, me lyet az igény lõ -
lap hoz mel lé kel ni kell.

d) Hús vá gá si teszt szer ve zé se: tá mo ga tást igé nyel het a
te nyész tõ szer ve zet, amely az OMMI faj ta el is me ré si sza -
bály za tá ban le ír tak nak meg fele lõen vá gó hí di teszt re szál -
lít ja be a faj tá hoz tar to zó leg fel jebb hat „A” törzs köny ves
te nyész bi ka két-két is mert szár ma zá sú és azo nos gén ará -
nyú egy ko rú iva dé kát (két bika + két üszõ). Az utó dok az
or szá gos adat bá zis ban re giszt rált szü le té si idõ sze rint leg -
alább négy száz húsz, leg fel jebb négy száz nyolc van na po -
sak le het nek. A tá mo ga tás mér té ke vá gó híd ra szál lí tott
ivadékonként értendõ, ha a vágási adatokat az országos
adatbázis részére átadták.

Az igény jo go sult sá got a hús vá gá si teszt szer ve zé sét
vég zõ szer ve zet ál tal ki ál lí tott és az OMMI ál tal hi te le sí -
tett, ik ta tott iga zo lás sal kell iga zol ni, me lyet az igény lõ -
lap hoz mellékelni kell.

e) Hús ITV szer ve zé se: tá mo ga tást igé nyel het az a te -
nyész tõ szer ve zet, amely a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex
sze rint vég re haj tott hús- és ket tõs hasz nú bi kák köz pon ti
iva dék tel je sít mény-vizs gá la tát vég zi. Leg fel jebb ti zen öt
bika iva dék vizs gá la ta, ket tõ száz hu szon öt vizs gá la tot zárt

utód dal tá mo gat ha tó, az elõ ze tesen a mi nisz té ri um részére
benyújtott és elfogadott programterv alapján.

Az igény jo go sult sá got a hús ITV-t vég zõ szer ve zet ál tal 
ki ál lí tott és az OMMI ál tal hi te le sí tett, ik ta tott iga zo lás sal
kell iga zol ni, me lyet az igény lõ lap hoz mellékelni kell.

f) Iva dék vizs gá la ti célú kül le mi tel je sít mény vizs gá lat:
tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az iva dék vizs -
gá lat ban in dult te nyész bi kák iva dék vizs gá la ti célú kül le mi 
bí rá la ta alap ján, ki zá ró lag az OMMI ál tal re giszt rált ITV
terv sze rint, a pá ro sí tás tól szá mí tott száz húsz na pon be lül
fel hasz nált sza po rí tó anyag ból szü le tett, 2004. ja nu ár 1.
után küllemi bírálat és ENAR szerint regisztrált nõivarú
állat után.

Az igény jo go sult sá got az OMMI ál tal hi te le sí tett, ik ta -
tott iga zo lás sal kell iga zol ni, me lyet az igény lõ lap hoz
mellékelni kell.

g) Hús hasz nú iva dék vizs gá lat: tá mo ga tást igé nyel het a
te nyész tõ szer ve zet a már meg szü le tett és vá lasz tás kor
mér le gelt bor jú alap ján, ha a bor jú szár ma zás vizs gá la ta
megtörtént.

Az igény jo go sult sá got az iva dék vizs gá la tot vég zõ szer -
ve zet ál tal ki ál lí tott, az OMMI ál tal hi te le sí tett, ik ta tott
iga zo lás sal kell iga zol ni, me lyet az igény lõ lap hoz
mellékelni kell.

h) Kül le mi bí rá lat: tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ
szer ve zet a te nyész bi kák kül le mi te nyész ér ték becs lé sét
szol gá ló kül le mi bí rá lat után, a te nyész bi kák el sõ bor jas
leányivadékai alapján.

Az igény jo go sult sá got a te nyész tõ szer ve zet – OMMI
ál tal el len jegy zett – kül le mi bí rá la ti össze sí tõ jé vel kell iga -
zol ni, me lyet az igény lõ lap hoz mellékelni kell.

10. Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa

Te nyész ér ték becs lés: tá mo ga tást igé nyel het a te nyész -
ér ték becs lést vé gez te tõ te nyész tõ szer ve zet éven te egy al -
ka lom mal, egy sze ri ér té ke lést ala pul véve az ér té ke lés ben
részt vevõ és te nyész ér té ket ka pott te he nek és te nyész bi -
kák után, szer zõ dés alap ján. Az igény jo go sult sá got az
OMMI által kiadott, aláírt, iktatott kimutatás igazolja.

SERTÉSTENYÉSZTÉS

11. Törzs köny ve zés

a) Törzs köny ve zés törzs- és sza po rí tó te le pen: tá mo ga -
tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az in du ló törzs köny vi 
nyil ván tar tás ban sze rep lõ kocalétszám után.

Az igény jo go sult sá got a te nyé sze ten ként ké szí tett szá -
mí tó gé pes jegy zék rõl ké szült, az OMMI ál tal hi te le sí tett,
ik ta tott össze sí tõk kel kell iga zol ni, me lyet az igény lõ lap -
hoz mellékelni kell.

b) Ge ne ti kai vizs gá la tok: tá mo ga tást igé nyel het a te -
nyész tõ szer ve zet a stressz ér zé keny ség megállapításáért.
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Az igény jo go sult sá got a vizs gá la tot vég zõ la bo ra tó ri um 
ik ta tó szám mal el lá tott je len té sé vel és a szám lá val kell iga -
zol ni, me lyet a ki ál lí tott igény lõ lap hoz kell mel lé kel ni.

c) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás-el -
len õr zés: tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a
szár ma zás-el len õr zés cél já ból végzett DNS vizsgá -
latokért.

Az igény jo go sult sá got a vizs gá la tot vég zõ la bo ra tó ri um 
ik ta tó szám mal el lá tott je len té sé vel és a szám lá val kell iga -
zol ni, me lyet a ki ál lí tott igénylõlaphoz kell mellékelni.

12. Tel je sít mény vizs gá lat vég zé se

a) Rep ro duk ci ós teszt ada tok gyûj té se: tá mo ga tást igé -
nyel het az el is mert te nyész tõ szer ve zet a Ser tés Tel je sít -
mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai alap ján rep ro duk ci ós
teszt be vont vég ter mék-elõ ál lí tó te le pe ken faj ta ke resz te -
zé si konst ruk ci ón ként – leg fel jebb ezer ko cá ig – vég zett
adat gyûj tés után.

Az igény jo go sult sá got hi va ta lo san az OMMI iga zol ja,
me lyet a ki ál lí tott igény lõ lap hoz mel lé kel ni kell. Az iga -
zo lás ki adá sá nak fel té te le azo nos a törzs- és sza po rí tó te le -
pek feltételeivel.

b) Int ra musz ku lá ris zsír vizs gá lat: tá mo ga tást igé nyel -
het a te nyész tõ szer ve zet a HVT vagy Hí zé kony sá gi és
vég ter mék teszt (HVV) vizs gá lat ba vont ser té sek int ra -
musz ku lá ris zsírszázalék megállapításáért.

Az igény jo go sult sá got a vizs gá la tot vég zõ la bo ra tó ri um 
ik ta tó szám mal el lá tott je len té sé vel és a szám lá val kell iga -
zol ni, me lyet csa tol ni kell a tá mo ga tá si ké re lem hez. A tel -
je sí tést az OMMI a tá mo ga tá si kérelmen, iktatószámmal
ellátva igazolja.

c) EUROP üze mi sa ját tel je sít mény-vizs gá lat: tá mo ga -
tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a Tel je sít mény -
vizs gá la ti Kó dex elõ írásainak meg fele lõen vég zett vizs gá -
la ti ered mé nye ket (a vá gó hí di mi nõ sí tõ tech ni ká nak meg -
fele lõen sza lon na vas tag ság és ka raj át mé rõ-mé rés, szín hús
szá za lék szá mí tás) a te nyész tõ szer ve zet rög zí ti a
számítógépes rendszerbe és átadja az OMMI részére.

Az igény jo go sult sá got iga zol ni az OMMI ál tal hi te le sí -
tett és ik ta tott, az ada tok át vé te lé rõl ki adott lis tá val kell, az
iga zolt ÜSTV re kor dok szá má nak meg fele lõen, me lyet az
igény lõ lap hoz mel lé kel ni kell. A hi te le sí tés fel té te le a
pontos, szabályos adatátadás.

d) Hí zé kony ság- és vá gó ér ték-tel je sít mény vizs gá lat:
tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a Tel je sít -
mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásainak meg fele lõen vég zett
egye di és fal kás (vég ter mék teszt) vizs gá la tok vég zé se
alap ján, az adat köz pon ti adat bank ba tör té nõ át adá sát
köve tõen.

Az igény jo go sult sá got hi va ta lo san az OMMI iga zol ja,
me lyet a ki ál lí tott igény lõ lap hoz mellékelni kell.

e) Üze mi iva dék tel je sít mény vizs gá lat: tá mo ga tást igé -
nyel het a te nyész tõ szer ve zet a törzs köny vi el len õr zés be
vont ál lo má nyok ból vá gó híd ra szál lí tott egye di leg meg je -
lölt ál la tok után, a vá gó tö meg és az EUROP mi nõ sí té si
ered mé nyek egyed re vo nat ko zó tel je sít mény vizs gá lat cél -

ját szol gá ló vissza jel zé se ese tén. Az ada to kat szá mí tó gé -
pen kell rög zí te ni és fel dol go zás ra az OM MI-nek át ad ni.

Az igény jo go sult sá got az el len õr zött, ér té ke lés re al kal -
mas ada tok alap ján hi va ta lo san az OMMI iga zol ja, me lyet
a ki ál lí tott igény lõ lap hoz kell mellékelni.

f) Best Li ne ar Un bi a sed Pre dic ti on (BLUP) te nyész ér -
ték becs lés cél já ból vég zett iva dék vizs gá lat: tá mo ga tást
igé nyel het az a te nyész tõ szer ve zet, amely a te nyész tõ
szer ve zet ál tal vizs gá lat ra ki je lölt apa ál lat sper má ját a
vizs gá lat ban részt vevõ te nyész tõ nek át ad ja és az  OM MI -
hez be nyúj tott iva dék vizs gá la ti terv nek meg fele lõen egy
apá tól leg alább négy iva dé kot vizs gá lat ra a tel je sít mény -
vizs gá ló ál lo más nak átad. A BLUP iva dék vizs gá la ti tá mo -
ga tás csak ab ban az eset ben ve he tõ igény be, ha egy kan tól
há rom üzem bõl leg alább ti zen ket tõ iva dé kot (há -
rom × négy) ad nak át a tel je sít mény vizs gá ló ál lo más nak.

Az igény jo go sult sá got az át vett iva dé kok alap ján az
OMMI ik ta tó szám mal el lát va iga zol ja. Az iga zo lást a tá -
mo ga tá si ké re lem hez kell csatolni.

13. Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa

Te nyész ér ték becs lés tá mo ga tást igé nyel het a te nyész ér -
ték becs lést vé gez te tõ te nyész tõ szer ve zet éven te egy al ka -
lom mal, ne gyed éven kén ti becs lést ala pul véve az ér té ke -
lés ben részt vevõ és te nyész ér té ket ka pott ko cák és te -
nyész ka nok egyedei után, szerzõdés alapján.

Az igény jo go sult sá got az OMMI ál tal ki adott, alá írt, ik -
ta tott ki mu ta tás igazolja.

JUHTENYÉSZTÉS

14. Törzs köny ve zés

a) Törzs köny vi nyil ván tar tás anyán ként: tá mo ga tást
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az in du ló törzs köny vi
nyil ván tar tás ban sze rep lõ anya lét szám, va la mint le el lett
jer kék (elsõ ellésû anyák) után.

Az igény jo go sult sá got a te nyé sze ten ként ké szí tett szá -
mí tó gé pes jegy zék rõl ké szült, az OMMI ál tal hi te le sí tett,
ik ta tott össze sí tõk kel kell iga zol ni, me lyet az igény lõ lap -
hoz mellékelni kell.

b) Törzs köny vi nyil ván tar tás jer kén ként: tá mo ga tást
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az in du ló törzs köny vi
nyil ván tar tás ban sze rep lõ és az adott év ben nyil ván tar tás -
ba vett jerkék után.

Az igény jo go sult sá got a te nyé sze ten ként ké szí tett szá -
mí tó gé pes jegy zék rõl ké szült, az OMMI ál tal hi te le sí tett,
ik ta tott össze sí tõk kel kell iga zol ni, me lyet az igény lõ lap -
hoz mellékelni kell.

c) Törzs köny vi nyil ván tar tás törzs ko son ként: tá mo ga -
tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az in du ló törzs köny vi 
nyil ván tar tás ban sze rep lõ törzs kos lét szám és az év fo lya -
mán beállított törzskosok után.

Az igény jo go sult sá got a te nyé sze ten ként ké szí tett szá -
mí tó gé pes jegy zék rõl ké szült, az OMMI ál tal hi te le sí tett
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és ik ta tott össze sí tõk kel kell iga zol ni, me lyet az igény lõ -
lap hoz mellékelni kell.

d) De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás-el -
len õr zés és súr ló kór re zisz ten cia vizs gá lat: tá mo ga tást
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, amennyi ben a szár ma -
zás-el len õr zé si vizs gá la tot a te nyész tõ szer ve zet ren de li
meg, il let ve ha apa ál lat tá mi nõ sí tett kos esetében végzik a
súrlókór rezisztencia vizsgálatot.

Az igény jo go sult sá got az akk re di tált la bo ra tó ri um vizs -
gá la ti jegy zõ köny vei alap ján ké szült, OMMI ál tal hi te le sí -
tett és ik ta tott össze sí tõ vel kell iga zol ni, me lyet az
igénylõlaphoz mellékelni kell.

15. Tel je sít mény vizs gá lat vég zé se

a) Mi nõ sí tett anyák bá rá nyo zá si tel je sít mé nye: tá mo -
ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a vizs gá la tok a
Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül nek
el vég zés re és ki ér té ke lés re, egy sé ges számítógépes
feldolgozás mellett.

Az igény jo go sult sá got, a tárgy évi tel je sít mény vizs gá la -
tok meg tör tén tét te nyé sze ten ként és vizs gá la ton ként el ké -
szí tett szá mí tó gé pes lis tá ról, te rü le ten ként ké szí tett, az
OMMI ál tal hi te le sí tett és ik ta tott össze sí tõ vel kell iga zol -
ni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.

b) Anyák hús ter me lõ-ké pes sé ge is mert szár ma zá sú bá -
rá nyok alap ján: tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve -
zet, ha a vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ -
írásai sze rint ke rül nek el vég zés re és ki ér té ke lés re, egy sé -
ges számítógépes feldolgozás mellett.

Az igény jo go sult sá got, a tárgy évi tel je sít mény vizs gá la -
tok meg tör tén tét te nyé sze ten ként és vizs gá la ton ként el ké -
szí tett szá mí tó gé pes lis tá ról, te rü le ten ként ké szí tett, az
OMMI ál tal hi te le sí tett és ik ta tott össze sí tõ vel kell iga zol -
ni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.

c) Nö ven dék jer kék sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta: tá mo -
ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az is mert szár ma -
zá sú (anya, apa) egyed után, ha a vizs gá la tok a Tel je sít -
mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül nek el vég zés -
re és ki ér té ke lés re, egységes számítógépes feldolgozás
mellett.

Az igény jo go sult sá got, a tárgy évi tel je sít mény vizs gá la -
tok meg tör tén tét te nyé sze ten ként és vizs gá la ton ként el ké -
szí tett szá mí tó gé pes lis tá ról, te rü le ten ként ké szí tett, az
OMMI ál tal hi te le sí tett és ik ta tott össze sí tõ vel kell iga zol -
ni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.

d) Nö ven dék ko sok sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta: tá mo -
ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a vizs gá la tok a
Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül nek
el vég zés re és ki ér té ke lés re, egy sé ges számítógépes
feldolgozás mellett.

Az igény jo go sult sá got, a tárgy évi tel je sít mény vizs gá la -
tok meg tör tén tét te nyé sze ten ként és vizs gá la ton ként el ké -
szí tett szá mí tó gé pes lis tá ról, te rü le ten ként ké szí tett, az
OMMI ál tal hi te le sí tett és ik ta tott össze sí tõ vel kell iga zol -
ni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.

e) Te je lõ anyák zárt lak tá ci ó ja: tá mo ga tást igé nyel het a 
te nyész tõ szer ve zet, ha a vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs -
gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül tek el vég zés re és ki ér -
té ke lé sük leg alább két befejési eredmény alapján történt.

Az igény jo go sult sá got a zárt lak tá ci ó val ren del ke zõ
anya ju hok ról te nyé sze ten kén ti fül szám lis ta alap ján ké -
szült, az OMMI ál tal hi te le sí tett és ik ta tott or szá gos össze -
sí tõ vel kell iga zol ni, me lyet az igénylõlaphoz kell
mellékelni.

f) Te nyész ko sok üze mi iva dék vizs gá la ta (gyap jú): tá -
mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a vizs gá la -
tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex ál tal elõ írt mód szer rel
és egyed szám mal ke rül tek elvégzésre és kiértékelésre.

Az igény jo go sult sá got a te nyész ko son ként el ké szí tett
ered mény ér té ke lõ la pok ról ké szült, az OMMI ál tal hi te le -
sí tett és ik ta tott or szá gos össze sí tõ vel kell iga zol ni, me lyet
az igénylõlaphoz mellékelni kell.

g) Te nyész ko sok üze mi iva dék vizs gá la ta (hús-tej): tá -
mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a vizs gá la -
tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex ál tal elõ írt mód szer rel
és egyed szám mal ke rül tek elvégzésre és kiértékelésre.

Az igény jo go sult sá got a te nyész ko son ként el ké szí tett
ered mény ér té ke lõ la pok ról ké szült, az OMMI ál tal hi te le -
sí tett és ik ta tott or szá gos össze sí tõ vel kell iga zol ni, me lyet
az igénylõlaphoz mellékelni kell.

16. Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa

Te nyész ér ték becs lés tá mo ga tást igé nyel het a te nyész ér -
ték becs lést vé gez te tõ te nyész tõ szer ve zet éven te egy al ka -
lom mal, az ér té ke lést ala pul véve, az ér té ke lés ben részt
vevõ te nyész ér té ket ka pott anya juh és tenyészkos után,
szerzõdés alapján.

Az igény jo go sult sá got az OMMI ál tal ki adott, alá írt, ik -
ta tott ki mu ta tás igazolja.

KECSKETENYÉSZTÉS

17. Törzs köny ve zés

a) Törzs köny vi nyil ván tar tás anyán ként: tá mo ga tást
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az in du ló törzs köny vi
nyil ván tar tás ban sze rep lõ anya lét szám, va la mint tárgy év -
ben le el lett elsõ ellésû anyák után.

Az igény jo go sult sá got a te nyé sze ten ként ké szí tett szá -
mí tó gé pes jegy zék rõl ké szült, az OMMI ál tal hi te le sí tett,
ik ta tott össze sí tõk kel kell iga zol ni, me lyet az igény lõ lap -
hoz mellékelni kell.

b) Törzs köny vi nyil ván tar tás gö dö lyén ként: tá mo ga tást 
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az in du ló törzs köny vi
nyil ván tar tás ban sze rep lõ gödölyelétszám után.

Az igény jo go sult sá got a te nyé sze ten ként ké szí tett szá -
mí tó gé pes jegy zék rõl ké szült, az OMMI ál tal hi te le sí tett,
ik ta tott össze sí tõk kel kell iga zol ni, me lyet az igény lõ lap -
hoz mellékelni kell.
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c) Törzs köny vi nyil ván tar tás törzs ba kon ként: tá mo ga -
tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az in du ló törzs köny vi 
nyil ván tar tás ban sze rep lõ törzsbaklétszám után.

Az igény jo go sult sá got a te nyé sze ten ként ké szí tett szá -
mí tó gé pes jegy zék rõl ké szült, az OMMI ál tal hi te le sí tett,
ik ta tott össze sí tõk kel kell iga zol ni, me lyet az igény lõ lap -
hoz mellékelni kell.

18. Tel je sít mény vizs gá lat vég zé se

a) Mi nõ sí tett anyák sza po ra sá gi tel je sít mé nye szü le tett
gi dák után: tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet,
ha a vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai
sze rint ke rül nek el vég zés re és ki ér té ke lés re, egységes
számítógépes feldolgozás mellett.

Az igény jo go sult sá got, a tárgy évi tel je sít mény vizs gá la -
tok meg tör tén tét te nyé sze ten ként és vizs gá la ton ként el ké -
szí tett szá mí tó gé pes lis tá ról, te rü le ten ként ké szí tett, az
OMMI ál tal hi te le sí tett, ik ta tott és iga zolt össze sí tõ vel kell 
iga zol ni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.

b) Anyák hús ter me lõ-ké pes sé ge is mert szár ma zá sú gi -
dák után: tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a 
vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze -
rint ke rül nek el vég zés re és ki ér té ke lés re, egy sé ges
számítógépes feldolgozás mellett.

Az igény jo go sult sá got, a tárgy évi tel je sít mény vizs gá la -
tok meg tör tén tét te nyé sze ten ként és vizs gá la ton ként el ké -
szí tett szá mí tó gé pes lis tá ról, te rü le ten ként ké szí tett, az
OMMI ál tal hi te le sí tett, ik ta tott és iga zolt össze sí tõ vel kell 
iga zol ni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.

c) Nö ven dék gö dö lyék sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta: tá -
mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet az is mert szár -
ma zá sú (anya, apa) egyed után, ha a vizs gá la tok a Tel je sít -
mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül nek el vég zés -
re és ki ér té ke lés re, egységes számítógépes feldolgozás
mellett.

Az igény jo go sult sá got, a tárgy évi tel je sít mény vizs gá la -
tok meg tör tén tét te nyé sze ten ként és vizs gá la ton ként el ké -
szí tett szá mí tó gé pes lis tá ról, te rü le ten ként ké szí tett, az
OMMI ál tal hi te le sí tett és ik ta tott össze sí tõ vel kell iga zol -
ni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.

d) Nö ven dék ba kok sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta: tá mo -
ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a vizs gá la tok a
Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül nek
el vég zés re és ki ér té ke lés re, egy sé ges számítógépes
feldolgozás mellett.

Az igény jo go sult sá got, a tárgy évi tel je sít mény vizs gá la -
tok meg tör tén tét te nyé sze ten ként és vizs gá la ton ként el ké -
szí tett szá mí tó gé pes lis tá ról, te rü le ten ként ké szí tett, az
OMMI ál tal hi te le sí tett és ik ta tott össze sí tõ vel kell iga zol -
ni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.

e) Te je lõ anyák zárt lak tá ci ó ja: tá mo ga tást igé nyel het a 
te nyész tõ szer ve zet, ha a vizs gá la tok a Tel je sít mény vizs -
gá la ti Kó dex elõ írásai sze rint ke rül nek el vég zés re és ki ér -
té ke lés re, egy sé ges számítógépes feldolgozás mellett.

Az igény jo go sult sá got, a tárgy évi tel je sít mény vizs gá la -
tok meg tör tén tét te nyé sze ten ként és vizs gá la ton ként el ké -

szí tett szá mí tó gé pes lis tá ról, te rü le ten ként ké szí tett, az
OMMI ál tal hi te le sí tett, ik ta tott és iga zolt össze sí tõ vel kell 
iga zol ni, melyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.

f) Te nyész ba kok üze mi iva dék vizs gá la ta tej ter me lés re:
tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet, ha a vizs gá la -
tok a Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex ál tal elõ írt mód szer rel
és egyed szám mal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

Az igény jo go sult sá got a te nyész ba kon ként el ké szí tett
ered mény ér té ke lõ la pok ról ké szült, az OMMI ál tal hi te le -
sí tett, ik ta tott és iga zolt or szá gos össze sí tõ vel kell iga zol -
ni, me lyet az igénylõlaphoz mellékelni kell.

19. Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa

Te nyész ér ték becs lés tá mo ga tást igé nyel het a te nyész ér -
ték becs lést vé gez te tõ te nyész tõ szer ve zet éven te egy al ka -
lom mal, az ér té ke lést ala pul véve, az ér té ke lés ben részt
vevõ és te nyész ér té ket ka pott anya és tenyészbak után,
szerzõdés alapján.

Az igény jo go sult sá got az OMMI ál tal ki adott, alá írt, ik -
ta tott ki mu ta tás igazolja.

LÓTENYÉSZTÉS

20. Törzs köny ve zés

a) Ál lat azo no sí tás, nyil ván tar tás: tá mo ga tást igé nyel -
het a törzs köny ve zõ szer ve zet, ha el vé gez te a lo vak (csi -
kók) egye di azo no sí tá sá ról fel vett törzs köny vi nyil ván tar -
tá si ada tok szá mí tó gé pes elõ fel dol go zá sát és az ada to kat
el jut tat ta az ál lat te nyész té si köz pon ti adat bank ba (a továb -
biak ban: adatbank).

Az igény jo go sult sá got hi va ta lo san az OMMI iga zol ja,
az adat bank ba át vett ada tok szá ma alap ján, mely iga zo lást
a ki ál lí tott igény lõ lap hoz mellékelni kell.

b) Kan ca te nyész té si adat tá ro lás: tá mo ga tást igé nyel -
het a törzs köny ve zõ szer ve zet, ha az ál lat te nyész té si adat -
bank ré szé re adat tá ro lás cél já ra elõ ké szí ti és fel dol goz za a
tenyészkancák törzskönyvi adatait.

Az igény jo go sult sá got hi va ta lo san az OMMI iga zol ja,
az adat bank ba át vett ada tok szá ma alap ján, mely iga zo lást
a ki ál lí tott igény lõ lap hoz mel lé kel ni kell. Amennyi ben az
OMMI az igény lõ, a jo go sult sá got az érin tett tenyésztõ
egyesület ellenjegyzi.

c) Fe de zõ mén te nyész té si adat tá ro lás: tá mo ga tást igé -
nyel het a törzs köny ve zõ szer ve zet, ha az ál lat te nyész té si
köz pon ti adat bank ré szé re adat tá ro lás cél já ra elõ ké szí ti és
fel dol goz za fedezõmének törzskönyvi adatait.

Az igény jo go sult sá got hi va ta lo san az OMMI iga zol ja,
az adat bank ba át vett ada tok szá ma alap ján, mely iga zo lást
a ki ál lí tott igény lõ lap hoz mellékelni kell.

d) Szár ma zás-nyil ván tar tás (kan ca fe dez te tés-nyil ván -
tar tás): tá mo ga tást igé nyel het a törzs köny ve zõ szer ve zet a 
kan ca fe dez te tés nyilvántartásáért.

Az igény jo go sult sá got az OMMI ál tal hi te le sí tett, ik ta -
tott szár ma zás-nyil ván tar tás sal kell iga zol ni, az iga zo lást
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az igény lõ lap hoz mel lé kel ni kell. Amennyi ben az OMMI
az igény lõ, a jo go sult sá got az érin tett tenyésztõ egyesület
ellenjegyzi.

e) Törzs könyv ben tar tás (te nyész kan cák): tá mo ga tást
igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a törzs köny vi nyil ván tar -
tá sok ve ze té sé ért, a mé nes könyv elõkészítésért.

Az igény jo go sult sá got az OMMI ál tal hi te le sí tett, ik ta -
tott törzs köny vi ada tok ról ki adott iga zo lás sal kell iga zol ni, 
me lyet az igény lõ lap hoz mellékelni kell.

f) Szár ma zás-el len õr zés: tá mo ga tást igé nyel het a te -
nyész tõ szer ve zet, va la mint a törzs köny vi vizs gá la tok kal
meg bí zott szer ve zet, ha a szár ma zás-el len õr zés ér de ké ben
az OMMI vér cso port vizs gá la tot ren del el és a vizs gá lat
alapján a szülõk nem zárhatók ki.

Az igény jo go sult sá got hi va ta lo san az OMMI iga zol ja,
me lyet a ki ál lí tott igény lõ lap hoz mellékelni kell.

g) DNS ala pú szár ma zás-el len õr zés: tá mo ga tást igé -
nyel het a te nyész tõ szer ve zet, va la mint a törzs köny vi nyil -
ván tar tá sok ve ze té sé vel meg bí zott szer ve zet, ha a szár ma -
zás-el len õr zés ér de ké ben az OMMI DNS vizs gá la tot ren -
del el és a vizs gá lat alapján a szülõk nem zárhatók ki.

Az igény jo go sult sá got hi va ta lo san az OMMI iga zol ja,
me lyet a ki ál lí tott igény lõ lap hoz mellékelni kell.

21. Tel je sít mény vizs gá lat vég zé se

a) Mén csi kók köz pon ti sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta: tá -
mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve zet a mén csi kók
Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex ben meg ha tá ro zott köz pon ti 
mén te le pi sajátteljesítmény-vizsgálatáért.

Az igény jo go sult sá got hi va ta lo san az OMMI iga zol ja, a 
ki ál lí tott igény lõ lap hoz mel lé kel ni kell.

b) Ló tel je sít mény vizs gá la ta: tá mo ga tást ve het igény be 
a te nyész tõ szer ve zet. A tá mo ga tás az adott faj ta tel je sít -
mény vizs gá la ta i nak el vég zé se és szá mí tó gé pes adat gyûj tõ 
rend sze ré nek mû köd te té se ese tén, azon ló után igé nyel he -
tõ, amely a Ló Tel je sít mény vizs gá la ti Kó dex sza bá lya i nak 
meg fe le lõ te nyész szem lén vagy köz pon ti kan ca-tel je sít -
mény vizs gá la ton a tárgy év ja nu ár 31-e és no vem ber 10-e
kö zött ke rült mi nõ sí tés re, il let ve az el is mert ló te nyész tõ
egye sü let ál tal meg ha tá ro zott iva dék- és sa ját tel je sít mény
szin tet ér té kel he tõ ered ménnyel tel je sí tet te. A tá mo ga tás
mi nõ sí tett egye den ként éven te csak egy al ka lom mal
igényelhetõ.

Az igény jo go sult sá got hi va ta lo san az OMMI iga zol ja,
me lyet a ki ál lí tott igény lõ lap hoz mellékelni kell.

22. Te nyész ér ték meg ál la pí tá sa

Te nyész kan ca te nyész ér ték becs lés: tá mo ga tást igé nyel -
het a te nyész tõ szer ve zet a te nyész kan cák és mé nek te -
nyész ér ték becs lé sé ért.

Az igény jo go sult sá got hi va ta lo san az OMMI iga zol ja,
az el len õr zött és hi te le sí tett te nyész ér ték-becs lé si lis ták és

rang so rok alap ján, mely iga zo lást ki ál lí tott igény lõ lap hoz
mel lé kel ni kell.

BAROMFI- ÉS EGYES KISÁLLATTENYÉSZTÉS

23. Ba rom fi: tá mo ga tást igé nyel het a te nyész tõ szer ve -
zet a szár ma zá si iga zo lás sal ren del ke zõ ál lo má nyok után,
be tör zse sí tett nõ iva rú egye den ként.

Az igény jo go sult sá got hi va ta lo san az OMMI iga zol ja,
me lyet a ki ál lí tott igény lõ lap hoz mel lé kel ni kell. Tá mo ga -
tás ál lo má nyon ként éven te egy al ka lom mal igé nyel he tõ.

24. Nyúl: tá mo ga tást igé nyel het a há zi nyúl- és an gó ra -
nyúl-te nyész tõ szer ve zet a hi te le sí tett törzs köny vi nyil -
ván tar tá sá ban sze rep lõ, te to vált egye di azo no sí tó val el lá -
tott te nyész nö ven dék után.

Az igény jo go sult sá got hi va ta lo san az OMMI iga zol ja,
me lyet a ki ál lí tott igény lõ lap hoz mel lé kel ni kell. Tá mo ga -
tás éven te egy al ka lom mal igé nyel he tõ.

25. Pré mes ál lat: tá mo ga tást igé nyel het a pré mes ál -
lat-te nyész tõ szer ve zet az egye di bí rá lat alap ján fõ törzs -
könyv be vett és hi te le sí tett törzs köny vi ada tok kal ren del -
ke zõ, te nyész tés be ál lí tott egye dek után.

Az igény jo go sult sá got hi va ta lo san az OMMI iga zol ja,
me lyet a ki ál lí tott igény lõ lap hoz mel lé kel ni kell. Tá mo ga -
tás éven te egy al ka lom mal igé nyel he tõ.

26. Méh: tá mo ga tást igé nyel het a méh te nyész tõ szer ve -
zet a törzs köny ve zett és a szak in té zet ál tal rend sze re sen
vizs gált és mi nõ sí tett méh csa lá dok kal ren del ke zõ tag ja ik
ál tal tar tott, a vizs gált és mi nõ sí tett te nyész csa lá dok után,
a törzs köny vi nyil ván tar tás és a vizs gá la ti díj be fi ze té sét
köve tõen.

Az igény jo go sult sá got a Ál lat te nyész té si és Ta kar má -
nyo zá si Ku ta tó in té zet iga zol ja, mely iga zo lást a ki ál lí tott
igény lõ lap hoz mel lé kel ni kell. Tá mo ga tás éven te egy al -
ka lom mal igé nyel he tõ, új anya ne ve lõ ese té ben az elsõ év -
ben két al ka lom mal.

FAJTAELISMERÉS KERETÉBEN VÉGZETT
TELJESÍTMÉNYVIZSGÁLAT

27. Tá mo ga tást igé nyel het az a be je len tõ faj ta fenn tar -
tó, aki nek a faj tá ja a faj ta el is me rés ke re té ben köz pon ti tel -
je sít mény vizs gá la ton részt vesz. A fo lya mat ban lévõ vizs -
gá la tok ese té ben a vizs gá lat meg kez dé se kor ér vé nyes tá -
mo ga tá si fel té te lek sze rint igé nyel he tõ tá mo ga tás. Az
igény jo go sult sá got hi va ta lo san az OMMI iga zol ja, me lyet
a ki ál lí tott igény lõ lap hoz mel lé kel ni kell. Tá mo ga tás
éven te egy al ka lom mal igé nyel he tõ.
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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 igény lõ
a) meg ne ve zé se: .............................................................................................................................................................
b) szék he lye (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca, ház szám): ..................................................................................................
c) le ve le zé si címe, ha nem azo nos a szék hellyel (irá nyí tó szám, te le pü lés, utca, ház szám): ..........................................
...........................................................................................................................................................................................
d) tár sa da lom biz to sí tá si törzs szá ma: ..............................................................................................................................
e) az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer -

ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl
 szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet szerinti regisztrációs száma: .......................................................................

f) adó szá ma: ....................................................................................................................................................................
g) bank szám la pénz for gal mi jel zõ szá ma: .......................................................................................................................
h) bank szám lá ját ve ze tõ bank meg ne ve zé se: ..................................................................................................................
i) ál ta lá nos for gal mi adó vissza igény lés re jo go sult/nem jo go sult: ..................................................................................
j) te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................................
k) ügy in té zõ jé nek neve, te le fon- és fax szá ma: ................................................................................................................
l) a te nyész tett faj ta meg ne ve zé se: ..................................................................................................................................

Az igé nyelt tá mo ga tás jog cí me
Igé nyel he tõ tá mo ga tás

(Ft/té tel)

Összes 
té tel szám

(db)

Igé nyelt 
tá mo ga tás
össze sen

(Ft)

1. Szar vas mar ha-te nyész tés

1.1. Törzs köny vi nyil ván tar tás 900 Ft/egyed

1.2. De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás-
el len õr zés

3000 Ft/vizs gá lat

1.3. Mes ter sé ges ter mé ke nyí té si fe le lõs há ló zat 
mû köd te té se

47 Ft/adat

1.4. Mes ter sé ges ter mé ke nyí té si fe le lõs há ló zat ál tal gyûj -
tött ada tok fel dol go zá sa

27 Ft/adat

1.5. Tej ter me lés-el len õr zés 720 Ft/egyed

1.6. Hús ter me lés-el len õr zés 330 Ft/egyed

1.7. Tej iva dék tel je sít mény vizs gá lat (ITV) szer ve zé se 510 Ft/adag

1.8. Hús vá gá si teszt szer ve zé se 33 000 Ft/utód

1.9. Hús iva dék tel je sít mény vizs gá lat (ITV) szer ve zé se 33 000 Ft/utód

1.10. Iva dék vizs gá la ti célú kül le mi tel je sít mény vizs gá lat 2400 Ft/üszõ bor jú

1.11. Hús hasz nú iva dék vizs gá lat 900 Ft/bor jú

1.12. Kül le mi bí rá lat 144 Ft/egyed

1.13. Te nyész ér ték becs lés 15 Ft/egyed

2. Ser tés te nyész tés

2.1. Törzs köny ve zés törzs- és sza po rí tó te le pen 3400 Ft/koca

2.2. Ge ne ti kai vizs gá lat 900 Ft/vizs gá lat

2.3. De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás-
el len õr zés

3000 Ft/vizs gá lat

2.4. Rep ro duk ci ós teszt ada tok gyûj té se 180 Ft/fi a lás

2.5. Int ra musz ku lá ris zsír vizs gá lat 2100 Ft/vizs gá lat
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Az igé nyelt tá mo ga tás jog cí me
Igé nyel he tõ tá mo ga tás

(Ft/té tel)

Összes 
té tel szám

(db)

Igé nyelt 
tá mo ga tás
össze sen

(Ft)

2.6. EUROP üze mi sa ját tel je sít mény-vizs gá lat (ÜSTV) 144 Ft/vizs gá lat

2.7. Hí zé kony sá gi és vá gó ér ték tel je sít mény vizs gá lat
(HVT) (egye di, fal kás)

18 000 Ft/iva dék

2.8. Üze mi iva dék tel je sít mény vizs gá lat (ÜITV) 180 Ft/egyed

2.9. Best Li ne ar Un bi a sed Pre dic ti on (BLUP) te nyész ér ték -
becs lés cél já ból vég zett iva dék vizs gá lat

18 000 Ft/vizs gá lat

2.10. Te nyész ér ték becs lés 9 Ft/egyed

3. Juh te nyész tés

3.1. Törzs köny vi nyil ván tar tás anyán ként 360 Ft/egyed

3.2. Törzs köny vi nyil ván tar tás jer kén ként 420 Ft/egyed

3.3. Törzs köny vi nyil ván tar tás törzs ko son ként 1500 Ft/egyed

3.4. De zo xi ri bo nuk le in sav (DNS) ala pú szár ma zás-el len õr -
zés és súr ló kor re zisz ten cia vizs gá lat

1800 Ft/vizs gá lat

3.5. Mi nõ sí tett anyák bá rá nyo zá si tel je sít mé nye 150 Ft/egyed

3.6. Anyák hús ter me lõ-ké pes sé ge is mert szár ma zá sú bá rá -
nyok alap ján

270 Ft/egyed

3.7. Nö ven dék jer kék sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta 1200 Ft/egyed

3.8. Nö ven dék ko sok sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta 6000 Ft/egyed

3.9. Te je lõ anyák zárt lak tá ci ó ja 600 Ft/egyed

3.10. Te nyész ko sok üze mi iva dék vizs gá la ta (gyap jú) 21 000 Ft/cso port

3.11. Te nyész ko sok üze mi iva dék vizs gá la ta (hús-tej) 42 000 Ft/cso port

3.12. Te nyész ér ték becs lés 90 Ft/egyed

4. Kecs ke te nyész tés

4.1. Törzs köny vi nyil ván tar tás anyán ként 360 Ft/egyed

4.2. Törzs köny vi nyil ván tar tás gö dö lyén ként 420 Ft/egyed

4.3. Törzs köny vi nyil ván tar tás törzs ba kon ként 1500 Ft/egyed

4.4. Mi nõ sí tett anyák sza po ra sá gi tel je sít mé nye meg szü le -
tett gi dák után

150 Ft/szü le tett gida

4.5. Anyák hús ter me lõ-ké pes sé ge is mert szár ma zá sú gi dák
alap ján

270 Ft/egyed

4.6. Nö ven dék gö dö lyék sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta 1200 Ft/egyed

4.7. Nö ven dék ba kok sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta 6000 Ft/egyed

4.8. Te je lõ anyák zárt lak tá ci ó ja 600 Ft/egyed

4.9. Te nyész ba kok iva dék vizs gá la ta (tej) 42 000 Ft/bak

4.10. Te nyész ér ték becs lés 90 Ft/egyed

5. Ló te nyész tés

5.1. Ál lat azo no sí tás, nyil ván tar tás 540 Ft/egyed

5.2. Kan ca te nyész té si adat tá ro lás 420 Ft/kan ca

5.3. Mén te nyész té si adat tá ro lás 1200 Ft/mén

5.4. Szár ma zás-nyil ván tar tás (kan ca fe dez te tés nyil ván -
tar tás)

660 Ft/egyed

5.5. Törzs könyv ben tar tás (te nyész kan cák) 7200 Ft/egyed

5.6. Szár ma zás-el len õr zés (vér cso port-vizs gá lat tal nem 
ki zárt õsök)

720 Ft/vizs gá lat
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Az igé nyelt tá mo ga tás jog cí me
Igé nyel he tõ tá mo ga tás

(Ft/té tel)

Összes 
té tel szám

(db)

Igé nyelt 
tá mo ga tás
össze sen

(Ft)

5.7. DNS ala pú szár ma zás-el len õr zés (DNS vizs gá lat tal
nem ki zárt õsök)

3000 Ft/vizs gá lat

5.8. Mén csi kók köz pon ti sa ját tel je sít mény-vizs gá la ta 120 000 Ft/egyed

5.9. Ló-tel je sít mény vizs gá lat 12 000 Ft/egyed

5.10. Te nyész kan ca te nyész ér ték becs lés 1200 Ft/egyed

6. Ba rom fi- és egyes kis ál lat te nyész tés

6.1. Tyúk

6.1.1. I. törzs köny vi osz tály ban 1000 Ft/be tör zse sí tett nõ iva rú
egyed

6.1.2. II. törzs köny vi osz tály ban 350 Ft/be tör zse sí tett nõ iva rú
egyed

6.2. Lúd

6.2.1. I. törzs köny vi osz tály ban 3500 Ft/be tör zse sí tett nõ iva rú
egyed

6.2.2. II. törzs köny vi osz tály ban 1250 Ft/be tör zse sí tett nõ iva rú
egyed

6.3. Ka csa, puly ka

6.3.1. I. törzs köny vi osz tály ban 2500 Ft/be tör zse sí tett nõ iva rú
egyed

6.3.2. II. törzs köny vi osz tály ban 1000 Ft/be tör zse sí tett nõ iva rú
egyed

6.4. Nyúl 900 Ft/te nyész nö ven dék

6.5. Pré mes ál lat 900 Ft/egyed

6.6. Méh 7200 Ft/méh anya

7. Faj ta el is me rés ke re té ben vég zett tel je sít mény vizs gá lat

Faj ta meg ne ve zé se:

Igé nyelt tá mo ga tás:

IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

Hoz zá já ru lok, hogy a tá mo ga tá si ké re lem ben sze rep lõ ada to kat a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok
nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény sze rint ke zel jék, to váb bá amennyi ben a kért tá mo ga tás jog ta lan igény -
lés nek mi nõ sül, e tény nyil vá nos ság ra hoz ha tó. Nyi lat ko zom, hogy az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör vény
13.  §-a elõ írásainak meg fele lõen a te nyész té si hoz zá já ru lást – amennyi ben erre kö te le zett va gyok – 2005-ben be fi zet -
tem/helyettem a felvásárló befizette, és ennek bizonylatával rendelkezem.

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

P. H.

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

igény lõ cég sze rû alá írá sa
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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

Be nyúj tás he lye: a ké rel me zõ lak he lye/szék he lye sze rint ille té kes MVH me gyei ki ren delt sé ge

1. Az ügy fél ada tai:

Ügy fél neve: ....................................................................................................................... Tel.: ..........................
MVH Re giszt rá ci ós szá ma: 
Adó szá ma:   
Adó azo no sí tó jele: 
Fe le lõs ve ze tõ neve: ............................................................................................................ Tel.: .........................
Fe le lõs ügy in té zõ neve: ......................................................................................................  Tel.: .........................

2. A tá mo ga tást az ál lat-egész ség ügyi és élel mi szer-hi gi é ni ai vizs gá la ti költ sé gek alap ján az aláb bi ak szerint kérem:

Tá mo ga tás mér té ke Igé nyelt tá mo ga tás (Ft)

Vá gó ser tés
Vá gó ba rom fi 
(BTO szám: ............................)
Vá gó ba rom fi to vább fel dol go zás ra
(BTO szám: .........................)

Össze sen

3. Nyi lat ko za tok

3.1. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.

3.2. Nyi lat ko zom, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá som nincs.

3.3. Nyi lat ko zom, hogy te vé keny sé gem meg fe lel az ISO 9000 szab vány so ro zat és/vagy a HACCP élel mi szer-biz ton -
sá gi rend szer elõ írásainak, és ezt ta nú sít vánnyal, iga zo lás sal, il let ve fel mé rõ ta nács adó cég gel kö tött szer zõ dés sel
dokumentálni tudom.

3.4. Nyi lat ko zom, hogy az élel mi sze rek elõ ál lí tá sa i nak és for gal ma zá sá nak élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló
90/2003. (VII. 30.) FVM–ESZCSM együt tes ren de let elõ írásainak meg fe le lõ létesítménnyel rendelkezem.

3.5. Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or szá -
gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá a Ma gyar
Ál lam kincs tár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.

3.6. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs ha -
tá ro zat tal meg ál la pí tott köztartozással nem rendelkezem.

Összesítõ kimutatás a csatolt bizonylatokról

Sor szám Szám la szám
Ki fi ze té si bi zony lat

szá ma
BTO szám (ba rom fi

ese té ben)
Élõ ál lat (kg) Élõ ál lat (db)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

1.
2.
...
Össze sen
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Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké rel men és a mel lék le te ken fel tün te tett ada tok a va ló ság nak megfelelnek.

Dá tum: ..........................................

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

ké rel me zõ (cég sze rû) alá írá sa

Mel lék le tek:

A ha tó sá gi vizs gá la ti díj(ak)ról  szóló szám lák és azok ki fi ze té sét iga zo ló bi zony la tok másolata.

Iga zo lom, hogy a ké rel me zõ a ............................. Ter mék ta nács tag ja és a tag ság ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek eleget
tett.

A ja va solt tá mo ga tás mér té ke: ................ (db/kg) ...................... (Ft).

Dá tum:  ...........................................

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

Ter mék ta nács

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

Be nyúj tás he lye: a ké rel me zõ lak he lye/szék he lye sze rint ille té kes MVH me gyei ki ren delt sé ge

1. Az ügy fél ada tai:

Ügy fél neve: ....................................................................................................... Tel.: .............................................

MVH Re giszt rá ci ós szá ma: 

Adó szá ma:   

Adó azo no sí tó jele: 

Lak hely/szék hely címe:  ..................................... (hely ség) ............................. út/utca/tér ............. hsz.

Le ve le zé si címe:  ................................................ (hely ség) ............................. út/utca/tér ............. hsz.

Fe le lõs ve ze tõ neve: ........................................................................................... Tel.: .............................................

Fe le lõs ügy in té zõ neve: ...................................................................................... Tel.: .............................................
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2. A tá mo ga tást az ál lat-egész ség ügyi pre ven ci ós és gyógy szer költ sé gek alapján az alábbiak szerint kérem:

Tá mo ga tás mér té ke (Ft/kg) Igé nyelt tá mo ga tás (Ft)

Vá gó csir ke (nö ven dék) 2,00
Pe cse nye li ba (max. 9 he tes) 2,00
Nö ven dék liba (min. 3 hó na pos) 2,00
Fi a tal liba (9 hét tõl 9 hó na pig vá gás ra) 2,00
Hí zott liba (tö més sel) 2,00
Nö ven dék puly ka (max. 3 hó na pos) 2,00
Nö ven dék puly ka (min. 3 hó na pos) 2,00
Pe cse nye ka csa (max. 2 hó na pos in ten zív tar tás ban) 2,00
Hí zott ka csa (tö més sel) 2,00

Össze sen

3. Nyi lat ko za tok

3.1. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.

3.2. Nyi lat ko zom, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá som nincs.

3.3. Nyi lat ko zom, hogy a 129.  §-ban rög zí tett és a 130.  § (1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tást ugyan azon fi a tal, il let ve hí -
zott liba, va la mint hí zott ka csa ál lo mány ra nem igényelem.

3.4. Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám-  és Pénz ügy õr ség, az Or szá -
gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá a Ma gyar
Ál lam kincs tár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.

3.5. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs ha -
tá ro zat tal meg ál la pí tott köztartozással nem rendelkezem.

Összesítõ kimutatás a csatolt bizonylatokról

Sor szám Szám la szám BTO szám Vizs gált, ke zelt ba rom fi (kg) Igé nyelt tá mo ga tás (Ft)

1.
2.
...
Össze sen

Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké rel men és a mel lék le te ken fel tün te tett ada tok a va ló ság nak megfelelnek.

Dá tum: ...................................

.......................................................
ké rel me zõ (cég sze rû) alá írá sa

Iga zo lom, hogy a ké rel me zõ a ren de let ben elõ írt fel té te le ket tel je sí tet te.

Dá tum: ..................................

.....................................................
ke ze lõ ál lat or vos

Iga zo lom, hogy a vá gó ba rom fit Ba rom fi Ter mék ta ná csi tag vá gó híd nak ér té ke sí tet te.
Iga zo lom, hogy a ké rel me zõ a Ba rom fi Ter mék ta nács tag ja és a tag ság ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek eleget tett.

Dá tum: ...................................

.....................................................
Ba rom fi Ter mék ta nács

Mel lék let:
A gyógy szer költ sé gek rõl, va la mint a ha tó sá gi vizs gá la ti díj(ak)ról  szóló szám lák és azok ki fi ze té sét iga zo ló bi zony la -

tok 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

Be nyúj tás he lye: a ké rel me zõ lak he lye/szék he lye sze rint ille té kes MVH me gyei ki ren delt sé ge

1. Az ügy fél ada tai:

Ügy fél neve: ..................................................................................................................... Tel.: ................................
MVH Re giszt rá ci ós szá ma: 
Adó szá ma:   
Adó azo no sí tó jele: 
Lak hely/szék hely címe:  ......................................... (hely ség) .......................... út/utca/tér ............ hsz.
Le ve le zé si címe:  .................................................... (hely ség) .......................... út/utca/tér ............ hsz.
Fe le lõs ve ze tõ neve: ........................................................................................................... Tel.: .............................
Fe le lõs ügy in té zõ neve: ...................................................................................................... Tel.: .............................

2. A tá mo ga tást a ren de let ben rög zí tett ál lat-egész ség ügyi igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak, il let ve a to jó jér ce-ne ve lés
so rán al kal ma zott ba rom fi ál lat-egész ség ügyi pre ven ció költ sé ge i nek részleges visszatérítésére kérem.

Igé nyelt tá mo ga tás össze ge: .................. Ft.

3. Nyi lat ko za tok

3.1. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó va gyok (vonatkozó rész
aláhúzandó).

3.2. Nyi lat ko zom, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá som nincs.

3.3. Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or szá -
gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá a Ma gyar
Ál lam kincs tár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.

3.4. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs ha -
tá ro zat tal meg ál la pí tott köztartozással nem rendelkezem.

Össze sí tõ ki mu ta tás a csa tolt bi zony la tok ról

Sor szám Szám la szám BTO szám Vizs gált, ke zelt to jó jér ce (db) Igényelt támogatás (Ft)

1.
2.
...
Össze sen

Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké re lem ben fel tün te tett ada tok a va ló ság nak megfelelnek.

Dá tum: ..............................................

.........................................................
ké rel me zõ (cég sze rû) alá írá sa
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Iga zo lom, hogy a ké rel me zõ a ren de let ben elõ írt fel té te le ket tel je sí tet te, to váb bá, hogy beó la zás kor (nö ven dék át mi -
nõ sí tés után) .................. db to jó jér ce került beállításra.

Iga zo lom, hogy a mel lé kelt költ ség szám lák a ké rel me zõ ál tal ne velt vagy ne ve lés cél já ból vá sá rolt jér ce ál lo mány ra
vonatkoznak.

Dá tum: ..............................................

..............................................
ke ze lõ ál lat or vos

Iga zo lom, hogy a ké rel me zõ a Ba rom fi Ter mék ta nács tag ja és a tag sá gá ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek eleget tett.
A ja va solt tá mo ga tás össze ge .......... db be ál lí tott jér ce után .......... Ft.

Dá tum: ..............................................

..............................................
Ba rom fi Ter mék ta nács

Mel lék le tek:
1. Az ál lat-egész ség ügyi vizs gá la ti díj ról ki ál lí tott szám la má so la ta és en nek ki fi ze té sét iga zo ló bizonylat másolata.
2. Vá sá rolt ál lo mány ese té ben a fel vá sár lás ról  szóló szám lák má so la ta.

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

Be nyúj tás he lye: a ké rel me zõ lak he lye/szék he lye sze rint ille té kes MVH me gyei ki ren delt sé ge

1. Az ügy fél ada tai:

Ügy fél neve: ........................................................................................................................ Tel.: ..........................
MVH Re giszt rá ci ós szá ma: 
Adó szá ma:   
Adó azo no sí tó jele: 
Lak hely/szék hely címe:  ................................................ (hely ség) .................. út/utca/tér ............ hsz.
Le ve le zé si címe:  ........................................................... (hely ség) .................... út/utca/tér ........... hsz.
Fe le lõs ve ze tõ neve: ........................................................................................................... Tel.: ............................
Fe le lõs ügy in té zõ neve: ...................................................................................................... Tel.: ............................

2. A tá mo ga tást vá gó ser tés ál lat-egész ség ügyi pre ven ci ós dí jak, il let ve a gyógy sze res ke ze lé sek költ sé ge i nek rész le -
ges visszatérítésére kérem.

Igé nyelt tá mo ga tás össze ge: ..................... Ft.
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3. Nyi lat ko za tok

3.1. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.

3.2. Nyi lat ko zom, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá som nincs.

3.3. Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or szá -
gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá a Ma gyar
Ál lam kincs tár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.

3.4. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs ha -
tá ro zat tal meg ál la pí tott köztartozással nem rendelkezem.

3.5. Nyi lat ko zom, hogy a vá gó ser tést az élel mi sze rek elõ ál lí tá sa i nak és for gal ma zá sá nak élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te -
le i rõl  szóló 90/2003. (VII. 30.) FVM–ESZCSM együt tes ren de let elõ írásainak meg fe le lõ lé te sít mény nek, illetve export
céljára értékesítettem.

Összesítõ kimutatás a csatolt bizonylatokról

Sor szám Szám la szám Vizs gált, ke zelt vá gó ser tés (db) Igé nyelt tá mo ga tás (Ft)

1. ..... ..... .....

2. ..... ..... .....

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

Össze sen ..... ..... .....

Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké rel men és a mel lék le te ken fel tün te tett ada tok a va ló ság nak megfelelnek.

Dá tum: .........................................

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

ké rel me zõ (cég sze rû) alá írá sa

Iga zo lom, hogy a ké rel me zõ a Vá gó ál lat és Hús Ter mék ta nács tag ja és a tag ság ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek eleget
tett.

Dá tum: ..........................................

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

Vá gó ál lat és Hús Ter mék ta nács

Mel lék let:

Az ál lat-egész ség ügyi vizs gá la ti díj ról ki ál lí tott szám la, il let ve a gyógy szer költ ség rõl ki ál lí tott szám la má so la ta, va la -
mint a ki fi ze tést iga zo ló 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 ké rel me zõ adatai:

Ügy fél neve: ................................................................................................................ Tel.: .................................

MVH Re giszt rá ci ós szá ma: 

Adó szá ma:   

Adó azo no sí tó jele: 

Lak hely/szék hely címe:  ............................... (hely ség) ............................... út/utca/tér ................ hsz.

Le ve le zé si címe:  .......................................... (hely ség) .............................. út/utca/tér ................ hsz.

Fe le lõs ve ze tõ neve: ..................................................................................................... Tel.: .................................

Fe le lõs ügy in té zõ neve: ................................................................................................ Tel.: .................................

A vá gó ba rom fit (csir ke, puly ka, liba, ka csa, pe cse nye gyön gyös) át ve võ üzem ex port-el len õr zé si szá ma:

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

2. Az igé nyelt tá mo ga tás ada tai

Vám ta ri fa 
ter mék szám

Áru meg ne ve zés
MSZ

sza ka sza
Vá gó ba rom fi meg ne ve zé se 

MSZ 6918:1997 sze rint

I. min. osz tály ba 
so rolt mennyi ség

(ton na)

Igé nyelt tá mo ga tás
össze ge

(Ft)

ex 0105 92 00 99
ex 0105 93 00 99

Vá gó csir ke 1.2. Pe cse nye csir ke (broj ler)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0105 99 50 99 Gyöny tyúk,
egyéb

1.7.

Össze sen:
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3. Nyi lat ko za tok

3.1. Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tást a vá gó ba rom fi után:
   – alap anyag-ter me lõ ként 
   – in teg rá tor ként/ke res ke dõ ként 

igé nye lem (te gyen X-et a meg fe le lõ meg ne ve zés mel lé).

3.2. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó va gyok (vonatkozó rész
aláhúzandó).

3.3. Nyi lat ko zom, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá som nincs.

3.4. Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or szá -
gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá a Ma gyar
Ál lam kincs tár az ál ta lam kö zölt ada ta im kö zül ne ve met (meg ne ve zé se met), la kó he lye met (szék he lye met), adó szá mo -
mat, adó azo no sí tó je le met, tár sa da lom biz to sí tá si azonosító jelemet (társadalombiztosítási folyószámlaszámomat)
felhasználják.

3.5. Alul írott bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az Eu ró pai Unió ál tal el fo ga dott ex port hi gi é ni ai
mi nõ sí té sû ba rom fi vá gó híd nak ér té ke sí tet tem a ter mé ke met, mely ha zai ere de tû, BTT tag kel te tõ ben kel te tett és BTT tag 
baromfitelep által felnevelt vágóbaromfi.

3.6. Alul írott bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás
jo go su lat lan igény be vé te le mi att jog erõs ha tá ro zat tal, köztartozással nem rendelkezem.

3.7. Alul írott ke res ke dõ/in teg rá tor bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a 149. § (6) be kez dés nek
meg fe le lõ en a ter me lõk nek a fel vá sár lá si ár fe lett a ter me lé si támogatást is megfizettem.

Dá tum: .......................................................

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

ké rel me zõ cég sze rû alá írá sa

4. A Ba rom fi Ter mék Ta nács iga zo lá sa

A ja va solt tá mo ga tá si összeg: .......................... Ft.

Iga zo lom, hogy a ké rel me zõ a Ba rom fi Ter mék Ta nács tag ja, a ter mék ta nács alap sza bá lyá ban elõ írt be fi ze té si kö te le -
zett sé gé nek eleget tett.

Dá tum: .......................................................

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

Ba rom fi Ter mék Ta nács

Mel lék let:

1. A vá gó híd ál tal el vég zett, a vá gó hí di ha tó sá gi ál lat or vos és a BTT ál tal el len jegy zett mi nõ sí té si bizonylat másolata.
2. A vá gó hí di ér té ke sí tés rõl szó ló szám la/fel vá sár lá si jegy másolata.
3. Sa ját vá gás ese tén a mi nõ sí tõ bi zony lat és mér le ge lé si jegy másolata.
4. A te rü le ti leg il le té kes ha tó sá gi ál lat or vos iga zo lá sa a Ha szon ál lat ren de let nek meg fe le lõ állattartásról.
5. A BTT iga zo lá sa a tag ság ról, a ba rom fi szár ma zá sá ról és ja vas la ta az igény be ve he tõ tá mo ga tás 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 elõ írások betartása mellett elõállított vágósertés 2006. évi termelési

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

Be nyúj tás he lye: a ké rel me zõ lak he lye/szék he lye sze rint ille té kes MVH me gyei ki ren delt sé ge

1. A ké rel me zõ ada tai

Ügy fél neve: ..................................................................................................................... Tel.: .............................
MVH Re giszt rá ci ós szá ma: 
Adó szá ma:   
Adó azo no sí tó jele: 
Lak hely/szék hely címe:  .................................... (hely ség) ............................. út/utca/tér ............ hsz.
Le ve le zé si címe:  ............................................... (hely ség) ............................. út/utca/tér ............ hsz.
Fe le lõs ve ze tõ neve: ......................................................................................................... Tel.: .............................
Fe le lõs ügy in té zõ neve: ................................................................................................... Tel.: .............................

2. A tá mo ga tást a vá gó ser tés után:

  – alap anyag-ter me lõ ként 
  – in teg rá tor ként 
  – ke res ke dõ ként 
  – szö vet ke zet ként 
  – ter me lõi cso port ként 

  ké rem (te gyen X je let a meg fe le lõ meg ne ve zés mel lé).

Vtsz Meg ne ve zés Tá mo ga tás mér té ke Le adott vá gó ser tés (db) Igé nyelt tá mo ga tás (Ft)

0103 (92 19 00) Élõ ser tés (leg alább 50 kg
tö me gû; más fé le)

1800 Ft/db

Dá tum: .......................................................

.....................................................
ké rel me zõ (cég sze rû) alá írá sa

3. Az alap anyag-ter me lõi nyi lat ko za tok

3.1.1. Nyi lat ko zom, hogy a le adott vá gó ser té sek hiz la lás cél já ból leg alább hat van na pig a tu laj do nom ban vol tak,
és er rõl a te rü le ti leg ille té kes fa lu gaz dász igazolásával rendelkezem.

3.1.2. Nyi lat ko zom, hogy a Vá gó ál lat és Hús Ter mék ta nács tag ja va gyok, és a tag ság ból ere dõ kö te le zett sé ge im nek
eleget tettem.

3.1.3. Nyi lat ko zom, hogy az ál ta lam le adott vá gó ser té se ket a 32/1999. (III. 31.) FVM ren de let elõ írásainak meg fele -
lõen tar tot tam, és er rõl az ille té kes ha tó sá gi ál lat or vos iga zo lá sá val rendelkezem.

3.1.4. Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az
 Or szá  gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá
a Ma gyar Ál lam kincs tár az ál ta lam kö zölt ada ta im kö zül ne ve met (meg ne ve zé se met), la kó he lye met (szék he lye -
met), adó szá mo mat, adó azo no sí tó je le met, tár sa da lom biz to sí tá si azonosító jelemet (társadalombiztosítási
folyószámlaszámomat) felhasználják.

2006/13. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 951



3.1.5. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs
ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zás sal nem ren del ke zem.

Alul írott ki je len tem, hogy a tá mo ga tá si ké rel men és a mel lék le tek ben fel tün te tett ada tok a va ló ság nak megfelelnek.

Dá tum: .......................................................

....................................................................
alap anyag-ter me lõ cég sze rû alá írá sa

3.2. Az in teg rá tor nyi lat ko za tai
3.2.1. Nyi lat ko zom, hogy az e ren de let alap ján igény be vett tá mo ga tást az ál ta lam in teg rál tak ré szé re leg ké sõbb a fo -

lyó sí tást kö ve tõ har ma dik munkanapon továbbadom.
3.2.2. Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or -

szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá a Ma -
gyar Ál lam kincs tár az ál ta lam kö zölt ada ta im kö zül ne ve met (meg ne ve zé se met), la kó he lye met (szék he lye met), adó szá -
mo mat, adó azo no sí tó je le met, tár sa da lom biz to sí tá si azonosító jelemet (társadalombiztosítási folyószámlaszámomat)
felhasználják.

3.2.3. Nyi lat ko zom, hogy a Vá gó ál lat és Hús Ter mék ta nács tag ja va gyok, és a tag ság ból ere dõ kö te le zett sé ge im nek
eleget tettem.

3.2.4. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs
ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köztartozással nem rendelkezem.

3.2.5. Nyi lat ko zom, hogy ren del ke zem a 150.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg je lölt sze mé lyek 3.1.1. pont és
3.1.4. pont sze rin ti nyi lat ko za tá val.

Alul írott ki je len tem, hogy a tá mo ga tá si ké rel men és a mel lék le tek ben fel tün te tett ada tok a va ló ság nak megfelelnek.

Dá tum: .......................................................

.......................................................
in teg rá tor cég sze rû alá írá sa

3.3. A ke res ke dõ nyi lat ko za tai
3.3.1. Nyi lat ko zom, hogy az e ren de let alap ján igény be vett tá mo ga tást az alap anyag-ter me lõk ré szé re leg ké sõbb a fo -

lyó sí tást kö ve tõ har ma dik munkanapon továbbadom.
3.3.2. Nyi lat ko zom, hogy vá gó ser tés ér té ke sí tés bõl szár ma zó an alap anyag-ter me lõ felé tar to zá som nincs.
3.3.3. Nyi lat ko zom, hogy a Vá gó ál lat és Hús Ter mék ta nács tag ja va gyok, és a tag ság ból ere dõ kö te le zett sé ge im nek

eleget tettem.
3.3.4. Nyi lat ko zom, hogy leg alább egy éve foly ta tok vá gó ser tés ér té ke sí té si te vé keny sé get.
3.3.5. Nyi lat ko zom, hogy a 150.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg je lölt sze mé lyek 3.1.1. pont és 3.1.4. pont sze rin ti

nyi lat ko za tá val rendelkezem.
3.3.6. Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az

Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá
a Ma gyar Ál lam kincs tár az ál ta lam kö zölt ada ta im kö zül ne ve met (meg ne ve zé se met), la kó he lye met (szék he lye -
met), adó szá mo mat, adó azo no sí tó je le met, tár sa da lom biz to sí tá si azonosító jelemet, (társadalombiztosítási
folyószámlaszámomat) felhasználják.

3.3.7. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs
ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köztartozással nem rendelkezem.

Alul írott ki je len tem, hogy a tá mo ga tá si ké rel men és a mel lék le tek ben fel tün te tett ada tok a va ló ság nak megfelelnek.

Dá tum: .......................................................

.......................................................
ke res ke dõ cég sze rû alá írá sa

952 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/13. szám



3.4. A ter me lõi cso port ( szö vet ke zet nyi lat ko za tai
3.4.1. Nyi lat ko zom, hogy az e ren de let alap ján igény be vett tá mo ga tást a ter me lõi cso port (szö vet ke zet tag jai ré szé re

leg ké sõbb a fo lyó sí tást kö ve tõ har ma dik munkanapon továbbadom.
3.4.2. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem ben fel tün te tett vá gó ser té sek a ter me lõi cso port (szö vet ke zet tag ja i tól

származnak.
3.4.3. Nyi lat ko zom, hogy a Vá gó ál lat és Hús Ter mék ta nács tag ja va gyok, és a tag ság ból ere dõ kö te le zett sé ge im nek

eleget tettem.
3.4.4. Nyi lat ko zom, hogy a szö vet ke zet tag jai a le adott vá gó ser té se ket hiz la lás cél já ból leg alább 60 napig tartották.
3.4.5. Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az

Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá
a Ma gyar Ál lam kincs tár az ál ta lam kö zölt ada ta im kö zül ne ve met (meg ne ve zé se met), la kó he lye met (szék he lye -
met), adó szá mo mat, adó azo no sí tó je le met, tár sa da lom biz to sí tá si azonosító jelemet (társadalombiztosítási
folyószámlaszámomat) felhasználják.

3.4.6. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs
ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köztartozással nem rendelkezem.

3.4.7. Nyi lat ko zom, hogy ren del ke zem a 150.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg je lölt sze mé lyek 3.1.1. pont és
3.1.3. pont sze rin ti nyi lat ko za tá val.

Alul írott ki je len tem, hogy a tá mo ga tá si ké rel men és a mel lék le tek ben fel tün te tett ada tok a va ló ság nak megfelelnek.

Dá tum: .......................................................

............................................................................
ter me lõi cso port ve ze tõ jé nek /szö vet ke zet 

el nö ké nek (cég sze rû) alá írá sa

Mel lék let:

1. A fa lu gaz dász iga zo lá sa a vá gó ser tés hat vanna pos tar tá sá ról. [Ha az igény lõ in teg rá tor, ke res ke dõ, ter me lõi cso port
vagy szö vet ke zet, ak kor a 150.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg je löl tek erre vonatkozó nyilatkozata.]

2. A te le pü lé si ha tó sá gi ál lat or vos iga zo lá sa az ér té ke sí tett vá gó ser té sek 32/1999. (III. 31.) FVM ren de let sze rin ti tar tá -
sá ról. [Ha az igény lõ in teg rá tor, ke res ke dõ, ter me lõi cso port vagy szö vet ke zet, ak kor a 150.  § (1) be kez dés a) pont já -
ban megjelöltek erre vonatkozó nyilatkozata.]

3. A VHT tag sá gi iga zo lá sát, amennyi ben a pá lyá za ti la pot a VHT nem el len je gyez te.
4. A ser tés ér té ke sí té sé rõl  szóló szám la, il let ve fel vá sár lá si jegy má so la ta, sa ját vá gás ese tén a vá gás vég re haj tá sát iga -

zo ló belsõ bizonylat másolata.

A Vá gó ál lat és Hús Ter mék ta nács iga zol ja, hogy a ké rel me zõ a Vá gó ál lat és Hús Ter mék ta nács tag ja, és tag sá gá ból
ere dõ összes kö te le zett sé gé nek eleget tett.

Dá tum: .......................................................

.......................................................
Vá gó ál lat és Hús Ter mék ta nács

(In teg rá tor, ke res ke dõ, ter me lõi cso port, szö vet ke zet pá lyá zó esetén)

Iga zo lom, hogy a ké rel me zõ a ren de let ben fog lalt fel té te le ket tel je sí tet te, e jog cí men tá mo ga tást igényelhet.

Dá tum: .......................................................

.......................................................
Föld mû ve lés ügyi Hi va tal

2006/13. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 953



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 igény lõ:

 Neve: ................................................................................................................................................................................
 Lak he lye/szék he lye: .........................................................................................................................................................
 Pos tai címe, te le fon szá ma: ...............................................................................................................................................
 Te lep he lye: .......................................................................................................................................................................
 Nyil ván tar tá si (re giszt rá ci ós) szám: .................................................................................................................................
 Adó szá ma (adó azo no sí tó jele): ........................................................................................................................................
 Bank szám la pénz for gal mi jel zõ szá ma és a pénz in té zet meg ne ve zé se: ...........................................................................
 Õs ter me lõi iga zol vá nyá nak szá ma: ..................................................................................................................................

2. Az igény lõ (vál lal ko zás) ada tai a ké re lem be nyúj tá sa kor:

 Tel jes mun ka idõs lét szám: ...............................................................................................................................................
 Sa ját tõke: .........................................................................................................................................................................
 Net tó ár be vé tel: ................................................................................................................................................................
 Vál lal ko zás ár be vé te le: ....................................................................................................................................................
 Vál lal ko zás mi nõ sí té se: – mik ro – kis – kö zép – egyéb ....................................................................................................

3. A te le pí ten dõ hal te nyész anyag szár ma zá sá nak he lye és faj tá já nak megnevezése:

 Szer ve zet neve: ................................................................................................................................................................
 Címe: ................................................................................................................................................................................
 Faj ta meg ne ve zé se: ..........................................................................................................................................................

 4. A te le pí ten dõ hal te nyész anyag mennyi sé ge: 

 Egy nya ras ponty: ........................................................................................................................................................kg.

5. Az igé nyelt tá mo ga tás a te le pí tés után:

 Egy nya ras ponty: ............................................................................ kg .................................................................. Ft.

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a ké re lem ben és a mel lék le tek ben kö zölt ada tok a va ló ság nak
megfelelnek.

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

............................................................
igény lõ (cég sze rû) alá írá sa

A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:

A pá lyá zó ré szé rõl:

1. Nyi lat ko zat a 2005. évi hal te nyész anyag ki he lye zés mennyi sé gé rõl (kg) és te rü le té rõl (ha), a 2006. évi hal te nyész -
anyag ki he lye zé si te rü let rõl (ha), va la mint a 2005. és 2006. évi az ét ke zé si ponty termelési területérõl (ha).

2. Nyi lat ko zat a fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si, il let ve vég re haj tá si el já rás mentességrõl.
3. Vá sár lás ese tén a Szár ma zá si Iga zo lás/ok, szál lí tó je gyek és a szám lák másolatai.
4. Az OMMI iga zo lá sa ar ról, hogy a te le pí ten dõ faj ta el is mert, il let ve ide ig le ne sen el is mert és az OMMI ál tal hi te le sí -

tett Szár ma zá si Iga zo lás sal ren del ke zik.

Hal ter me lõk Or szá gos Szö vet sé ge és Ter mék ta nács részérõl:
1. Iga zo lás a tag ság ról.
2. Iga zo lás a 2005. szep tem be ri ter més becs lés rõl.
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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-kár el há rí tá si lé te sít mé nyek fenn tar tá sá hoz 2006. évre ér vé nyes (net tó) tá mo ga tá sok ma xi mu ma
munkanemenként

Föld mun kák:

Iszap ta la ní tás ré zsû ki ala kí tás sal 0,5–1,5 m3/fm szá raz me der bõl géppel 440 Ft/m3

Iszap ta la ní tás ré zsû ki ala kí tás sal 0,5–1,5 m3/fm víz aló li ki ter me lés géppel 550 Ft/m3

De pó nia ren de zés – gép pel  180 Ft/m3

Föld szál lí tás – föld fel ra kás sal 5 km-ig szál lít va  880 Ft/m3

Já ró út épí tés gép pel  67 Ft/m2

Kézi iszap ta la ní tás  2700 Ft/m3

Ir tá si mun kák:

Gaz ka szá lás kéz zel, sík te re pe*  11 Ft/m2

Gaz ka szá lás kéz zel, ré zsûs fe lü le ten*  17 Ft/m2

Gaz ka szá lás gép pel, sík fe lü le ten*  8 Ft/m2

Gaz ka szá lás gép pel, ré zsûs fe lü le ten *  10 Ft/m2

Nád ka szá lás kéz zel*  46 Ft/m2

Nád ka szá lás gép pel*  20 Ft/m2

Cser je ir tás kézi  145 Ft/m2

Cser je ir tás gép pel  67 Ft/m2

Fa ki ter me lés: nem fenn tar tá si te vé keny ség

Cser jé zés utá ni tus kó zás (ki vá gás, szál lí tás, el ásás stb.) 0,05 m3/m2  4300 Ft/m3

Mû tár gyak:

Mû tár gyak ál ta lá nos kar ban tar tá sa 1 m3/sec víz szál lí tá sig  25 000 Ft/db/év
Mû tár gyak ál ta lá nos kar ban tar tá sa 1 m3/sec víz szál lí tás felett  57 000 Ft/db/év
Mû tárgy nagy kar ban tar tá sa 1 m3/sec víz szál lí tá sig  115 000 Ft/db/év
Mû tárgy nagy kar ban tar tása 1 m3/sec víz szál lí tás fe lett  220 000 Ft/db/év

Gé pé szet:

Sta bil elekt ro mos szi vattyú te lep  340 000 Ft/m3/sec/év

* A ka szá lá si mun kák nor ma tív költ sé ge tar tal maz za az anyag meg sem mi sí té sét.
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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 igény lõ:

1. Neve: ...........................................................................................................................................................................
2. Lak he lye, szék he lye: ...................................................................................................................................................
3. Pos tai címe, te le fon szá ma: ..........................................................................................................................................
4. Az el nök neve és el ér he tõ sé ge: ...................................................................................................................................
5. Cég jegy zék szá ma: ......................................................................................................................................................
6. Adó szá ma (adó azo no sí tó jele): ...................................................................................................................................
7. Bank szám la pénz for gal mi jel zõ szá ma és a pénz in té zet meg ne ve zé se: ......................................................................
8. Igény lõ szám lá ját ve ze tõ pénz in té zet meg ne ve zé se, szám la szá ma: ...........................................................................
9. Az igény lõ egyéb ada tai (a tárgy évet meg elõ zõ évi be szá mo ló és a tárgy évi pénz ügyi terv alap ján): ......................
...........................................................................................................................................................................................
9/a Tár gyé vet meg elõ zõ év tény le ges ár be vé tel tel je sí tés ................................................................................................
9/b A tárgy év de cem ber 31-ig ter mék ér té ke sí té si szer zõ dés sel le kö tött ár be vé te li terv ..................................................

      

                           A tárgy évet meg elõ zõ évi tény       Tárgy évi terv

a) Al kal ma zot tak szá ma
b) Szö vet ke ze ti ta gok szá ma
c) Sa ját tõke
d) Jegy zett tõke
e) Éves net tó ár be vé tel

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

P. H.

.....................................................................
igény lõ

A ké re lem hez az aláb bi nyi lat ko za tot kell csa tol ni:

Nyilatkozat

Alul írott ............................................................................. igény lõ tu do má sul ve szem a 6/2004. (I. 22.) Korm. ren -
de let ren del ke zé se it, és a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val egy ben hoz zá já ru lá so mat ad tam ada ta im köz zé té te lé hez és a
támogatás ellenõrzéséhez.

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

..................................................
igény lõ
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13. számú melléklet a 13/2006. (II. 7.) FVM rendelethez

[42. számú melléklet a 25/2004. (III. 3.) FVM rendelethez]

Tá mo ga tá si ké re lem az elõ ze tesen el is mert ter me lõi cso por tok tá mo ga tá sá hoz

Az igény lõ:

1. Neve: ..........................................................................................................................................................................
2. Szék he lye: ..................................................................................................................................................................
3. Pos tai címe, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................
4. Az el nök/ügy ve ze tõ neve és el ér he tõ sé ge: .................................................................................................................
5. Cég jegy zék szá ma: ......................................................................................................................................................
6. Adó szá ma: ..................................................................................................................................................................
7. Bank szám la pénz for gal mi jel zõ szá ma és a pénz in té zet meg ne ve zé se: ......................................................................
8. A ter me lõi cso port meg elõ zõ évre vo nat ko zó net tó ár be vé te le: .................................................................................
9. Eb bõl a tagi ter mék ér té ke sí tés net tó ár be vé te le: .......................................................................................................
10. A kért tá mo ga tás össze ge: ........................................................................................................................................
11. A mû kö dé si költ ség vár ha tó mér té ke: ......................................................................................................................

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

P. H.

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

igény lõ

A ké re lem hez az aláb bi nyi lat ko za tot kell csa tol ni:

Nyilatkozat

Alul írott pá lyá zó tu do má sul ve szem az ag rár- és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos fel té te le i rõl 
 szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. ren de let ren del ke zé se it, és a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val egy ben hoz zá já ru lá so mat ad -
tam adataim közzétételéhez és a támogatás ellenõrzéséhez.

A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv ben sze rep lõ ter me lõi cso por tok ra vo nat ko zó tá mo ga tá si in téz ke dés ben fog lal ta kat
meg is mer tem és ki je len tem, hogy tárgy év ben e tá mo ga tá si jogcímre nem nyújtok be kérelmet.

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a fen ti ada tok a va ló ság nak min den ben megfelelnek.

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

P. H.

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

igény lõ
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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

Be nyúj tás he lye: a ké rel me zõ lak he lye/szék he lye sze rint ille té kes MVH me gyei ki ren delt sé ge

1. Az ügy fél ada tai:

Ügy fél neve: ...................................................................................................................... Tel.: ..............................
MVH Re giszt rá ci ós szá ma: 
Adó szá ma:   
Adó azo no sí tó jele: 
Lak hely/szék hely címe:  ......................................... (hely ség) ........................ út/utca/tér ............. hsz.
Le ve le zé si címe:  .................................................... (hely ség) ........................ út/utca/tér ............. hsz.
Fe le lõs ve ze tõ neve: ......................................................................................................... Tel.: ..............................
Fe le lõs ügy in té zõ neve: ................................................................................................... Tel.: ...............................

2. A tá mo ga tást az ál lat-egész ség ügyi pre ven ci ós és gyógy szer költ sé gek alapján az alábbiak szerint kérem:

Tá mo ga tás mér té ke (Ft/db) Igé nyelt tá mo ga tás (Ft)

Nö ven dék liba (max. 3 hó na pos)
Tö més hez elõ ne velt

34

Nö ven dék liba (min. 3 hó na pos)
Tö més hez elõ ne velt

34

Nö ven dék ka csa (min. 3 hó na pos)
Tö més hez elõ ne velt

20

Nö ven dék ka csa (max. 3 hó na pos)
Tö més hez elõ ne velt

20

3. Nyi lat ko za tok

3.1. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség
nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.

3.2. Nyi lat ko zom, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá som nincs.

3.3. Nyi lat ko zom, hogy a 129.  §-ban rög zí tett és a 130.  § (1) be kez dé se sze rin ti fi a tal, il let ve hí zott liba, va la mint a hí -
zott ka csa tá mo ga tást ugyan azon ál lo mány ra nem igényelem.

3.4. Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or szá -
gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá a Ma gyar
Ál lam kincs tár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.

3.5. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs ha -
tá ro zat tal meg ál la pí tott köztartozással nem rendelkezem.
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Összesítõ kimutatás a csatolt bizonylatokról

Sor szám Szám la szám BTO szám Vizs gált, ke zelt ba rom fi (db) Igé nyelt tá mo ga tás (Ft)

1.

2.

...

Össze sen

Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké rel men és a mel lék le te ken fel tün te tett ada tok a va ló ság nak megfelelnek.

Dá tum: ...................................

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

ké rel me zõ (cég sze rû) alá írá sa

Iga zo lom, hogy az elõ ne velt ba rom fi to vább tar tá si cél ra ki he lye zés re került.

Dá tum: ...................................

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

ke ze lõ ál lat or vos

Iga zo lom, hogy a ké re lem ben fel tün te tett hí zott liba és hí zott ka csa ál lo mány után igé nyelt tá mo ga tás alap já ul szol gá ló
ál lat-egész ség ügyi költ sé gek az elõ ne ve lé si fázisban merültek fel.

Iga zo lom, hogy a ké rel me zõ a Ba rom fi Ter mék ta nács tag ja, a ba rom fit  ér vé nyes máj üze mi en ge déllyel ren del ke zõ
vágóhídra adta le.

Iga zo lom, hogy a ké rel me zõ a Ba rom fi Ter mék ta nács tag ja és a tag ság ból ere dõ kö te le zett sé ge i nek eleget tett.

Dá tum: ...................................

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

Ba rom fi Ter mék ta nács

Mel lék let:

A gyógy szer költ sé gek rõl, va la mint a ha tó sá gi vizs gá la ti díj(ak)ról  szóló szám lák és azok ki fi ze té sét iga zo ló bi zony la -
tok 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 Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 287.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a hon vé de -
lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör -
vény (a továb biak ban: Hvt.) 52.  §-a (1) be kez dé sé nek
f) pont já ra, a hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to nai szol gá lat lé -
te sí té sé rõl, mó do sí tá sá ról, meg szün te té sé rõl, tar tal má ról,
va la mint az in teg rált sze mély ügyi igaz ga tás és egy sé ges
nyil ván tar tás rend jé rõl  szóló 10/2002. (III. 5.) HM ren de -
le tet (a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sí -
tom:

1.  §

Az R. 1.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let ha tá lya a Ma gyar Hon véd ség (a továb -
biak ban: Hon véd ség) hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú
ka to ná i nak, va la mint – a rá juk vo nat ko zó mér ték ben – az
ön kén tes tar ta lé kos ka to nák (a továb biak ban együtt: ál lo -
mány) szol gá la ti jog vi szo nyá ra (a továb biak ban: szolgá -
lati vi szony) ter jed ki.”

2.  §

Az R. 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § A füg get le ní tett szak szer ve ze ti tiszt ség vi se lõ szol -

gá la ti vi szo nyá val össze füg gõ állományille té kes pa rancs -
no ki jog kö rö ket a HM Sze mély ze ti Fõ osz tály (a továb -
biak ban: Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve) ve ze -
tõ je gya ko rol ja.”

3.  §

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

„(1) Az ál lo mány után pót lá sa – a ka to nai ok ta tá si in téz -
mény ben, il let ve pol gá ri ok ta tá si in téz mény ben hon véd sé -
gi ösz tön dí jas ként vég zet tek ki vé te lé vel – a Hon véd ség to -
bor zó rend sze rén ke resz tül tör té nik.”

4.  §

Az R. 10.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az egyéb fel té te lek meg lé te ese tén ön kén tes tar ta -
lé kos ál lo mány ba fel ve he tõ, aki a ter ve zett be osz tá sá hoz
elõ írt szin tû vég zett ség gel ren del ke zik. Az ön kén tes tar ta -
lé kos ka to nák ál tal be tölt he tõ be osz tá so kat a HM Hon véd
Ve zér kar fõ nö ke (a továb biak ban: HVKF) ál tal jó vá ha -
gyott ál lo mány táb lák tar tal maz zák.”

5.  §

Az R. 11.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A to bor zó iro da meg szer ve zi a je lent ke zõ al kal -

mas sá gi vizs gá la ton való meg je le né sét.”

6.  §

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

„(1) Ka to nai ok ta tá si in téz mény ben vég zett hall ga tók,
és hon véd sé gi ösz tön dí jas hall ga tók ese té ben az ál lo mány -
ba vé te li el já rást a ka to nai ok ta tá si in téz mény foly tat ja le.”

7.  §

Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dé sek kel egé -
szül ki:

„(6) A ka to nai szer ve ze tek ál lo mány táb lá já ban a be osz -
tás hoz rend sze re sí tett rend fo ko zat tól az ön kén tes tar ta lé -
kos rend fo ko za ta a szer zõ dés meg kö té se kor – a rend fo ko -
za ti ál lo mány cso por ton be lül – egy rend fo ko zat tal el tér -
het.

(7) A be osz tás hoz rend sze re sí tett rend fo ko zat el éré sé -
nél a Hjt. 84.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kat kell
figye lembe ven ni. A vá ra ko zá si idõ kez de tét az ön kén tes
tar ta lé kos jog vi szony lé te sí té sé tõl kell szá mol ni.”

8.  §

Az R. a kö vet ke zõ 15/A.  §-sal egé szül ki:
„15/A.  § (1) Az ön kén tes tar ta lé ko sok be osz tás elõt ti

fel ké szí tés re, to vább kép zés re tör té nõ igény be vé te lét az
ala ku lat éves ki kép zé si prog ram ja alap ján az állományille -
té kes pa rancs nok ter ve zi meg. A fel ké szí tés rõl a vég re haj -
tást meg elõ zõ 60 nap pal az érin tet tet ér te sí te ni kell.

(2) Az ön kén tes tar ta lé kos tény le ges ka to nai szol gá lat ra 
a ka to nai szer ve ze tek igé nyé nek meg fele lõen, az
állományille té kes pa rancs nok ál tal kül dött ér te sí tés alap -
ján vo nul be. Az ér te sí tést az igény be vé tel elõtt leg alább
30 nap pal az érin tett ré szé re ki kell kül de ni.
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(3) Az ön kén tes tar ta lé kos ka to nai be osz tás ra való fel -
ké szí té sé vel és ki kép zé sé vel kap cso la tos kö ve tel mé nye ket 
a HVKF ha tá roz za meg.

(4) A ön kén tes tar ta lé kos ka to nai be osz tás ra tör té nõ fel -
ké szí té sé re és az éves kö te le zõ to vább kép zé sé re elõ írt idõ -
tar ta mot az állományille té kes ka to nai szer ve zet nél, le he tõ -
ség sze rint össze füg gõ en kell tel je sí te ni. A fel ké szült ség -
tõl füg gõ en, a be osz tás elõt ti fel ké szí tés re meg ha tá ro zott
idõ 10 nap pal csök kent he tõ. Az ön kén tes tar ta lé kos jog vi -
szony ra kö tött szer zõ dés idõ tar ta ma alatt a be osz tás el lá tá -
sá hoz és az elõ me ne tel hez szük sé ges to vább kép zé se ket,
va la mint azok költ sé ge it az elöl já ró ka to nai szer ve zet az
éves ter vé ben ter ve zi.

(5) A be hí vás ról ér te sí tést ka pott ön kén tes tar ta lé kos
tény le ges ka to nai szol gá la ta ké rel mé re, egész sé gi, ta nul -
má nyi, csa lá di, il let ve fon tos sze mé lyi ér dek alap ján át üte -
mez he tõ. A ké rel met írás ban kell be nyúj ta ni az
állományille té kes pa rancs nok ré szé re, aki a be hí vás új idõ -
pont já ról, vagy a ké re lem el uta sí tá sá ról ér te sí ti a kérel -
mezõt.”

9.  §

(1) Az R. 17.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Hjt. 45.  §-ában elõ írt pró ba idõ meg ha tá ro zá sá nál
biz to sí ta ni kell, hogy az ál lo mány tag ja a be osz tá sá hoz
elõ írt tan fo lya mi kép zé si kö te le zett sé get a pró ba idõ le tel -
té ig tel je sí te ni tud ja. Ha a szol gá la ti el fog lalt ság  miatt erre
nincs mód, az állományille té kes pa rancs nok nak biz to sí ta -
nia kell, hogy a tan fo lya mi kö te le zett ség tel je sí té sét egy
éven be lül meg kezd hes se.”

(2) Az R. 17.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kezd és sek kel
egé szül ki:

„(4) Ha az ál lo mány tag ja ál lo mány ba vé te le kor pró ba -
idõt kö töt tek ki és egy út tal a szol gá la ti vi szony lé te sí té sé re 
a már meg lé võ rend fo ko za tá tól el té rõ rend fo ko zat tal ke -
rült sor, úgy a pró ba idõ alatt meg szû nõ szol gá la ti vi szony
ese tén az ál lo mány tag ja a pró ba idõ alatt vi selt rend fo ko -
za tát el vesz ti. Az ál lo mány ba vé tel rõl ké szült pa rancs nak
a pró ba idõ alat ti rend fo ko zat el vesz té sé re vo nat ko zó tá jé -
koz ta tást tar tal maz nia kell.

(5) Ha a szol gá la ti vi szony a Hjt. 56.  § d) pont ja alap ján
ke rül meg szün te tés re, a szol gá la ti vi szony meg szün te té si
el já rást – a meg szün te tõ pa rancs ki hir de té sét is be le ért ve –
há rom mun ka na pon be lül be kell fe jez ni.

(6) Ha az állományille té kes pa rancs nok nem ren del ke -
zik az (5) be kez dés sze rin ti szol gá la ti vi szony meg szün te -
té sé re vo nat ko zó mun kál ta tói jog kör rel, há rom mun ka na -
pon be lül kö te les a szol gá la ti vi szony meg szün te té sé hez
szük sé ges ok má nyo kat köz vet le nül fel ter jesz te ni a mun -
kál ta tói jog kört gya kor ló elöl já ró hoz, aki ezt kö ve tõ há -
rom mun ka na pon be lül kö te les a szol gá la ti vi szonyt meg -
szün tet ni.”

10.  §

Az R. 18.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Azon be osz tá sok ra, ame lyek éven te az elõ me ne tel
sza bá lyai figyelembevéte lével nem ke rül tek be töl tés re, a
Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve ze tõ je pá lyá za -
tot ír ki.”

11.  §

Az R. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„21.  § A pá lyá za ti ki írást a Hon vé del mi Mi nisz té ri um
hi va ta los lap já ban köz zé kell ten ni, és nyílt pá lyá zat ese tén 
a szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend sze ren ke -
resz tül a ka to nai szer ve ze tek ré szé re nyil vá nos sá kell
 tenni.”

12.  §

Az R. 33.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„33.  § A Hjt. 46.  § (3) be kez dés sze rin ti ve zény lést a ha -
tás kö ri leg ille té kes mun kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ ve -
ze tõ ha tá ro zat ban, pa rancs ban (a továb biak ban együtt: pa -
rancs) ren de li el, amely tar tal maz za a ve zé nyelt sze mé lyi
ada ta it, a ve zény lés sel egy ide jû ren del ke zé si ál lo mány ba
he lye zést, a más szerv meg ne ve zé sét, va la mint a ve zény lés 
idõ tar ta mát.”

13.  §

Az R. 35.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„35.  § Az ál lo mány tag ja, az ön kén tes tar ta lé kos ki vé te -
lé vel, a mi nisz ter köz vet len irá nyí tá sa, fel ügye le te alá tar -
to zó más szerv hez szol gá la ti be osz tás be töl té se, il let ve
meg ha tá ro zott fel adat vég re haj tá sa cél já ból vezényel -
hetõ.”

14.  §

Az R. 42.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A ve zény lés meg szün te té se ese tén – ki vé ve az
(1) be kez dés b) pont ja és a (2) be kez dés c) pont ja alap ján
tör té nõ meg szün te tést – az ál lo mány tag ját a vi selt rend fo -
ko za tá nak meg fe le lõ szin tû szol gá la ti be osz tás ba kell he -
lyez ni. Be tölt he tõ szol gá la ti be osz tás hi á nyá ban a Hjt.
48.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja sze rint ren del ke zé si
állo mányba, vagy ha arra jo go sult sá got szer zett, szolgá lati
nyug ál lo mány ba le het he lyez ni.”
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15.  §

Az R. a kö vet ke zõ 44/A.  §-sal egé szül ki:
„44/A.  § (1) A Hjt. 91.  § (2) be kez dé se szem pont já ból

az a be osz tás mi nõ sül ké szen lé ti jel le gû be osz tás nak, ame -
lyet 12/24, 12/48, 24/48 vagy 24/72 órás vál tá sos mun ka -
rend ben kell el lát ni.

(2) A 24 órás õr, ügye le ti vagy ké szen lé ti – de nem vál -
tá sos mun ka rend ben, azaz nem mun ka idõ ke ret meg ha tá -
ro zá sa alap ján tel je sí tett – szol gá la tot nem le het ké szen lé ti
be osz tás nak (szol gá lat tel je sí tés nek) te kin te ni.”

16.  §

Az R. a kö vet ke zõ 45/A.  §-sal egé szül ki:
„45/A.  § Az ön kén tes tar ta lé kos más be osz tás ba ki zá ró -

lag be le egye zé sé vel he lyez he tõ át. Ha a be osz tás vál to zá sa 
kö vet kez té ben a mun kál ta tói jog kört gya kor ló sze mé lye
meg vál to zik, új szer zõ dést kell köt ni, eb ben az eset ben az
ön kén tes tar ta lé kos szol gá la ti jog vi szonyt fo lya ma tos nak
kell te kin te ni.”

17.  §

Az R. 51.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„Ha a szol gá la ti vi szony mó do sí tá sa – az (1) be kez dés -
ben fog lal tak fi gye lem be vé te le után – nem jár együtt a
szol gá lat tel je sí tés he lyé nek meg vál to zá sá val, vagy a szol -
gá la ti vi szony je len tõs mér té kû mó do su lá sá val, úgy kü lö -
nös mél tány lást ér dem lõ egyé ni ér dek nem ál la pít ha tó
meg.”

18.  §

Az R. 52.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az ala cso nyabb be osz tás ba he lye zett vi selt rend fo -
ko za tá nak meg fe le lõ be osz tás ba tör té nõ át he lye zé sét be le -
egye zé sé vel két éven be lül le het, de leg ké sõbb öt év el tel -
té vel kez de mé nyez ni kell.”

19.  §

Az R. 54.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lo mány tag já nak ve zény lé sé re a Hjt.
52.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben, va la mint az
52/A.  §-ában fog lalt ese te ket ki vé ve csak szol gá la ti be osz -
tás el lá tá sá val tör té nõ meg bí zás, he lyet te sí tés vagy be osz -
tás hoz nem tar to zó fel adat kör el lá tá sá val tör té nõ meg bí zás 
egy ide jû el ren de lé sé vel ke rül het sor.”

20.  §

Az R. 68.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott al kal mas sá got a
kor ha tá ron túli szol gá lat kez de mé nye zé se elõtt leg fel jebb
hat hó nap pal, az el ren de lést kö ve tõ en éven te kell meg ál la -
pí ta ni.”

21.  §

Az R. 71.  §-ának ere de ti szö ve ge (1) be kez dés re mó do -
sul, és a  § a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki:

„(2) Ha a szol gá la ti vi szony a Hjt. 56.  §-ának d)–e) vagy 
g) pont já ban meg ha tá ro zot tak kö vet kez té ben szû nik meg,
az állományille té kes pa rancs nok a szol gá la ti vi szony meg -
szû né sét a fel té tel be áll tá nak idõ pont já val, pa rancs ban
álla pítja meg.”

22.  §

Az R. a kö vet ke zõ 79/A.  §-sal egé szül ki:

„(4) Ha az ön kén tes tar ta lé kost az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott tiszt sé gek egyi ké be meg vá lasz tot ták, ön kén tes
tar ta lé kos jog vi szo nyát meg kell szün tet ni.”

23.  §

(1) Az R. 86.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A szol gá la ti vi szony meg szün te té sét a sze mé lyi ál lo -
mány ra vo nat ko zó írás be li pa rancs ban kell meg ál la pí ta ni, 
amely tar tal maz za kü lö nö sen:]

„a) az érin tett sze mély ne vét, rend fo ko za tát, be osz tá sát,
al kal ma zot ti azo no sí tó szá mát, any ja ne vét;”

(2) Az R. 86.  §-a (3) be kez dé sé nek g) és h) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A szol gá la ti vi szony meg szün te té sét a sze mé lyi ál lo -
mány ra vo nat ko zó írás be li pa rancs ban kell meg ál la pí ta ni, 
amely tar tal maz za kü lö nö sen:]

„g) a nyug díj jo go sult ság meg ál la pí tá sá ról  szóló, az ille -
té kes tár sa da lom biz to sí tá si szerv ál tal ho zott ha tá ro zat
szá mát;

h) a nyug ál lo mány ba he lye zést, más köz szol gá la ti jog -
vi szony ba tör té nõ át he lye zést;”

(3) Az R. 86.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az ál lo mány tag já nak nyug ál lo mány ba he lye zé sét
a mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv ha tá ro za ta alap ján kell meg -
ál la pí ta ni.”
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24.  §

Az R. 92.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Elõ me ne tel az ál ta lá nos be osz tá sok ese tén a vi selt
rend fo ko zat nál eggyel ma ga sabb rend fo ko zat tal rend sze -
re sí tett be osz tás ba, spe ci á lis be osz tá sok ese tén a be osz tás -
ban el ér he tõ nél ma ga sabb rend fo ko za tú be osz tás ba tör té -
nõ ki ne ve zés.”

25.  §

(1) Az R. 95.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a
követ kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Fõ had nagy tól ez re de sig rend fo ko za ton ként tisz ti,
va la mint fõ törzs zász ló si EB-ok mû köd nek a Hon vé del mi
Mi nisz té ri um ban, me lyek nek el nö ke it és tag ja it a KÁT
elõ ze tes egyet ér té sé vel a HVKF pa rancs ban je lö li ki.

(3) Zász ló si, törzs zász ló si EB-ok mû köd nek a kö zép irá -
nyí tó szer vek nél és a más ma ga sabb szin tû pa rancs nok ság
jog ál lá sú szer ve ze tek nél, me lyek nek el nö két és tag ja it a
pa rancs nok pa rancs ban je lö li ki.”

(2) Az R. 95.  §-a a kö vet ke zõ (10) és (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(10) Ha az ön kén tes tar ta lé kost ma ga sabb be osz tás ba
ter ve zik, ak kor vele új szer zõ dést kell köt ni, eb ben az eset -
ben az ön kén tes tar ta lé kos szol gá la ti jog vi szonyt fo lya ma -
tos nak kell te kin te ni.

(11) Elõ lép te té sé re a mun kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ
elöl já ró jo go sult. Az elõ lép te tés nél a Hjt. 84.  § (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell el jár ni.”

26.  §

(1) Az R. 96.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az al ez re de si EB éven te ja nu ár 25-éig kü lön rang -
so rol ja azo kat az õr na gyo kat, akik az al ez re des rend fo ko -
zat tal rend sze re sí tett be osz tás be töl té sé hez szük sé ges is -
ko lai vég zett ség meg szer zé se ér de ké ben ok ta tá si in téz -
mény nap pa li kép zé sé re pá lyáz nak, és ré szük re be osz tást
ter vez nek.”

(2) Az R. 96.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) A fõ törzs zász ló si EB éven te ja nu ár 25-éig kü lön
rang so rol ja azo kat a törzs zász ló so kat, akik a fõ törzs zász -
lós rend fo ko zat tal rend sze re sí tett be osz tás be töl té sé hez
szük sé ges is ko lai vég zett ség meg szer zé se ér de ké ben ok ta -
tá si in téz mé nyi fel vé tel re pá lyáz nak.”

27.  §

(1) Az R. 97.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„Az ab szo lút rang sor alap ján az EB-k al fa be ti kus név -
jegy zé ket ké szí te nek a szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil -
ván tar tó rend szer ben tör té nõ köz zé té tel re, mely tar tal maz -
za a rang so rolt ne vét, rend fo ko za tát, al kal ma zot ti azo no sí -
tó ját és ka to nai szer ve ze té nek meg ne ve zé sét.”

(2) Az R. 97.  §-ának (7)–(8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az EB ál tal ké szí tett jegy zõ köny vet hi te le sí tés és
meg õr zés cél já ból az ille té kes sze mély ügyi szerv ve ze tõ -
jé nek kell át ad ni. A jegy zõ köny ve ket a sze mély ügyi szerv -
nél 5 évig kell meg õriz ni, ezt köve tõen az ügy vi te li sza bá -
lyok sze rint kell tá rol ni.

(8) Az elõ me ne te li bi zott sá gok ál tal össze ál lí tott rang -
sor alap ján az elõ me ne tel re ter vez he tõk név so ra, rend -
fokozatonkénti bon tás ban, ki ne ve zé si jog kö ré nek meg fe -
le lõ mér ték ben meg kül dés re ke rül a mun kál ta tói jog kör rel
ren del ke zõk ré szé re.”

(3) Az R. 97.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(10) Az EB ál tal ké szí tett rang sor az adott rend fo ko zat -
ra vo nat ko zó kö vet ke zõ évi rang sor el ké szí té sé ig ha tá -
lyos.”

28.  §

Az R. 98.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a
kö vet ke zõ mon dat lép:

„Az ál lo mány tag ja i ról a tel je sít mény ér té ke lést min den
év szep tem ber 15. és no vem ber 15. kö zött kell elkészí -
teni.”

29.  §

(1) Az R. 99.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A mi nõ sí tés re nem kö te le zett ál lo mány ese té ben
– ha a ka to na mi ni má lis vá ra ko zá si ide je a kö vet ke zõ év
szep tem ber 1. elõtt le jár és az éves tel je sít mény ér té ke lés
so rán „elõ me ne tel re ter vez he tõ” ér té ke lést kap – a tel -
jesítményértékelési la pot meg kell kül de ni az ille té kes
EB-hoz.”

(2) Az R. 99.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Az egy évet meg ha la dó kül föl di szol gá lat tel je sí tés
ese tén – amennyi ben az ál lo mány tag já nak köz vet len szol -
gá la ti elöl já ró ja nem a Hon véd ség ál lo má nyá ba tar to zik –,
az ál lo mány tag já ról ké szült an gol nyel vû teljesítmény -
értékelés so rán leg alább „meg fe le lõ” (,,sa tis fac to ry”) ér té -
ke lést az elõ me ne tel szem pont já ból „elõ me ne tel re ter vez -
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he tõ” ér té ke lés ként kell figye lembe ven ni, és az ille té kes
elõ me ne te li bi zott ság nak meg kell kül de ni.”

30.  §

(1) Az R. 101.  §-a (2) be kez dé sének c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Ve ze tõi ér té ke lést kell ké szí te ni két éven ként:]
„c) a Hon vé del mi Mi nisz té ri um fõ osz tály ve ze tõ i rõl és

fõ cso port fõ nö ke i rõl, he lyet te se ik rõl, va la mint a ka to nai
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ve lük azo nos jog ál lá sú ve -
ze tõ i rõl.”

(2) Az R. 101.  §-ának (5)–(6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A ve ze tõi ér té ke lé se ket az ese dé kes ség évé ben
szep tem ber 15. és no vem ber 15. kö zött kell el ké szí te ni.

(6) A HVKF és a KÁT köz vet len alá ren delt sé gé be tar to -
zók ve ze tõi ér té ke lé sét a ve zér ka ri fõ nök he lyet te sek, il let -
ve a he lyet tes ál lam tit ká rok ké szí tik és a HVKF, il let ve a
KÁT hagy ja jóvá.”

31.  §

(1) Az R. 102.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mi nõ sí té se ket min den év szep tem ber 15. és no -
vem ber 15. kö zött kell el ké szí te ni az ál lo mány azon tag ja i -
ról, akik ese té ben a Hjt. 88.  §-ában elõ írt fel té tel a kö vet -
ke zõ nap tá ri év szep tem ber 1-jé ig tel je sül.”

(2) Az R. 102.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A HVKF és a KÁT köz vet len alá ren delt sé gé be tar -
to zók mi nõ sí té sét a ve zér ka ri fõ nök he lyet te sek, il let ve a
he lyet tes ál lam tit ká rok ké szí tik és a HVKF, il let ve a KÁT
hagy ja jóvá.”

32.  §

(1) Az R. 105.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A tisz ti, va la mint fõ törzs zász ló si rend fo ko zat tal
rend sze re sí tett fel töl tet len be osz tá sok jegy zé két a Hon -
véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve, a zász ló si rend fo ko -
za tok kal rend sze re sí tett fel töl tet len be osz tá sok jegy zé két a 
95.  § (3) be kez dé sé ben meg ne ve zett sze mély ügyi szer vek
ré szé re éven te szep tem ber 30-ig meg kell kül de ni.”

(2) Az R. 105.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A Hjt. 83.  § (9) be kez dé se sze rin ti elõ lép te tés re, il -
let ve ki ne ve zés re vo nat ko zó ja vas la tot a mun kál ta tói jog -
kör gya kor ló ja – a szük sé ges sze mély ügyi ok má nyok kal

együtt – a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve ze tõ -
je út ján a hon vé del mi mi nisz ter hez ter jesz ti fel.

(4) A ja vas la tok fel ter jesz té sé nél a Hon véd ség köz pon ti 
sze mély ügyi szerv ve ze tõ je az R. 119.  § (2) be kez dé se sze -
rint jár el.”

33.  §

Az R. 106.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) vagy az
ál ta la ki je lölt sze mély ki kép zé si fog lal ko zás ke re té ben fel -
ké szí ti a tel je sít mény ér té ke lést és mi nõ sí tést ké szí tõ ál lo -
mányt.”

34.  §

(1) Az R. 107.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ön ál ló ál lo mány táb lá val ren del ke zõ ka to nai
szer ve ze tek sze mély ügyi szer vei feb ru ár 15-ig pon to sít ják
a tárgy év szep tem ber 1-jén üres vagy ad dig meg üre se dõ
be osz tá sok rend fo ko za ton kén ti jegy zé két, és meg kül dik a
Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve ré szé re.”

(2) Az R. 107.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az elõ me ne tel szem pont já ból figye lembe ve he tõ
éves tel je sít mény ér té ke lé se ket és mi nõ sí té se ket a sze -
mély ügyi szer vek – szak mai el len õr zés után – rend fo ko za -
ton kén ti bon tás ban, név jegy zék kel éven te de cem ber 10-ig
köz vet le nül meg kül dik az ille té kes EB sze rin ti sze mély -
ügyi szerv nek. A név jegy zék hez csa tol ni kell az ál lo mány
tag já ról a sze mély ügyi szer vek ál tal fel fek te tett Elõ me ne -
tel Ter ve zé si La pot.”

35.  §

(1) Az R. 108.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fel sõ fo kú ok ta tá si in téz mény be be is ko lá zás ra ja -
va sol tak név jegy zé két – az EB ál tal fel ál lí tott rang sor és a
be is ko lá zás ra vo nat ko zó ke ret szá mok figye lembe véte -
lével – a HVKF, il let ve a KÁT feb ru ár 1-jé ig hagy ja jóvá.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott és jó vá ha gyott
név jegy zé ket a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve
éven te feb ru ár 5-ig meg kül di a be is ko lá zá si jog kört gya -
kor ló nak és az állományille té kes pa rancs nok nak, aki feb -
ru ár 10-ig kö te les tá jé koz tat ni az ál lo mány tag ját. Az
állományille té kes pa rancs nok kez de mé nye zi a be is ko lá -
zás sal kap cso la tos sze mély ügyi el já rást.”

(2) Az R. 108.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:
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„(4) A Hon véd ség össze sí tett név sze rin ti be is ko lá zá si
ter ve i nek el ké szí té sé ért, a be is ko lá zá sok hoz szük sé ges
kö ve tel mé nyek meg lé té nek el len õr zé sé ért a Hon véd ség
köz pon ti sze mély ügyi szer ve fe le lõs.”

36.  §

(1) Az R. 109.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A mun kál ta tói jog kör sze rint ille té kes sze mély ügyi
szer vek az EB-ok ál tal fel ál lí tott rang sor figye lembe véte -
lével meg ter ve zik az egyes be osz tá sok ra vo nat ko zó ki ne -
ve zé si ja vas la to kat.”

(2) Az R. 109.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ki ne ve zé si ja vas la tot az EB rang so ra és a fel tölt -
he tõ be osz tá sok jegy zé ke alap ján kell el ké szí te ni. A ja vas -
lat ki ala kí tá sá nál figye lembe kell ven ni az ál lo mány tag já -
nak ko ráb bi be osz tá sa it, a be osz tás meg ter ve zé sé hez meg -
adott ki egé szí tõ in for má ci ó kat, és az elõ me ne tel Hjt. 78.  §
(4) be kez dé sé ben fog lalt fel té te le it.”

37.  §

Az R. 111.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„111.  § (1) A mun kál ta tói jog kört gya kor ló a 109.  §

(2) be kez dés sze rin ti ja vas la tot figye lembe véve már ci us
31-ig el ké szí ti a ki ne ve zés re ja va sol tak név jegy zé két.

(2) A mun kál ta tói jog kört gya kor ló áp ri lis 20-ig le foly -
tat ja a sze mé lyi be szél ge tést.

(3) A ter ve zést köve tõen az ille té kes sze mély ügyi ve ze -
tõ a fel nem töl tött be osz tá sok jegy zé két és az „elõ me ne tel -
re ter vez he tõ” tel je sít mény ér té ke lést ka pott, de a ka to nai
szer ve zet nél nem ter vez he tõ ál lo mány név jegy zé két meg -
kül di a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer vé nek.

(4) Az áp ri lis 30-ig fel nem töl tött be osz tá sok jegy zé két
a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve ze tõ je a szá -
mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend szer ben meg je -
len te ti.”

38.  §

(1) Az R. 112.  §-ának (5) és (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha az ál lo mány tag ja a ter ve zett be osz tást az
51.  §-ban meg ha tá ro zott kü lö nös mél tány lást ér dem lõ
egyé ni ér dek bõl nem fo gad ja el, an nak in do kát a sze mé lyi
be szél ge tés jegy zõ köny vé ben rész le te sen rög zí te ni kell.

(6) Ha a szol gá la ti vi szony mó do sí tá sá val kap cso la tos
mun kál ta tói jog kört nem az állományille té kes pa rancs nok
gya ko rol ja, a ha tás kö ré ben vég re haj tott sze mé lyi el já rás -
ról ké szült sze mé lyi be szél ge tés jegy zõ köny vét, va la mint
az elõ me ne tel ter ve zé si la pot a szük sé ges sze mély ügyi ok -

má nyok kal együtt áp ri lis 30-ig meg kül di az ille té kes mun -
kál ta tói jog kört gya kor ló ré szé re.”

(2) Az R. 112.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a szak irány re fe -
ren sek, il let ve a ka ma rai jog kört gya kor ló szak mai vé le -
mé nyét a sze mé lyi ja vas la tok be ér ke zé sét köve tõen írás -
ban meg kér he ti.”

39.  §

(1) Az R. 114.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Amennyi ben az új be osz tás ba tör té nõ ki ne ve zés -
hez, át he lye zés hez át kép zé si kö te le zett ség kap cso ló dik, az 
át kép zõ tan fo lya mot leg ké sõbb a ki ne ve zést köve tõen egy
éven be lül meg kell kez de ni.”

(2) Az R. 114.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A Hjt. 273.  §-ban fog lal ta kat kell al kal maz ni azon
be osz tá sok ese té ben, ahol az elõ írt kép zett ség meg szer zé -
sé hez gya kor la ti idõt ír tak elõ.”

40.  §

Az R. 117.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[117.  § A sze mély ügyi igaz ga tás tar tal ma:]
„b) a mun kál ta tói jog kört gya kor ló sze mély ügyi fel ada -

ta i val össze füg gõ ter ve zõ, dön tés-elõ ké szí tõ, ko or di ná ló
és a vég re haj tást biz to sí tó te vé keny sé gek vég zé se,”

41.  §

Az R. 118.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Sze mé lyi ja vas lat kez de mé nye zé sé re – az érin tett
köz vet len szol gá la ti elöl já ró ja elõ ze tes vé le mé nyé nek ki -
ké ré se mel lett – az állományille té kes pa rancs nok jo go -
sult.”

42.  §

Az R. 119.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó sze mé lyi ja vas la -
to kat – a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ál lo má nyá -
ra vo nat ko zó ja vas la tok ki vé te lé vel – a KÁT út ján kell elõ -
ter jesz te ni.

(3) A szol gá la ti elöl já ró mun kál ta tói jog kö re a köz vet -
len alá ren delt sé gé ben lé võk re ter jed ki. Ma ga sabb mun -
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kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ állományille té kességi 
jog kö rén be lül ala cso nyabb mun kál ta tói jog kör rel is ren -
del ke zik.”

43.  §

Az R. 120.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„120.  § (1) A mun kál ta tói jog kör ben ho zott dön té sek rõl

a mun kál ta tói jog kört gya kor ló elöl já ró (ve ze tõ) ál tal ve -
ze tett szer ve zet sze mély ügyi szer ve egyé ni vagy össze sí tõ
pa ran csot ké szít, me lyet a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ír 
alá.

(2) A fe gyel mi jog kör ben, va la mint a tá bor no ki, ezre -
desi, al ez re de si és fõ törzs zász ló si rend fo ko zat tal ren del ke -
zõk szol gá la ti vi szo nyát érin tõ en ho zott dön té sek rõl egyé -
ni pa rancs ké szül.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott össze sí tõ pa rancs 
alap ján el ké szí tett egyé ni pa rancs ki vo na tot a mun kál ta tói
jog kört gya kor ló elöl já ró (ve ze tõ) ál tal ve ze tett szer ve zet
sze mély ügyi szer ve ze té nek ve ze tõ je vagy az ál ta la meg ha -
tá ro zott sze mély hi te le sí ti.

(4) A pa rancs tar tal maz za a mun kál ta tói jog kör gya kor -
ló já nak dön té se it, va la mint a jog sza bály ból ere dõ egyéb
kö ve tel mé nye ket, il let ve kö vet kez mé nye ket.

(5) Az (1)–(2) be kez dé sek sze rin ti pa rancs ból ki vo nat
csak a dön tés ben érin tett szer ve zet ré szé re ké szül, et tõl el -
té rõ en a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve ze tõ je
in téz ked het.

(6) A pa ran csot vagy ki vo na tát a cím zett ré szé re a Hon -
véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve ze tõ jé nek szak uta -
sí tá sá ban meg ha tá ro zott mó don kell kéz be sí te ni.”

44.  §

Az R. 121.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A KÁT szak mai fe let tes ként el lát ja a sze mély ügyi
igaz ga tás szak irá nyí tá sát. A hu mán po li ti kai he lyet tes ál -
lam tit kár a szak irá nyí tás ke re tei kö zött szak ma i lag irá nyít -
ja a Hon véd ség hu mán po li ti kai in téz mény rend sze rét.”

45.  §

(1) Az R. 123.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve:]
„a) ter ve zi, szer ve zi és irá nyít ja a sze mé lyi ál lo mány

biz to sí tá sá val kap cso la tos te vé keny sé get, a ha tás kö ré be
utalt sze mély ügyi szak fel ada to kat, az eh hez kap cso ló dó
dön té sek elõ ké szí té sét, vég re haj tá sát,”

(2) Az R. 123.  §-a (1) be kez dé sé nek d)–f) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve:]

„d) ter ve zi és irá nyít ja a sze mé lyi ál lo mány be is ko lá zá -
sá val kap cso la tos sze mély ügyi fel ada tok vég re haj tá sát,

e) ve ze ti a hon vé del mi mi nisz ter, a KÁT és a HVKF
köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó ve ze tõk sze mé lyi
anyag gyûj tõ jét,

f) vég zi a ha tás kö ré be utalt sze mé lyi ál lo mánnyal
össze füg gõ alap szin tû sze mély ügyi fel ada to kat, il let ve a
kö zép szin tû ve ze tõ szer vek rõl (pa rancs nok sá gok ról) az
össze sí tett sze mély ügyi nyil ván tar tást, irá nyít ja az össze -
sí tett és a köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tás szak fel ada -
ta it,”

(3) Az R. 123.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ h) és
i) pont tal egé szül ki:

[(1) A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve:]
„h) elõ ter jesz ti a HVKF ré szé re a Hon véd ség re vo nat -

ko zó nem zet biz ton sá gi el len õr zé sek kel kap cso la tos fel ter -
jesz té se ket,

i) tisz ti és tiszt he lyet te si be osz tá sok ba tör té nõ ki ne ve -
zé sek nél el len õr zi a Hjt. 78.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt fel -
té te lek nek való meg fe le lést.”

(4) Az R. 123.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A Hon véd ség szer ve ze te i nek sze mély ügyi szer vei:]
„a) szer ve zik és vég zik az ál lo mány után pót lá sá val, elõ -

me ne te lé vel, be is ko lá zá sá val kap cso la tos szak te vé keny -
sé get,”

(5) Az R. 123.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A Hon véd ség szer ve ze te i nek sze mély ügyi szer vei:]
„d) ha tás kö rük be tar to zó an ter ve zik és szer ve zik az elõ -

me ne te li rend szer mû kö dé sét,”

46.  §

Az R. a kö vet ke zõ 123/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„A szervezési idõszak eltérõ személyügyi eljárásai

123/A.  § (1) A szer ve zé si idõ szak a mi nisz ter kü lön ren -
del ke zé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam.

(2) A sze mély ügyi el já rá sok meg kez dé se elõtt az ille té -
kes sze mély ügyi szerv kö te les vég re haj ta ni:

a) a sze mély ügyi in téz ke dést igény lõ vál to zá sok pon -
to sí tá sát,

b) a tel jes sze mé lyi ál lo mány – be le ért ve a sze mély ügyi 
és pénz ügyi el lá tás ra utal tak – hely ze té nek pon to sí tá sát,

c) az ál lo mány el kép ze lé se i nek köz vet len fel mé ré sét.
(3) A szer ve zé si idõ szak kez de te kor az ille té kes sze -

mély ügyi szerv a (2) be kez dés c) pont alap ján össze sí tett
név jegy zé ket ké szít, me lyet meg küld a mun kál ta tói jog -
kör gya kor ló nak, va la mint a Hon véd ség köz pon ti sze mély -
ügyi szer vé nek.

(4) Az állományille té kes pa rancs nok a szer ve zé si idõ -
szak tel jes idõ tar ta ma alatt biz to sít ja az ér dek kép vi se le ti
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szer vek ré szé re a jog sza bály ban elõ írt jo go sult sá ga ik gya -
kor lá sát.

(5) A sze mély ügyi szerv nek a szer ve zé si idõ szak ban
ren del kez nie kell a rend sze re sí tett és meg lé võ lét szám ada -
tok kal, a ki áram lás ak tu á lis lét szám vi szo nya i nak nap ra -
kész nyil ván tar tá sá val, va la mint fo lya ma to san kí sér je fi -
gye lem mel a meg üre se dõ be osz tá so kat. A fel ajánl ha tó
 beosztásokról az ál lo mány tag ja szá má ra kö te les in for má -
ci ót biz to sí ta ni.

(6) Szer ve zé si idõ szak ban sze mé lyi be szél ge tést kell le -
foly tat ni:

a) állományille té kes pa rancs no ki szin ten,
b) kö zép szin tû irá nyí tó szerv szin ten,
c) a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve szint jén

az MH egé szé re vo nat ko zó an.
(7) Ha az adott szin ten az érin tett be osz tás ba nem he -

lyez he tõ, ké rel mé re eggyel ma ga sabb szint re kell irányí -
tani.

(8) Be osz tás ba he lye zé sek nél az elõ me ne tel sza bá lyai
sze rint kell el jár ni.”

47.  §

Az R. 124.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A szol gá la tok nál szol gá lat tel je sí tés cél já ból tör té -

nõ hi va tá sos ál lo mány ba vé tel ese tén a 10.  § (1) be kez dés
a) és b) pont ja i ban fog lal tak tól el té rõ en is lé te sít he tõ hi va -
tá sos szol gá la ti vi szony, amennyi ben a pá lyá zó a rend fo -
ko za ti ál lo mány cso port hoz meg ha tá ro zott is ko lai vég zett -
ség gel ren del ke zik.”

48.  §

Az R. 125.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A pá lyá za tot el nyert sze mélyt – a szol gá lat ér de ké -
ben – a fõ igaz ga tó ál tal ja va solt idõ pont ban, az elõmene -
teli rang sor tól el té rõ en kell a szol gá la tok ál lo má nyá ba át -
he lyez ni.”

49.  §

Az R. 126.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ve zény lés meg szün te té sé vel egy ide jû leg kez de -
mé nyez ni kell a Hjt. 48. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze -
rin ti ren del ke zé si ál lo mány ba he lye zés meg szün te té sét, és
a Hjt. 48.  § (1) be kez dés j) pont ja sze rin ti ren del ke zé si ál -
lo mány ba he lye zést, vagy a Hon véd ség ál lo má nyá ba tör -
té nõ be osz tás ba he lye zé sét, il let ve – be le egye zé se ese tén – 
szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té sét.”

50.  §

Az R. 127.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A szol gá la tok ál lo má nyá ból ka to na dip lo má ci ai

szol gá la tot tel je sí tõk tel je sít mény ér té ke lé sét, ve ze tõi ér té -
ke lé sét, va la mint mi nõ sí té sét az éves be szá mol ta tás idõ -
sza ká ban kell vég re haj ta ni.”

51.  §

Az R. a kö vet ke zõ 127/A.  §-sal egé szül ki:
„127/A.  § (1) A szol gá la tok sze mé lyi ál lo má nyuk te kin -

te té ben – sa ját szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó
rend sze ren – köz pon ti nyil ván tar tást ve zet nek.

(2) A szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend szer -
ben a szol gá la tok sze mé lyi ál lo má nyá ba tar to zók ról csak a 
sze mé lyi já ran dó sá gok biz to sí tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi
ada tok sze re pel het nek.

(3) A szol gá la tok a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi
szer ve ré szé re biz to sít ják az egy sé ges sze mély ügyi igaz -
ga tás hoz, a ve ze tõi dön tés-elõ ké szí tés hez és tá jé koz ta tás -
hoz szük sé ges ada to kat.

(4) A szol gá la tok a Hon véd ség elõ me ne te li rend sze ré -
vel kap cso la to san e ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rin ti,
a köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tás ve ze té sé re ki je lölt
szerv, va la mint a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve 
ré szé re tör té nõ adat szol gál ta tá si kö te le zett ség alól men te -
sül nek.”

52.  §

Az R. 128.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„128.  § (1) A köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tás ve ze -

té sé re ki je lölt szerv: az MH Ka to nai Igaz ga tá si és Adat fel -
dol go zó Köz pont.

(2) Köz pon ti irat tá ro zás ra ki je lölt szerv: a HM Had tör -
té ne ti In té zet és Mú ze um.

(3) A sze mély ügyi nyil ván tar tás sza bá lya it – a rá juk vo -
nat ko zó mér ték ben – az ön kén tes tar ta lé ko sok ra, a ka to nai
ok ta tá si in téz mé nyek rend fo ko zat nél kü li hall ga tói ál lo -
má nyá ra, a hi va tá sos ál lo mány ból nyug ál lo mány ba he lye -
zett, to váb bá a szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal eset,
be teg ség (ha lá le set)  miatt ki vált ka to nák ra, va la mint – tör -
vény ben meg ha tá ro zott eset ben és kör ben – ezek hoz zá tar -
to zó i ra is al kal maz ni kell.”

53.  §

(1) Az R. 130.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Sze mély ügyi alap nyil ván tar tást kell ve zet ni:]
„b) a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer vé nél a Hjt.

46.  § (3) be kez dé sé nek d)–f), h), l) pon tok ban meg ha tá ro -
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zot tak ki vé te lé vel, a Hjt. 48.  §-a (1) be kez dé sé nek a), va la -
mint h)–j) pont ja i ban meg ha tá ro zott ren del ke zé si ál lo -
mány ba tar to zók ról,

c) a la kó hely sze rint ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs -
nok sá go kon a hi va tá sos ál lo mány ból nyug ál lo mány ba he -
lye zett, to váb bá a szol gá la ti kö tel mek kel össze füg gõ bal -
eset, be teg ség (ha lá le set)  miatt ki vált ka to nák ról, va la mint
– a tör vény ben meg ha tá ro zott eset ben és kör ben – ezek
hoz zá tar to zó i ról,”

(2) Az R. 130.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[(1) Sze mély ügyi alap nyil ván tar tást kell ve zet ni:]
„d) a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a szo ci á lis és ke gye -

le ti gon dos ko dás kö ré be tar to zók ról ér dek vé del mi gyûj tõt
ve zet. Az e pont ha tá lya alá tar to zó tá bor no kok ról a had ki -
egé szí tõ pa rancs nok sá go kon csak sze mé lyi adat lap má so -
la tot kell ke zel ni.”

(3) Az R. 130.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A sze mély ügyi alap nyil ván tar tás ve ze té sé re kö te le -
zett szer ve ze ti egy ség ve ze té si szin tek nek meg fele lõen
(kö te lék ben lévõ szá zad, zász ló alj) ke ze li a sze mély ügyi
igaz ga tá si fel ada tok vég re haj tá sa so rán az ál lo mány tag já -
ra vo nat ko zó an ke let ke zett – a 134.  § (1) be kez dés a) pont -
já ban fel so rolt – ira to kat. Az ál lo mány tag ja ál tal ren del ke -
zé sé re bo csá tott hi te les ok má nyok alap ján gon dos ko dik az 
ada tok kar ban tar tá sá ról.”

54.  §

Az R. 132.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tás ve ze té sé re
ki je lölt szerv a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve
szak mai fel ügye le te alatt:

a) vég zi a sze mély ügyi igaz ga tás so rán ke let ke zõ ada -
tok egy sé ges rend szer ben tör té nõ fel dol go zá sát;

b) el len õr zi az alap nyil ván tar tás ke re té ben ve ze tett sze -
mély ügyi ira to kat és in téz ke dik a fel tárt hi á nyos sá gok
meg szün te té sé re;

c) ve ze ti a 134.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg -
ha tá ro zott nyil ván tar tá so kat;

d) ada to kat szol gál tat a hon vé del mi tár ca sze mé lyi ál -
lo má nyá ra vo nat ko zó kér dés ben.”

55.  §

(1) Az R. 133.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az ál lo mány sze mé lyi anyaggyûj tõ it – a szer ve zet
ve ze tõ jé nek anyag gyûj tõ je ki vé te lé vel – a sze mély ügyi
alap nyil ván tar tást ve ze tõ sze mély ügyi szerv nél, ve ze té si
szin tek nek meg fele lõen (kö te lék ben lévõ szá zad, zász ló -

alj) kell tá rol ni és ve zet ni. A ka to nai szer ve zet ve ze tõ jé nek 
anyag gyûj tõ jét a köz vet len elöl já ró ka to nai szer ve zet sze -
mély ügyi szer ve tá rol ja és ve ze ti. Kö te lék ben lévõ szer ve -
ze ti egy ség ve ze tõ jé nek anyag gyûj tõ jét eggyel ma ga sabb
ve ze té si szin ten kell tá rol ni és ve zet ni.

(4) A sze mély ügyi ira tok és ok má nyok ke ze lé se so rán
egy sé ge sen az al kal ma zot ti azo no sí tó szá mot és be osz tá si
hely azo no sí tó szá mo kat kell al kal maz ni. A sze mé lyi azo -
no sí tó a szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend szer -
ben kép zett al kal ma zot ti azo no sí tó szám, a be osz tá si hely
azo no sí tó köz pon ti lag kép zett kód szám. Az azo no sí tó kat
min den sze mély ügyi ok má nyon és nyil ván tar tá si ira ton fel 
kell tün tet ni.”

(2) Az R. 133.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) Azon szer ve ze ti egy ség nél, amely nek alá ren delt sé -
gé ben ál lo mány il le té kes sé gi jog kö rû szer ve zet mû kö dik
össze sí tett sze mély ügyi nyil ván tar tást kell ve zet ni.

(6) Há bo rús nyil ván tar tás ban a más jog sza bály ál tal el -
ren delt ka to nai iga zo ló jegy szám ké pe zi a nyil ván tar tás
alap ját.”

56.  §

(1) Az R. 134.  §-a (1) be kez dé se c) pontjának cc) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[c) a köz pon ti sze mély ügyi nyil ván tar tás ban:]
„cc) az ál lo mány ba fel vet tek és ki vál tak nyilvántar -

tását,”

(2) Az R. 134.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A sze mé lyi ada tok el sõd le ges fel vé te le a szá mí tó -
gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend szer sze mé lyi adat -
lap ján tör té nik, mely ki nyom ta tá sát kö ve tõ en a nyil ván tar -
tás ba vett sze mély alá írá sá val a sze mé lyi anyag gyûj tõ ben
ke rül el he lye zés re. A sze mé lyi ada tok vál to zá sát – hi te les
ok má nyok egy ide jû be mu ta tá sá val – az ál lo mány tag ja
8 mun ka na pon be lül kö te les je len te ni. A szol gá la ti adat -
vál to zá so kat a vo nat ko zó ha tá ro za tok és pa ran csok alap -
ján kell a nyil ván tar tá so kon át ve zet ni.”

57.  §

(1) Az R. 135.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az alap nyil ván tar tás szint jén a 134.  § (1) be kez dé -
sé nek ab) és ac) al pont ja sze rin ti nyil ván tar tá si ira to kat
nem kell ve zet ni, az össze sí tett nyil ván tar tás szint jén a
134.  § (1) be kez dé sé nek bb) al pont ja, a köz pon ti nyil ván -
tar tás szint jén a 134.  § (1) be kez dé sé nek ca) és cb) al pont ja 
sze rin ti nyil ván tar tá si ira to kat nem kell ke zel ni. Az ada tok
fel dol go zá sa szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó
rend szer ben tör té nik. A sze mé lyek és be osz tá si he lyek
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egye di azo no sí tó val tör té nõ el lá tá sát a rend szer köz pon ti -
lag biz to sít ja.”

(2) Az R. 135.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend szer
az össze sí tett sze mély ügyi nyil ván tar tás és a köz pon ti sze -
mély ügyi nyil ván tar tás szint jén biz to sít ja a hu mán erõ for -
rás-ter ve zés hez, va la mint a hu mán kont rol lig fel ada tok
vég re haj tá sá hoz, a sze mé lyi dön té sek elõ ké szí té sé hez, a
ve ze tõk tá jé koz ta tá sá hoz szük sé ges in for má ci ó kat.”

58.  §

Az R. 136.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A sze mély ügyi szerv az ál lo mány tag já nak alap -
nyil ván tar tás kö ré be tar to zó ada ta i ban be állt vál to zást az
azt iga zo ló hi te les ok má nyok be mu ta tá sát köve tõen ha la -
dék ta la nul, de lég ké sõbb 5 mun ka na pon be lül kö te les a
szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend szer ben rög -
zí te ni.

(3) A szol gá lat tel je sí té sé vel össze füg gõ vál to zá so kat a
vo nat ko zó ha tá ro za tok, pa ran csok, il let ve azok ki vo na ta
alap ján a szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend -
szer ben ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb 2 mun ka na pon be lül
át kell ve zet ni.”

59.  §

(1) Az R. 137.  §-a (1) be kez désének a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az ál lo mány tag já nak ki ne ve zé se, át he lye zé se és
ve zény lé se ese tén:]

„a) a sze mé lyi anyag gyûj tõt az új sze mély ügyi alap nyil -
ván tar tást ve ze tõ szer ve zet nek kell meg kül de ni,”

(2) Az R. 137.  §-a (2) be kez désének a)–d) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A szol gá la ti vi szony meg szû né se ese tén a sze mély -
ügyi nyil ván tar tás ba ve ze tett ira to kat és ok má nyo kat az
aláb bi ak sze rint kell ke zel ni:]

„a) más köz szol gá la ti jog vi szony ba tör té nõ át he lye zés
vagy szol gá la ti vi szony meg szün te tés ese tén a sze mély -
ügyi alap nyil ván tar tást ve ze tõ szer ve zet a szol gá la ti vi -
szony meg szû né sét kö ve tõ 20 mun ka na pon be lül a sze mé -
lyi anyag gyûj tõ ben tá rolt ok má nyo kat meg kül di a Hon -
véd ség köz pon ti irat tá ro zás ra ki je lölt szer vé nek;

b) nyug ál lo mány ba he lye zés ese tén a sze mély ügyi
alap nyil ván tar tást ve ze tõ szerv a szol gá la ti vi szony meg -
szû né sét kö ve tõ 20 mun ka na pon be lül a sze mé lyi anyag -
gyûj tõt – az idõ köz ben ki ál lí tott ki egé szí tõ nyil ván tar tó -
lap pal együtt – meg kül di a la kó hely sze rint ille té kes had -
ki egé szí tõ pa rancs nok ság nak nyil ván tar tás ba vé tel cél -
jából;

c) a nyug ál lo mány ba he lye zett tá bor no kok sze mé lyi
anyag gyûj tõ jét a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer ve
ke ze li. A nyug ál lo mány ba he lye zés rõl a Hon véd ség köz -
pon ti sze mély ügyi szer ve ér te sí ti a la kó hely sze rint ille té -
kes had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got. Az ér te sí tés tar tal -
maz za a nyug ál lo mány ba he lye zett ne vét, rend fo ko za tát,
utol só be osz tá sát, szol gá la ti he lyét, lak cí mét, il let ve csa lá -
di ál la po tá ra vo nat ko zó ada ta it, va la mint a ké sõb bi ek ben
– ké rés re – biz to sí ta ni kell az anyag gyûj tõ be tör té nõ be te -
kin tés le he tõ sé gét;

d) az el ha lá lo zott hi va tá sos, szer zõ dé ses és ön kén tes
tar ta lé kos ál lo má nyú ak sze mé lyi ok má nya it – nyil ván tar -
tás ba vé tel cél já ból – a la kó hely sze rint ille té kes had ki egé -
szí tõ pa rancs nok ság út ján, majd on nan, a nyil ván tar tás ba
vé telt köve tõen, a Hon véd ség köz pon ti irat tá ro zás ra ki je -
lölt szer vé nek kell meg kül de ni;”

60.  §

(1) Az R. 138.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az alap nyil ván tar tást ve ze tõ had ki egé szí tõ pa -
rancs nok ság a nyug ál lo mány ba he lye zett ka to nák ról, és a
Hjt. 235.  §-ának b) és c) pont ja i ban meg ha tá ro zott szo ci á -
lis gon dos ko dás kö ré be tar to zók ról ér dek vé del mi gyûj tõt
fek tet fel és ve ze ti sze mé lyi anyaggyûj tõ jü ket.”

(2) Az R. 138.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A la kó hely sze rint ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság a nyug ál lo má nyú (gon dos ko dá si kör be tar to zó) ka -
to na sze mé lyi anyag gyûj tõ jét el ha lá lo zá sig ke ze li, azt
köve tõen a Hon véd ség köz pon ti irat tá ro zás ra ki je lölt szer -
vé nek meg kül di. A vissza ma radt, gon dos ko dá si kör be tar -
to zó köz vet len hoz zá tar to zó ada ta it – az ér dek vé del mi
gyûj tõ be he lyez ve – az érin tett el ha lá lo zá sá ig ke ze li.”

61.  §

Az R. 138/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) Az iga zo lás ra vo nat ko zó ké rel met a hi va tá sos ál lo -
mány tag ja a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve -
ze tõ jé nek cí mez ve az állományille té kes pa rancs nok nak
nyújt ja be.”

62.  §

Az R. a kö vet ke zõ 139/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„A szolgálati idõ nyilvántartása

139/A.  § (1) A szol gá la ti idõ kez dõ nap ját a szol gá la ti
vi szony lé te sí té se kor és meg szün te té se kor kell rög zí te ni.
A szol gá la ti idõt év és nap bon tás ban kell ki szá mí ta ni.
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(2) A hi va tá sos ál lo mány ba vé tel kor az aláb bi szol gá la ti 
idõk kez dõ nap jai ke rül nek pa rancs ban meg ha tá ro zás ra:

a) a szol gá la ti nyug díj jo go sult ság szem pont já ból
figye lembe ve he tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

b) a szol gá la ti nyug díj mér té ke szem pont já ból figye -
lembe ve he tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja.

(3) Az elsõ be osz tás ba he lye zés kor az er rõl  szóló pa -
rancs ban ke rül meg ha tá ro zás ra:

a) a pót sza bad ság mér té ke szem pont já ból figye lembe
ve he tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

b) a ju bi le u mi ju ta lom szem pont já ból figye lembe ve -
he tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

c) a vég ki elé gí tés szem pont já ból figye lembe ve he tõ
szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

d) a szol gá la ti jel re jo go sult ság szem pont já ból figye -
lembe ve he tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

e) a Hjt. 262.  §-a sze rin ti ked vez mé nyes szol gá la ti idõ -
re való jo go sult ság és an nak mér té ke.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kat az ille té kes
tár sa da lom biz to sí tá si szerv ha tá ro za tá ban ál la pít ja meg,
me lyet csa tol ni kell az ál lo mány ba vé te li ok má nyok hoz.

(5) Szer zõ dé ses ál lo mány ba vé te le kor az er rõl  szóló pa -
rancs ban az aláb bi szol gá la ti idõk kez dõ nap jai ke rül nek
meg ha tá ro zás ra:

a) a pót sza bad ság mér té ke szem pont já ból figye lembe
ve he tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

b) a le sze re lé si se gély szem pont já ból figye lembe ve he -
tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

c) szol gá la ti jel re jo go sult ság szem pont já ból figye -
lembe ve he tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

d) a Hjt. 262.  §-a sze rin ti ked vez mé nyes szol gá la ti idõ -
re való jo go sult ság és an nak mér té ke.

(6) Ön kén tes tar ta lé kos ál lo mány ba vé te le kor az er rõl
 szóló pa rancs ban az aláb bi szol gá la ti idõk kez dõ nap jai ke -
rül nek meg ha tá ro zás ra:

a) a ren del ke zés re ál lás szem pont já ból figye lembe ve -
he tõ szol gá la ti idõ kez dõ pont ja;

b) a tény le ges ka to nai szol gá lat szem pont já ból figye -
lembe ve he tõ szol gá la ti idõ kez dõ nap ja;

c) a Hjt. 262.  §-a sze rin ti ked vez mé nyes szol gá la ti idõ -
re való jo go sult ság és an nak mér té ke.

(7) A szol gá la ti vi szony idõ tar ta ma sze rint az alap nyil -
ván tar tást ve ze tõ sze mély ügyi szerv fo lya ma to san rög zí ti
a szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó rend szer ben az
ál lo mány tag já nak a Hjt. 262.  §-ában fog lalt ked vez mé -
nyes szol gá la ti idõ re jo go sí tó idõ tar ta mo kat.

(8) A szol gá la ti vi szony meg szû né se kor az ál lo mány
tag ja ré szé re ki ál lí tott iga zo lás ban fel kell tün tet ni e meg -
szer zett ked vez mé nyes szol gá la ti idõk re jo go sí tó idõ tar ta -
mo kat.

(9) Az ál lo mány tag já nak ké rel mé re a szol gá la ti nyug -
díj jo go sult ság szem pont já ból figye lembe ve he tõ szol gá la -
ti idõ kez dõ nap ját, ille tõ leg a szol gá la ti nyug díj mér té ke
szem pont já ból figye lembe ve he tõ szol gá la ti idõ kez dõ -
nap ját az ille té kes tár sa da lom biz to sí tá si szerv ha tá ro za tá -
ban mó do sít ja a be nyúj tott ok má nyok alap ján.

(10) Az egyéb szol gá la ti idõk vo nat ko zá sá ban – az ál lo -
mány tag já nak ké rel mé re – a mun kál ta tói jog kör gya kor ló -
ja a be nyúj tott ok má nyok alap ján pa rancs ban mó do sít ja a
szol gá la ti idõ kez dõ na po(ka)t. A pa rancs alap ján az alap -
nyil ván tar tást ve ze tõ sze mély ügyi szerv az ál lo mány tag -
já nak sze mé lyi anyag gyûj tõ jé ben és a szá mí tó gé pes sze -
mély ügyi nyil ván tar tó rend szer ben el vég zi a szük sé ges
mó do sí tá so kat.”

63.  §

(1) Az R. 140.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Hjt. 262.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint
rend sze re sen csa pat ki kép zést foly ta tó ál lo mány a dan dá -
rok, ez re dek, ön ál ló zász ló al jak és a csa pat ki kép zést vég -
zõ ki kép zõ köz pon tok azon ál lo má nya, akik havi 20 órát
meg ha la dó idõ tar tam ban, rend sze re sen részt vesz nek fo -
ko zott fi zi kai igény be vé tel lel járó ki kép zé si fog lal ko zá -
son.”

(2) Az R. 140.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A Hjt. 262.  § (1) be kez dés sze rin ti be osz tá so kat és a 
ked vez mé nyes szor zó mér té két az ál lo mány táb lá ban
(mun ka kö ri jegy zék ben) rög zí te ni kell. Ez alap ján a jo go -
sult sá got az állományille té kes pa rancs nok, il let ve a kül -
szol gá lat ra ve zény lõ pa rancs nok pa rancs ban ha tá roz za
meg.

(5) Ha az ál lo mány tag ja a Hvt. 204.  § (1) be kez dés
l) pont já ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek tag ja ként, a Hvt.
204.  § (1) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro zott te rü le ten
tel je sít szol gá la tot, a Hjt. 262.  § (1) be kez dés a) pont ja sze -
rin ti szol gá la ti vi szony ban el töl tött szol gá la ti idõ el szá mo -
lá sá ra, az érin tett ké rel me alap ján, a ki ál lí tott pa rancs, ren -
del ke zés, il let ve egyéb iga zo lá sok be nyúj tá sát köve tõen a
Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve ze tõ je in téz ke -
dik.

(6) A Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi szerv ve ze tõ je
szak uta sí tás ban in téz ke dik az R. 139/A.  § sze rin ti szol gá -
la ti idõ-nyil ván tar tás pon to sí tá sá ra.”

64.  §

Az R. 144.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 135.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adat fel -
dol go zás rend jét a szá mí tó gé pes sze mély ügyi nyil ván tar tó 
rend szer ki je lölt rend szer gaz da in téz ke dé se tar tal maz za.

(3) A sze mély ügyi ok má nyok és nyil ván tar tá si ira tok
tar tal mát, ki töl té sét, ve ze té sét, ke ze lé sét, meg õr zé sét, a
sze mé lyi be szél ge tés és a jegy zõ köny vek for mai és tar tal -
mi ele me it, va la mint a nyom tat vány el lá tás rend jét a Hon -
véd ség köz pon ti sze mély ügyi szer vé nek ve ze tõ je in téz ke -
dés ben sza bá lyoz za.”
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65.  §

(1) Az R. a kö vet ke zõ 147/A.  §-sal egé szül ki:
„147/A.  § (1) A Hjt. 98.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -

zott nyi lat ko zat hoz csa tol ni kell a mun ka vi szony ban álló
szü lõ mun kál ta tó já nak iga zo lá sát ar ról, hogy a má sik szü -
lõ a ked vez ményt nem ve szi igény be.

(2) Ha va la me lyik szü lõ gyer me két tar tó san ott hon gon -
doz za, azt e § al kal ma zá sá ban úgy kell te kin te ni, hogy az
ott hon tar tóz ko dó szü lõ gyer me kei ne ve lé sé ben na gyobb
sze re pet vál lal.

(3) A Hjt. 124. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott költ -
ség té rí tést az ál lo mány tag já nak az állományille té kes pa -
rancs nok hoz be nyúj tott ké re lem mel kell igé nyel nie:

a) a ké rel met a sze mély ügyi szer vek az ada tok el len õr -
zé sét és az igény jo go sult ság meg ál la pí tá sát köve tõen to -
váb bít ják a pénz ügyi szer vek nek;

b) a pénz ügyi szer vek jog sza bály alap ján meg ál la pít ják 
a költ ség té rí tés összeg sze rû sé gét és gya ko ri sá gát;

c) a sze mély ügyi szer vek a pénz ügyi szer vek tõl ka pott
ada tok alap ján el ké szí tik a pa ran csot a mun ká ba já rá si
költ ség té rí tés fo lyó sí tá sá ra;

d) a mun ká ba já rá si költ ség té rí tés meg ál la pí tá sá hoz
szük sé ges ada tok ban be állt vál to zá sok ról a sze mély ügyi
szer vek ér te sí tik a pénz ügyi szer ve ket, akik új el já rás ke re -
té ben kez de mé nye zik a pa rancs mó do sí tá sát, il let ve a
mun ká ba já rá si költ ség té rí tés meg vo ná sát.

(4) A költ ség té rí tés összeg sze rû vál to zá sa  miatt, ha az
jog sza bály vál to zás ból adó dik, az ál lo mány tag já nak új ké -
rel met nem kell be nyúj ta nia.

(5) Az ön kén tes tar ta lé kost tény le ges szol gá la tá nak tel -
jes idõ sza ká ra meg il le ti az uta zá si költ ség té rí tés.

(6) Ha az ál lo mány tag já nak a Hjt. 108.  § (1) be kez dé se
sze rin ti be so ro lá sa jog sza bály vál to zá sa  miatt mó do sul,
nem kell is mé tel ten be so rol ni, he lyet te

a) a vál to zás ról a pénz ügyi szer vek ér te sí tést ké szí te -
nek há rom pél dány ban;

b) egy pél dányt át ad nak ne ve zett ré szé re, egy pél dányt
a sze mély ügyi szer vek ré szé re.”

(2) Az R. a kö vet ke zõ 147/B.  §-sal egé szül ki:
„147/B. § (1) A nyug ál lo má nyú ka to na elõ lép te té sé re az 

elõ ter jesz tõ ja vas la tát a hon vé del mi mi nisz ter hez cí mez -
ve, az érin tett ál lan dó la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) sze -
rint a te rü le ti leg ille té kes me gyei (fõ vá ro si) had ki egé szí tõ
pa rancs nok ság hoz kell be nyúj ta ni, kül föl dön élõ nyug ál -
lo má nyú ka to na ese tén a Hon véd ség köz pon ti sze mély -
ügyi szer vé hez.

(2) Az elõ ter jesz tés tar tal maz za az érin tett élet út ját, ed -
di gi el is me ré se it, a nyug ál lo mány ba he lye zés kö rül mé -
nyét, az elõ lép te tés in dok lá sát. A ja vas la tot a te rü le ti leg
ille té kes me gyei (fõ vá ro si) had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
pa rancs no ka az elõ ter jesz tés ada ta i nak el len õr zé se után a
dön tés re jo go sult elöl já ró nak szol gá la ti úton kül di meg.

(3) A ja vas lat hon vé del mi mi nisz ter hez tör té nõ fel ter -
jesz té se elõtt ki kell kér ni a tár cá nál mû kö dõ Tár sa dal mi
Vé le mé nye zõ Bi zott ság ál lás fog la lá sát.

(4) Az elõ lép te tés re éven te két al ka lom mal, a Hon vé de -
lem Nap ján és az Idõ sek Vi lág nap ján ke rül het sor.”

(3) Az R. a kö vet ke zõ 147/C.  §-sal egé szül ki:

„147/C.  § A Hon véd ség szo ci á lis-jó lé ti el lá tó rend sze re
szol gál ta tá sai kö zül az ön kén tes tar ta lé kos a tény le ges ka -
to nai szol gá la ta alatt egész ség ügyi el lá tás ra, cso por tos
élet biz to sí tás ra csa lád se gí tõ szol gál ta tás ra, kul tu rá lis és
sport lé te sít mé nyek szol gál ta tá sa i ra, va la mint elõ- és utó -
sze zon ban a hon véd sé gi üdü lõk ön költ sé ges té rí té si for -
má ban tör té nõ igény be vé te lé re, a szol gá lat tel je sí tés sel
össze füg gõ ha lá le set ese tén ke gye le ti el lá tás ra jo go sult.”

66.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé tõl kez dõ dõ en leg ké sõbb
2006. szep tem ber 1-jé ig fe lül kell vizs gál ni a sze mély ügyi
(hu mán) szer vek fel épí té sét és lét szá mát, és a szük sé ges
szer ve ze ti mó do sí tá so kat úgy kell meg ten ni, hogy a tör -
vény ben és vég re haj tá si ren de le te i ben meg ha tá ro zott sze -
mély ügyi fel ada tok vég re haj tá sa biz to sí tott le gyen.

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let
1. szá mú mel lék le te lép.

(3) Az R. a ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti 8. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

67.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tését kö ve tõ ötö dik na pon lép
ha tály ba, ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti:

a) az R. 13.  § (2) be kez dés, a 14.  § (5) be kez dé se, a
73.  § (2) be kez dé se, a 93.  § (1) be kez dé se, 97.  § (4) be kez -
dé se, a 113.  § (2) és (3) be kez dé sei, 134.  § (1) be kez dés
a) pont já nak ag) al pont ja, a 136.  § (4) be kez dé se, a 137.  §
(1) be kez dés b)–d) pont jai, a 137.  § (2) be kez dés e) pont ja,
a 144.  § (1) és (4) be kez dé se, a 145.  §, va la mint a má so dik
7. szá mú mel lék let,

b) az ön kén tes tar ta lé kos jog vi szony sza bá lyo zá sá ról
 szóló 22/2002. (IV. 10.) HM ren de let, va la mint az ön kén -
tes tar ta lé kos jog vi szonyt érin tõ egyes ren de le tek mó do sí -
tá sá ról  szóló 26/2003. (VII. 29.) HM ren de let.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
138/A.  § (4) be kez dé sé ben a „7. szá mú mel lék let” szö veg -
rész he lyé be a „8. szá mú mel lék let” szö veg rész lép.

(3) A 65.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak 2006. év
fo lya mán még egy al ka lom mal, az 1956. évi for ra da lom és
sza bad ság harc kez de té nek 50. év for du ló ja (2006. októ -
ber 23.) tisz te le té re al kal maz ha tók.

(4) A (3) be kez dés 2006. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Ju hász Fe renc s. k.,

hon vé del mi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 4/2006. (II. 7.) HM rendelethez

,,1. szá mú mel lék let a 10/2002. (III. 5.) HM ren de let hez

Táblázat az egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjérõl1

Fsz. A ha tás kör te rü le te A mun kál ta tói jog kör meg ne ve zé se

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja

KÁT2 HVKF3
Or szá gos
pa rancs -

nok4

Kö zép-
szin tû
és más

ma ga sabb
szin tû

pk.-ság
ve ze tõ je5

Áll. ill.
pk.

1. Szol gá la ti vi szony lé te sí -
té se, ál lo mány ba vé tel,
szol gá la ti vi szony meg -
szün te té se

1.1. Szol gá la ti vi szony lé te sí té se
– zász lós6, tiszt he lyet tes X X

– tisz tes X
1.2. Szol gá la ti vi szony meg szün te -

té se
– zász lós, tiszt he lyet tes X X

– tisz tes X
1.3. Hi va tá sos ál lo mány ba való

vissza vé tel
– zász lós, tiszt he lyet tes X X

2. Rend fo ko zat ra vo nat ko zó 
dön té sek

2.1. Elsõ tiszt he lyet te si, tisz te si
rend fo ko zat ba való ki ne ve zés
– törzs zász lós, zász lós, tiszt -

he lyet tes X X

– tisz tes X
2.2. Elõ lép te tés ma ga sabb rend fo -

ko zat ba7

– al ez re des sé X8

– õr naggyá X
– szá za dos sá-tisz tes sé X
– törzs zász ló sig X X

3. Rend fo ko za tot és szol gá -
la ti vi szonyt érin tõ fe -
gyel mi dön té sek

3.1. Mi ni má lis vá ra ko zá si idõ
meg hosszab bí tás
– zász lós, tiszt he lyet tes X X X X

– tisz tes X
3.2. Le fo ko zás

– törzs zász lóst, zász lóst,
tiszt helyettest X X

– tisz test X
3.3. Szol gá la ti vi szony meg szün te -

té se
– törzs zász lós, zász lós, tiszt -

he lyet tes X X

– tisz tes X
3.4. Il let mény csök ken tés

– zász lós, tiszt he lyet tes X X X X

– tisz tes X
4. Szol gá la ti be osz tás ra 

vo nat ko zó dön té sek
4.1. Szol gá la ti be osz tás ból fel füg -

gesz tés
– tiszt (al ez re des-had nagy) X
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Fsz. A ha tás kör te rü le te A mun kál ta tói jog kör meg ne ve zé se

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja

KÁT2 HVKF3
Or szá gos
pa rancs -

nok4

Kö zép-
szin tû
és más

ma ga sabb
szin tû

pk.-ság
ve ze tõ je5

Áll. ill.
pk.

– zász lós X X X X
– tiszt he lyet tes, tisz tes X X

4.2.9 Ma ga sabb be osz tás ba ki ne -
ve zés10

– alez.-i rend fo ko zat tal rend -
sze re sí tett be osz tás ba X

– õrgy.-i rend fo ko zat tal rend -
sze re sí tett be osz tás ba X

– szds.-i és ala cso nyabb
rend fo ko zat tal rend sze re sí -
tett be osz tás ba X

– törzs zász ló sig X X
5. Ve zény lés 5.1. A Hjt. 2.  § (32) be kez dés

c) pont ja ese té ben 1 évet meg
nem ha la dó idõ tar tam ra
– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, 

tisz tes X11 X12

6. Egyéb dön té sek 6.1. Át he lye zés más köz szol gá la ti
jog vi szony ba
– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz -

tes X X X

6.2. Egyen ru ha vi se lé si jog en ge -
dé lye zé se és meg vo ná sa
(nyug ál lo má nyú ak)
– zász lós, tiszt he lyet tes X X X

6.3. Il let mény nél kü li sza bad ság
en ge dé lye zé se
– tiszt X

– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz -
tes X

6.4. Ren del ke zé si ál lo mány ba he -
lye zés
– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz -

tes X X

6.5. Át he lye zés, szol gá la ti vi szony 
szü ne tel te tés
– tiszt (ez re des-had nagy) X

– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz -
tes X X X X X

6.6. Szol gá la ti idõ mó do sí tá sa
– tiszt X X

– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz -
tes X

6.7. Meg bí zás, ha zai ve zény lés
– tá bor nok X X X

– tiszt X X X X
– zász lós, tiszt he lyet tes, 

tisz tes X
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Fsz. A ha tás kör te rü le te A mun kál ta tói jog kör meg ne ve zé se

A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja

KÁT2 HVKF3
Or szá gos
pa rancs -

nok4

Kö zép-
szin tû
és más

ma ga sabb
szin tû

pk.-ság
ve ze tõ je5

Áll. ill.
pk.

7. Be is ko lá zás ra vo nat ko zó
dön té sek13

7.1. Kül föl di kép zés
– tá bor nok X X

– tiszt, zász lós, tiszt he lyet tes, 
tisz tes X X X X

7.2. Ha zai kép zés
– tá bor nok X X X

– tiszt X X X X
– zász lós, tiszt he lyet tes, tisz -

tes X

 1 Ma ga sabb mun kál ta tói jog kör rel ren del ke zõ ve ze tõ ala cso nyabb mun kál ta tói jog kör rel is ren del ke zik állományille té kességi jog kö rén be lül.
 2 Az alá ren delt szer vek és szer ve ze tek vo nat ko zá sá ban hi va ta li fe let te si mun kál ta tói jog kör gya kor lá sá ra jo go sult.
 3 A HM HVKF a HM Hon véd Ve zér kar vo nat ko zá sá ban ál lo mány il le té kes pa rancs no ki jog kört is gya ko rol.
 4 Mun kál ta tói jog kör gya kor lá sa szem pont já ból a ka to nai nem zet biz ton sá gi szol gá la tok fõ igaz ga tói, ka to nai fõ ügyész.
 5 Kö zép szin tû irá nyí tó szerv: MH SZFP, MH LEP, MH ÖLTP. 
   Más ma ga sabb szin tû pa rancs nok ság jog ál lá sú szer ve zet: MH EÜP, MH BHP, MH HIP.
 6 Kü lön rend fo ko za ti meg je lö lés nél kül a „zász lós” meg ne ve zés a Hjt. 2. sz. mel lék let 2. pont b) al pont já ban meg je lölt rend fo ko za to kat je lö li.
 7 Szá za do si rend fo ko za tig az állományille té kes pa rancs no kok, õr na gyi rend fo ko zat ese tén a kö zép szin tû irá nyí tó szerv ve ze tõi jár nak el.
 8 A Hvt. 73.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szer ve ze tek ese té ben.
 9 A had erõ ne mek kö zöt ti, va la mint a had erõ ne me ken be lü li ka to nai szer ve ze tek kö zöt ti moz ga tás ese tén az ere de ti szol gá la ti hely pa rancs no ká nak hoz zá já ru -
lá sá val a fo ga dó szer ve zet pa rancs no ka in téz ke dik.
10 A Hjt. 51.  § (3) be kez dés sze rin ti ala cso nyabb be osz tás ba he lye zést a ki ne ve zé si jog kör rel ren del ke zõ elöl já ró gya ko rol ja.
11 Ka to nai dip lo má ci ai és ka to nai biz ton sá gi te vé keny ség ese tén.
12 A Hon vé del mi Mi nisz té ri um és a Ma gyar Hon véd ség tar tós vagy ide ig le nes kül föl di szol gá la tot tel je sí tõ, va la mint kül föl di ta nul má nyo kat foly ta tó tag jai
el lá tá sá ról  szóló 28/2004. (XI. 8.) HM ren de let 3.  § i) pont ja 7. al pont já ban meg ha tá ro zott en ge dé lye zõ elöl já ró.
13 Az egy évet meg ha la dó ha zai nap pa li kép zés, va la mint a kül föl di kép zés ese tén a ren del ke zé si ál lo mány ba he lye zés jog kö rét gya kor ló elöl já ró jár el.”

2. számú melléklet a 4/2006. (II. 7.) HM rendelethez

,,8. szá mú mel lék let a 10/2002. (III. 5.) HM ren de let hez

HM Sze mély ze ti Fõ osz tály

IGAZOLÁS

Iga zo lom, hogy ................................................................................................................................................. (név, rf.)
........................................................................................................................................................ (szül. év, hó nap, nap)
...................................................................................................................................................................... (any ja neve)
.......................................................................................................................................................................... (lak cí me),

a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
(a továb biak ban: Hjt.) 126/A.  § (2) be kez dé sé nek a), b) és d) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe lel.
A Hjt. 126/A.  § (3) be kez dé se alap ján a je len iga zo lás ki ál lí tá sá ra a hi va tá sos ál lo mány tag ja ré szé re az ál lam kész fi ze tõ
ke zes sé gé vel meg va ló su ló hi tel konst ruk ció igény be vé te le ér de ké ben ke rült sor.

Bu da pest, ...............................................

................................................................………
fõ osz tály ve ze tõ”
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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 fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 342.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Hszt.
306.  §-ára, va la mint a Hszt. vég re haj tá sá ról  szóló
140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Vhr.) 38/B.  §-ára – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A 15/1997. (IV. 22.) IM ren de let (a továb biak ban: R.)
12.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) A me gyei és vég re haj tó jel le gû bv. in té ze tek ben, az 
Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és El me gyó gyí tó In té zet ben, a
Bv. Köz pon ti Kór há zá ban, a Bv. Szer ve zet Ok ta tá si Köz -
pont já ban, a Bv. To vább kép zé si és Kon fe ren cia Köz pont -
já ban, a Bv. To vább kép zé si és Re ha bi li tá ci ós Köz pont já -
ban szol gá la tot tel je sí tõ, va la mint a fog va tar tot tak kö te le -
zõ fog lal koz ta tá sá ra lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet hez
ve zé nyelt ht. ál lo mány tag já nak il let mény ki egé szí té se:

a) fel sõ fo kú vég zett ség ese tén a be osz tá si il let mény
30%-a,

b) az a) pont alá nem tar to zó ese tén a be osz tá si il let -
mény 15%-a.”

2.  §

Az R. a 21.  § után a kö vet ke zõ al cím mel és 21/A.  §-sal
egé szül ki:

„Õrzési pótlék
(A Hszt. 306.  §-ához)

21/A.  § A bv. szer ve zet nél a fog va tar tot tak kal köz vet le -
nül és fo lya ma to san fog lal ko zó fel ügye lõ ket, fõ fel ügye lõ -
ket, ápo ló kat, sza ká po ló kat és se géd elõ adó kat õr zé si pót -
lék il le ti meg. Az õr zé si pót lék ra jo go sí tó szol gá la ti be osz -
tá so kat e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”

3.  §

Az R. a je len ren de let mel lék le té vel ki egé szül.

4.  §

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

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter

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 meg ha tá ro -
zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén õr zé si pót lék ra jo go sult ság 
szem pont já ból figye lembe ve he tõ szol gá la ti beosztások:

ápo ló
biz ton sá gi fel ügye lõ
biz ton sá gi fõ fel ügye lõ
fog lal koz ta tá si fel ügye lõ
fõ ápo ló
kör let fel ügye lõ
kör let-fõ fel ügye lõ
mun kál ta tá si fel ügye lõ
se géd ápo ló
se géd elõ adó (bûn ügyi nyil ván tar tá si, ha be fo ga dó ban

tel je sít szolgálatot)
se géd elõ adó (szo ci á lis)
se géd elõ adó (fog lal koz ta tá si)
se géd elõ adó (kör let el lá tó)
szak ápo ló”

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

rendelete

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

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: Kvt.) 5. szá mú
mel lék le té nek 2. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– te kin tet tel a Kvt. 1. szá mú mel lék le té nek IX. fe je zet
2. cím 2. al cí mé re – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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A víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

1.  §

(1) A la kos sá gi víz- és csa tor na szol gál ta tás rá for dí tá sa i -
nak csök ken té sét szol gá ló tá mo ga tás igény lé sé re a te le pü -
lé si ön kor mány zat (a továb biak ban: önkormányzat)
jogosult.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás pá lyá za ti igény -
be je len tés (a továbbiak ban: pá lyá zat) út ján igényelhetõ.

(3) A pá lyá za tok ról a Kvt. 5. szá mú mel lék le té nek
2. pont já ban fog lal tak sze rin ti – a Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té ri um ál tal ve ze tett – Tár ca kö zi Bi zott ság
ja vas la ta alap ján a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
(a továb biak ban: miniszter) dönt.

A víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének
feltételei

2.  §

(1) Az az ön kor mány zat nyújt hat be az 1.  § (2) be kez dé -
se sze rin ti pá lyá za tot, amely az aláb bi fel té te lek nek
megfelel:

a) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já ban 2006. évre
el fo ga dott ivó víz-, il let ve csa tor na dí jak ra vo nat ko zó ha tá -
lyos ön kor mány za ti rendelettel rendelkezik;

b) a szenny víz csa tor na-há ló zat tal el lá tott te rü le ten az
in gat la nok leg alább 60%-ának be kö té se meg va ló sult, és
az ön kor mány zat ezt a mel lék let sze rin ti nyi lat ko zat ban
iga zol ja;

c) az ál la mi tá mo ga tás ban, köz mû hi tel ben ré sze sült
szenny víz köz mû be ru há zás ese tén nem vál lalt szer zõ dé ses 
kö te le zett sé get arra, hogy öt éven be lül a díj hoz költ ség ve -
té si (ál la mi) tá mo ga tást nem vesz igény be, és az ön kor -
mány zat ezt a mel lék let szerinti nyilatkozatban igazolja;

d) te rü le tén a ví zi köz mû, il let ve csa tor na mû üze mel te -
té sét a tá mo ga tás igény lé sé nek idõ pont já ban ér vé nyes víz -
jo gi üze mel te té si en ge déllyel ren del ke zõ szol gál ta tó vég -
zi, vagy en nek hi á nyá ban az ille té kes kör nye zet vé del mi,
ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség hez be nyúj tott
en ge dély irán ti ké rel met és a ví zi köz mû ál la mi vagy ön -
kor mány za ti tu laj don ba való mû sza ki át adás-át vé te lé rõl
 szóló jegyzõkönyvének másolatát az önkormányzat a
pályázatához csatolja;

e) a más ví zi köz mû bõl tör té nõ ivó víz át vé tel ese tén a la -
kos sá gi cél ra át vett ivó víz költ sé ge a 2006. évre ha tá lyos
mi nisz te ri vagy ön kor mány za ti díj ren de let ben, il let ve az
ivó víz-ér té ke sí té si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott díj figye -
lembe véte lével meg ha lad ja a net tó 199 Ft/m3 értéket; vagy

f) a nem csa tor ná zott te rü le te ken az ivó víz-szol gál ta tás
– ár meg ál la pí tás nál is el fo ga dott – 2006. évi vár ha tó faj la -
gos rá for dí tá sa meg ha lad ja a net tó 342 Ft/m3 értéket; vagy

g) a csa tor ná zott te rü le te ken – füg get le nül at tól, hogy
az ivó víz- és csa tor na szol gál ta tást azo nos vagy más-más
szol gál ta tó vég zi – az ivó víz- és csa tor na szol gál ta tás 2006. 
évre vár ha tó együt tes, össze vont faj la gos rá for dí tá sa meg -
ha lad ja a net tó 660 Ft/m3 értéket.

(2) Az (1) be kez dés e) pont sze rin ti net tó 199 Ft/m3 fe -
let ti rész tá mo ga tá sa csak a la kos sá gi célú fel hasz ná lás
 miatt át vett víz mennyi ség után igényelhetõ.

(3) Tá mo ga tás a faj la gos rá for dí tá sok ra (Ft/m3) épü lõ
díj ese tén igé nyel he tõ. Áta lány díj al kal ma zá sa ese tén ak -
kor igé nyel he tõ tá mo ga tás, ha a díj – az össze ha son lít ha tó -
ság ér de ké ben – át szá mí tás ra ke rült a faj la gos rá for dí tá sok
és a szol gál ta tott mennyi ség figye lembe véte lével és az át -
szá mí tás módját részletes kalkulációk támasztják alá.

(4) Több té nye zõs dí jak al kal ma zá sa ese tén a több té nye -
zõs dí jat az össze ha son lít ha tó ság ér de ké ben egy tény ezõs -
sé kell ala kí ta ni, az át ala kí tás mód ját eb ben az eset ben
rész le tes kalkulációkkal kell bemutatni.

(5) A szol gál ta tást ter he lõ áfát, va la mint csa tor na szol -
gál ta tás nál a kör nye zet ter he lé si dí jat (víz ter he lé si dí jat) a
tá mo ga tás alap já ul szol gá ló díj össze gé nél nem le het
figye lembe ven ni.

A pályázat benyújtása

3.  §

(1) A pá lyá za to kat a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes
Te rü le ti Igaz ga tó sá gán, a Fõ vá ros és Pest me gye ese té ben
a Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó sá gán
(a továb biak ban: Igaz ga tó ság) ke resz tül a Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um hoz (a továb biak ban: Mi -
nisz té ri um) kell be nyúj ta ni.

(2) A több te le pü lést el lá tó ví zi köz mû, il let ve csa tor na -
mû ese tén a pá lyá za tot – te le pü lé sen kén ti bon tás ban és te -
le pü lé sen ként össze sít ve – a gesz tor ön kor mány zat nyújt -
hat ja be. A gesz tor ön kor mány za tot az érin tett ön kor mány -
za tok – meg egye zés alap ján – ma guk je lö lik ki. Az érin tett
te le pü lé sek ön kor mány za tát a szol gál ta tó elõ ze tesen tá jé -
koz tat ja a tá mo ga tá si igé nyek be nyúj tá sá hoz szük sé ges
ada tok ról, il let ve kal ku lá ci ók ról. Va la mennyi érin tett ön -
kor mány zat nak meg kell fe lel nie a 2.  § (1) be kez dé sé ben
fog lal tak nak, és a pá lyá zat hoz va la mennyi ön kor mány zat -
nak csa tol nia kell a mel lék let sze rin ti nyi lat ko za to kat.

(3) A több me gyé ben szol gál ta tást vég zõ szol gál ta tó
ese té ben a pá lyá za tot a gesz tor ön kor mány zat sze rin ti
igaz ga tó ság hoz kell be nyúj ta ni, me gyén kén ti bon tás ban
és össze sít ve is.

(4) Együt tes tá mo ga tá si igény, il let ve egy szol gál ta tás -
faj tá ra vo nat ko zó tá mo ga tá si igény ese tén a szol gál ta tó
– vagy a társ szol gál ta tó – ál tal vég zett ivó víz-szol gál ta tás -
ra vo nat ko zó ada to kat és rész le tes kalkulációkat is be kell
nyújtani.
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(5) A pá lyá zat el ké szí té sé hez és be nyúj tá sá hoz szük sé -
ges adat la po kat a mi nisz ter a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Ér te sí tõ ben tá jé koz ta tó ként te szi köz zé, va la mint le -
tölt he tõk a www.kvvm.hu hon lap ról.

4.  §

(1) A pá lyá za to kat há rom ere de ti pél dány ban 2006. feb -
ru ár 10-ig kell be nyúj ta ni, a bo rí té kon fel tün tet ve: „2006.
évi la kos sá gi ivó víz- és csa tor na szol gál ta tás tá mo ga tá si
pá lyá za ta”, va la mint ki zá ró lag a 3.  § (5) be kez dés sze rin ti
adat la po kat elekt ro ni kus for má ban is meg kell kül de ni a
pa lya zat@mail.kvvm.hu e-ma il cím re, to váb bá az Igaz ga -
tó ság e-ma il cí mé re, tárgyként a benyújtó önkormányzat
nevének megjelölésével.

(2) Az Igaz ga tó ság az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 64/B.  § (3) be kez dé se, va la mint a he lyi
ön kor mány za tok és a he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok
köz pon ti költ ség ve té si kap cso la tok ból szár ma zó for rá sai
igény be vé te le és el szá mo lá sa sza bály sze rû sé gé nek fe lül -
vizs gá la tá ról  szóló 16/2002. (IV. 12.) PM ren de let figye -
lembe véte lével meg vizs gál ja, hogy az ön kor mány zat pá -
lyá za tá ban sze rep lõ ada tok meg fe lel nek-e a 2.  §-ban meg -
fo gal ma zott fel té te lek nek, illetve hogy a pályázó az elõírt
dokumentumokat, nyilatkozatokat csatolta-e.

(3) Szük ség ese tén az Igaz ga tó ság a pá lyá zót 8 na pon
be lü li hi ány pót lás ra szó lít ja fel.

(4) Amennyi ben a pá lyá zat nem ke rül be nyúj tás ra az
(1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ ben az Igaz ga tó ság hoz, il let -
ve az e ren de let sze rin ti for mai kö ve tel mé nyek nek a hi ány -
pót lást köve tõen sem fe lel meg, a tá mo ga tá si igény nem
kerül befogadásra.

(5) Az Igaz ga tó ság a hi ány pó tol ta tást köve tõen a pá lyá -
za to kat 2006. feb ru ár 28-ig, két pél dány ban to váb bít ja a
Minisztériumhoz.

A pályázat elbírálásának szempontjai

5.  §

(1) A Tár ca kö zi Bi zott ság a ja vas la tá nak ki ala kí tá sa so -
rán figye lembe ve szi, hogy a tá mo ga tást igény lõ ön kor -
mány za tok te rü le tén mû kö dõ szol gál ta tók faj la gos rá for -
dí tá sa i nak kal ku lá ci ó ja össz hang ban van-e kü lön jog sza -
bály ren del ke zé se i vel.

(2) A Tár ca kö zi Bi zott ság a tá mo ga tás mér té ké re tett ja -
vas la tá nak ki ala kí tá sa so rán az aláb bi szem pon to kat, va la -
mint a (3) be kez dés sze rin ti szö ve ges in do ko lás ban fog lal -
ta kat ve szi figye lembe:

a) a szol gál ta tás tel jes faj la gos rá for dí tá sá nak nö ve ke -
dé se az elõ zõ év ben el is mert hez ké pest leg fel jebb 4%
lehet;

b) az ér ték csök ke né si le írás, ille tõ leg az azt he lyet te sí tõ 
hasz ná la ti díj nem ha lad hat ja meg az esz kö zök pót lá sá nak, 
fel újí tá sá nak cél ja i ra fel hasz nál ha tó (a faj la gos rá for dí tás
szá mí tá sa so rán fel hasz nál ni ter ve zett) – a díj meg ál la pí -
tás ban ér ték csök ke nés cí mén el fo ga dott, il let ve a bér le ti
díj ból a ví zi köz mû fenn tar tá sá ra for dí tott – mér té ket, és
nem ha lad hat ja meg a 100 Ft/m3 értéket;

c) a sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok nö ve ke dé se az elõ zõ
év ben el is mert hez ké pest leg fel jebb 4% lehet;

d) az anyag, anyag jel le gû rá for dí tá sok nö ve ke dé se az
elõ zõ év ben el is mert hez ké pest leg fel jebb 2% lehet;

e) az egyéb költ sé gek és egyéb rá for dí tá sok nö ve ke dé -
se az elõ zõ év ben el is mert hez ké pest leg fel jebb 4% lehet;

f) amennyi ben az ár meg ál la pí tó kü lön dí jat ha tá roz
meg a nem la kos sá gi fo gyasz tói kör re, az nem le het ala cso -
nyabb, mint a ter ve zett faj la gos rá for dí tás; amennyi ben ez
nem ér vé nye sül, ak kor a la kos sá gi díj tá mo ga tás össze ge
arányosan csökkentésre kerül;

g) a la kos sá gi fo gyasz tók szá má ra meg ál la pí tott 2006.
évi díj a tá mo ga tá si igény meg ha tá ro zá sá nál figye lembe
vett, a 2.  § (1) be kez dés e)–g) pont ja i ban meg ha tá ro zott
kü szöb ér té ket el éri-e; amennyi ben ez nem tel je sül, a díj tá -
mo ga tás össze ge csök ken tés re ke rül a meg ál la pí tott díj és
a kü szöb ér ték közti különbözetnek megfelelõ arányos
összeggel;

h) az át vett víz ese té ben a há ló za ti vesz te ség ará nya
nem ha lad hat ja meg a 20%-ot;

i) a csa tor na szol gál ta tás szám lá zott mennyi sé ge nem
ha lad hat ja meg a szol gál ta tott ivó víz mennyiségét.

(3) A fen ti ek tõl el té rõ ese tek ben a pá lyá zó nak rész le tes
szö ve ges in do ko lást kell benyújtani.

(4) A tá mo ga tás igény lé sé nek fel té te le ként a 2.  § (1) be -
kez dés e)–g) pont ja i ban meg adott át la gos faj la gos rá for dí -
tá si kü szöb ér té kek a tá mo ga tás mér té ké nek meg íté lé se te -
kin te té ben ori en tá ló jel le gû ek. A Tár ca kö zi Bi zott ság a
be ér ke zett pá lyá za tok meg vizs gá lá sa után tesz ja vas la tot a
la kos sá gi ivó víz- és csa tor na szol gál ta tás faj la gos rá for dí -
tá sai tá mo ga tá sá nak oda íté lé sé nél figye lembe vett tény le -
ges kü szöb ér ték re.

(5) Amennyi ben a tá mo ga tá si ke ret összeg mér té ke el tér
a bí rá la ti szem pon tok alap ján meg ítél he tõ tá mo ga tá sok
össze sí tett mér té ké tõl, a bí rá la ti szem pon tok alap ján meg -
ítél he tõ tá mo ga tás össze ge a tá mo ga tá si ke ret összeg mér -
té ké nek megfele lõen egy sé ges szor zó szám mal mó do sí tás -
ra ke rül.

(6) Új üzem be he lye zés ese tén a faj la gos rá for dí tás
össze te võ it – be le ért ve az üzem be he lye zés költ sé gét – kü -
lön in do ko lás ban kell ki mu tat ni a be ru há zás meg va ló sí tá si 
ta nul má nyá nak meg fele lõen.

(7) A Tár ca kö zi Bi zott ság a ja vas la tá nak ki ala kí tá sa so -
rán figye lembe ve szi a tá mo ga tást igény lõ ön kor mány zat
ál tal a 2005. évre vo nat ko zó an be nyúj tott pá lyá zat ada ta i -
nak és a 2005. év ben igény be vett tá mo ga tás el szá mo lá sá -
ra vo nat ko zó an be nyúj tott ada tok el té ré se it.
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6.  §

(1) A tá mo ga tás ról a mi nisz ter leg ké sõbb 2006. áp ri lis
30-ig dönt.

(2) A tá mo ga tás az (1) be kez dés sze rin ti dön tést kö ve tõ
8 na pon be lül egy összeg ben ke rül ki uta lás ra az ön kor -
mány zat, il let ve gesz tor ön kor mány zat pá lyá za ta ese té ben
a gesztor önkormányzat részére.

(3) Az ön kor mány zat, il let ve gesz tor ön kor mány zat pá -
lyá za ta ese té ben a gesz tor ön kor mány zat és a szol gál ta tó
szer zõ dést köt, amely rög zí ti a szol gál ta tó adat szol gál ta tá -
si kö te le zett sé gét az ön kor mány zat el len õr zé sé hez szük sé -
ges ada tok te kin te té ben, a köz pon ti költ ség ve tés tõl ka pott
összeg pon tos ren del te té sét, to váb bá azt, hogy az ön kor -
mány zat, il let ve gesz tor ön kor mány zat pá lyá za ta ese té ben
a gesz tor ön kor mány zat mi lyen idõ tar ta mon be lül utal ja
to vább a szol gál ta tó nak a hoz zá meg ér ke zett tel jes tá mo -
ga tá si össze get. A to vább uta lás te kin te té ben meg ha tá ro -
zott idõ tar tam nem ha lad hat ja meg a 15 na pot.

(4) A ki utalt össze get az ön kor mány zat ki zá ró lag a la -
kos sá gi ivó víz- és csa tor na szol gál ta tás rá for dí tá sa i nak
csök ken té sé re hasz nál hat ja fel. A 2005. évre ka pott tá mo -
ga tás el szá mo lá sá ról, a le mon dás alap ján vissza fi ze tett
össze gek rõl az év végi költ ség ve té si be szá mo ló ke re té ben
– a vissza fi ze té si kö te le zett ség ter he mel lett – kell szá mot
ad nia az ön kor mány zat nak.

Az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatainak ellentételezése

7.  §

(1) Az egész sé ges ivó víz zel való el lá tás ide ig le nes mó -
do za tai ki adá sa i nak rész be ni el len té te le zé sé re igény be je -
len tést be nyúj ta ni azok az ön kor mány za tok jo go sul tak,
ame lye ket az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si
Szol gá lat ha tá ro zat ban kö te le zett arra, hogy a te le pü lé sen
élõk ré szé re az egész sé ges ivó vi zet zacs kós vagy pa lac kos
ki sze re lés ben, il let ve tar tály ko csis szál lí tás sal biz to sít sák.
A ren del ke zés re álló összeg mér té ké rõl a Tár ca kö zi Bi -
zott ság ja vas la ta alap ján a mi nisz ter leg ké sõbb 2006. áp ri -
lis 30-ig dönt.

(2) Az igé nyel he tõ el len té te le zés mér té két az (1) be kez -
dés sze rint jo go sult ön kor mány zat az aláb bi ak sze rint
számítja ki:

T = Szv–Kv,

ahol
T = tá mo ga tás mér té ke,
Szv = a ki szál lí tott egész sé ges ivó víz mennyi sé gé -

nek (m3) és a leg ki sebb költ ség elve alap ján
ér vé nye sít he tõ faj la gos rá for dí tás (Ft/m3)
szorzata,

Kv = a ki szál lí tott egész sé ges ivó víz mennyi sé gé -
nek (m3) és a la kos sá gi ivó víz-szol gál ta tás és a 
2.  § (1) be kez dés f) pont já ban meg ha tá ro zott
tá mo ga tá si küszöbértékének szorzata.

(3) Az ön kor mány zat az el len té te le zést utó lag, a szol -
gál ta tó ál tal be nyúj tott és az ön kor mány zat ál tal jó vá ha -
gyott szám lák alap ján – az Igaz ga tó ság út ján – a Bel ügy -
mi nisz té ri um tól 2006. áp ri lis 30-ig és 2006. október 15-ig
igényelheti.

(4) Az igény be je len tést ket tõ ere de ti pél dány ban kell
be nyúj ta ni az Igaz ga tó ság hoz. Az igény be je len tés hez az
ön kor mány zat mel lé ke li a jog erõs ha tá ro za tot és a szám lák 
hi te le sí tett másolati példányait.

(5) Az Igaz ga tó ság meg vizs gál ja, hogy az ön kor mány -
zat igény be je len té sé ben az el len té te le zés mér té ke a (2) be -
kez dés nek meg fele lõen lett-e ki szá mít va, va la mint, hogy
az elõ írt do ku men tu mo kat csatolta-e a pályázó.

(6) Szük ség ese tén az Igaz ga tó ság 8 na pon be lü li hi ány -
pót lás ra szó lít ja fel az ön kor mány za tot.

(7) Az Igaz ga tó ság – a hi ány pót lást köve tõen – 8 na pon
be lül, a te le pü lés kód já nak fel tün te té sé vel to váb bít ja az
igény be je len té se ket egy pél dány ban a Bel ügy mi nisz té ri um -
hoz. A Bel ügy mi nisz té ri um a 2006. áp ri lis 30-ig be nyúj tott
igé nye ket 2006. má jus 31-ig, a 2006. ok tó ber 15-ig be nyúj -
tott igé nye ket 2006. no vem ber 15-ig bí rál ja el.

(8) Az el len té te le zés a ren del ke zés re álló összeg ere jé ig, 
a dön tést kö ve tõ 8 na pon be lül egy összeg ben ke rül ki uta -
lás ra az ön kor mány za tok ré szé re.

Záró rendelkezés

8.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter



Melléklet a 6/2006. (II. 7.) KvVM rendelethez

Az önkormányzat, illetve a szolgáltató nyilatkozatai

1. szá mú nyi lat ko zat

Ön kor mány zat neve, címe, te le fon szá ma: .........................................................................................................................

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

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

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
a nem állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl

Alul írott ........................................................................................................................................................ te le pü lés
pol gár mes te re iga zo lom, hogy a pá lyá zat ban kö zölt faj la gos rá for dí tá si ada tok a 2006. évi la kos sá gi víz- és csa tor na szol -
gál ta tás tá mo ga tás igény lé sé nek és el bí rá lá sá nak rész le tes fel té te le i rõl, va la mint az egész sé ges ivó víz zel való el lá tás
 ideiglenes mó do za ta i nak el len té te le zé sé rõl  szóló KvVM rendeletben szereplõ feltételeknek megfelelõ tartalmúak.

A tá mo ga tá si igény be je len té sé rõl – a csa tolt tar ta lom mal – a Kép vi se lõ Tes tü let ............................................ szá mú
ha tá ro za tot hoz ta (1. sz. melléklet).

Egy út tal kö te le zett sé get vál la lunk arra, hogy a faj la gos rá for dí tás nál figye lembe vett, ille tõ leg a Tár ca kö zi Bi zott ság
ál tal el fo ga dott mér té kû amor ti zá ci ót, esz köz hasz ná la ti jog cí men meg ha tá ro zott össze get a ví zi köz mû fenn tar tá sá ra, fej -
lesz té si hitellel kapcsolatos adósságszolgálatra fordítjuk.

......................................, .......... év .......... hó .......... nap

….............................……

pol gár mes ter

2. szá mú nyi lat ko zat

Ön kor mány zat neve, címe, te le fon szá ma: ..........................................................................................................................

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

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

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az állami tulajdonú víziközmûbõl ellátott települések önkormányzata részérõl

Alul írott ....................................................................................................................................................... te le pü lés
pol gár mes te re nyi lat ko zom, hogy a szol gál ta tó ál tal be mu ta tott tá mo ga tá si igény be je len tést és a te le pü lé sünk re ki mu ta -
tott tá mo ga tás igényt tu do má sul ve szem, és a támogatási igényt benyújtom.

......................................, .......... év .......... hó .......... nap

…............................……

pol gár mes ter
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3. szá mú nyi lat ko zat

Ön kor mány zat neve, címe, te le fon szá ma: ..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
állami támogatás igénybevételérõl

Alul írott ....................................................................................................................................................... te le pü lés
pol gár mes te re nyi lat ko zom, hogy az ál la mi lag tá mo ga tott szenny víz köz mû be ru há zás sal össze füg gés ben a szer zõ dé ses
fel té te lek kö zött nem sze re pel, hogy öt éven be lül a díj hoz költ ség ve té si (ál la mi) tá mo ga tást nem vesz igénybe az
önkormányzat.

......................................, .......... év .......... hó ......... nap

…...........................……
pol gár mes ter

4. szá mú nyi lat ko zat

Ön kor mány zat neve, címe, te le fon szá ma: .........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

ÖNKORMÁNYZATI NYILATKOZAT
az ingatlanok a szennyvízcsatorna-hálózatra történt bekötésének mértékérõl

Alul írott ....................................................................................................................................................... te le pü lés
pol gár mes te re iga zo lom, hogy a szenny víz csa tor na-há ló zat tal el lá tott te rü le ten az in gat la nok 60%-ának bekötése
megvalósult.

......................................, .......... év .......... hó .......... nap

….................……
pol gár mes ter

5. szá mú nyi lat ko zat

Szol gál ta tó neve, címe, te le fon szá ma: ................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET NYILATKOZATA
ellátott települések önkormányzatainak elõ ze tes tájékoztatásáról

Alul írott ................................................................................................................................................... a szol gál ta tó 
szer ve zet ve ze tõ je nyi lat ko zom, hogy az el lá tott te le pü lé sek ön kor mány za ta it az igé nyel he tõ tá mo ga tás ról elõ ze tesen tá -
jé koz tat tam, az ab ban fog lalt ada tok a tá mo ga tás igény be vé te li feltételeinek megfelelnek.

......................................, .......... év .......... hó .......... nap

…....................................……
a tár sa ság ve ze tõ je

980 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/13. szám



A pénzügyminiszter 
5/2006. (II. 7.) PM

rendelete

a biztosítók belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl 
és tartalmáról*

A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény (a továb biak ban: Bit.) 235.  §-ának
e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) A biz to sí tó a Bit. 172.  §-ának a) pont já ban meg ha tá -
ro zott éves bel sõ je len tést ké szít a 2. szá mú mel lék let sze -
rin ti táb lá za tok ki töl té sé vel.

(2) A biz to sí tó a Bit. 172.  §-ának c) pont já ban meg ha tá -
ro zott ne gyed éves bel sõ je len tést ké szít a 3. szá mú mel lék -
let sze rin ti táb lá za tok ki töl té sé vel.

(3) A biz to sí tó bel sõ tör zsa dat je len tést ké szít a 4. szá mú 
mel lék let sze rin ti táb lá za tok ki töl té sé vel.

(4) A biz to sí tó az éves bel sõ je len tést elekt ro ni kus úton
és pa pír ala pon egy aránt – a Bit. 147.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint – az éves be szá mo ló val
egy ide jû leg, a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te
(a továb biak ban: Fel ügye let) ré szé re meg kül di.

(5) A biz to sí tó az I–III. ne gyed év rõl  szóló ne gyed éves
bel sõ je len tést elekt ro ni kus úton a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ 
hó nap ti zen ötö dik mun ka nap já ig, pa pír ala pon a tárgy ne -
gye dé vet kö ve tõ hó nap 20. mun ka nap já ig a Fel ügye let ré -
szé re meg kül di. A IV. ne gyed év rõl  szóló ne gyed éves bel -
sõ je len tést elekt ro ni kus úton a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár
31-éig, pa pír ala pon a ja nu ár 31-ét kö ve tõ ötö dik mun ka -
na pig a Fel ügye let ré szé re meg kül di.

(6) A biz to sí tó a bel sõ tör zsa dat je len tést a II. ne gyed -
éves bel sõ adat szol gál ta tás sal egy ide jû leg kö te les a Fel -
ügye let ré szé re meg kül de ni.

(7) A biz to sí tó a Fel ügye let ál tal ki adott ala pí tá si en ge -
dély rõl  szóló ha tá ro zat nap já tól, a fel ügye le ti en ge dély
vissza vo ná sá ról  szóló ha tá ro zat nap já ig kö te les az e ren de -
let sze rin ti adat szol gál ta tás tel je sí té sé re.

2.  §

(1) Azon egye sü le ti for má ban mû kö dõ biz to sí tó, amely
meg fe lel a Bit. 126.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já ban és a 
biz to sí tók éves be szá mo ló ké szí té si és könyv ve ze té si kö -
te le zett sé ge i nek sa já tos sá ga i ról  szóló 192/2000. (XI. 24.)
Korm. ren de let 2.  §-ának (3)–(4) be kez dé se i ben fog lal tak -
nak, a Bit. 172.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott éves
bel sõ je len tést ké szít az 5. szá mú mel lék let sze rin ti táb lá -
za tok ki töl té sé vel.

(2) Az egye sü le ti for má ban mû kö dõ biz to sí tó bel sõ
 törzsadat je len tést ké szít a 6. szá mú mel lék let táb lá za ta i -
nak ki töl té sé vel.

(3) Az egye sü le ti for má ban mû kö dõ biz to sí tó az éves
bel sõ je len tést elekt ro ni kus úton és pa pír ala pon egy aránt
– a Bit. 147.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak
sze rint – az éves be szá mo ló val egy ide jû leg a Fel ügye let
ré szé re meg kül di.

(4) Az egye sü le ti for má ban mû kö dõ biz to sí tó a bel sõ
tör zsa dat je len tést az éves bel sõ je len tés sel egy ide jû leg
kö te les a Fel ügye let ré szé re meg kül de ni.

3.  §

(1) Az adat szol gál ta tás alap ját a ha tá lyos ma gyar szám -
vi te li jog sza bá lyok sze rint ké szí tett fõ köny vi és ana li ti kus
nyil ván tar tá sok ké pe zik.

(2) Az adat szol gál ta tást min den eset ben a meg fe le lõ fe -
dõ la pok kal együtt, össze tûz ve, a fe dõ la pon cég sze rû alá -
írás sal el lát va, egy pél dány ban, va la mint köz vet len szá mí -
tó gé pes fel dol go zás ra al kal mas mó don kell a Fel ügye let
ré szé re tel je sí te ni.

4.  §

(1) Ez a ren de let a meg je le né sé tõl szá mí tott 3. na pon lép 
ha tály ba az zal, hogy ren del ke zé se it elõ ször a 2006. I. ne -
gyed év re vo nat ko zó ne gyed éves je len tés re, az éves adat -
szol gál ta tás te kin te té ben 2006. de cem ber 31-i ál la pot ra
vo nat ko zó an kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a biz to sí -
tók bel sõ adat szol gál ta tá sá nak rend jé rõl és tar tal má ról
 szóló 14/2004. (III. 26.) PM ren de let és an nak mó do sí tá sá -
ról ren del ke zõ 15/2005. (III. 31.) PM ren de let ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
13. szá má nak II. kö te te tar tal maz za, me lyet az elõ fi ze tõk  kérésre meg kap nak
(te le fon: 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da -
pest 62, Pf. 357).



 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
12/2006. (II. 7.) ME

határozata

a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ fõigazgatójának kinevezésérõl

A Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont ról szó ló 2000. évi CXXVI. tör vény 12. § (1) be kez dé se alap ján a
bel ügy mi nisz ter, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter és a hon vé del mi
miniszter együttes javaslatára

dr. Fe ren czi Lász ló r. ve zér õr na gyot a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont fõigazgatójává

– 2006. feb ru ár 1-jei ha tállyal, öt évi idõ tar tam ra – 

ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 25.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Tolna Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 7.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Tol na Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tala – a föld ren de zõ és föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló 1993. évi XLIX.
tör vénnyel mó do sí tott 1993. évi II. tör vény 4/B.  § (5) bekezdése alapján

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Kis vej kei Sza bad ság Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet (fel szá molt) hasz ná la tá ban lévõ rész arány-föld tu laj don he lyé -
nek meg ha tá ro zá sa céljából.

A sor so lás he lye: Kis vej ke, Rá kó czi u. 85., Mû ve lõ dé si Ház 

A sor so lás ide je: 2006. már ci us 16., 9 óra.

A sor so lá son rész vé tel re jo go sul tak köre: a Kis vej kei Sza bad ság Me zõ gaz da sá gi Szö vet ke zet gaz dál ko dá si te rü le tén
rész arány-föld tu laj don nal (arany ko ro ná val) ren del ke zõ sze mé lyek.
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Te le pü lés: Kis vej ke

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes 
AK ér ték

Sor so lan dó 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó kor lá to zás

02/1 erdõ, gyep
(rét), szõ lõ

12,2210 35,93 35,93 Ve ze ték jog MATÁV 1600 m2, 
bánya szol gal mi Jog
Dél du nán tú li Gáz szol gál ta tó Rt. 82 m2-re

04/23 gyep (rét) 0,3079 5,88 5,88 –
04/26 szõ lõ 0,1139 3,46 3,46 –
05/6 gyep (le ge lõ) 1,6667 12,67 12,67 Ma gas sá gi épí té si kor lá to zás MATÁV

9600 m2

Ve ze ték jog Kis vej ke Tér sé gi Gyü mölcs -
term. és Ért. Szöv.

09 erdõ 1,2724 2,16 2,16 –
012/27 gyep (le ge lõ) 0,0930 0,35 0,35 –
012/86-ból erdõ 6,1832 11,56 4,33 –
019/14 gyep (le ge lõ) 0,2905 1,10 1,10 –
019/32-bõl erdõ 1,1004 14,33 1,87 Ma gas sá gi épí té si kor lá to zás

MATÁV 1300 m2-re
019/37 gyep (le ge lõ) 0,5350 2,03 2,03 –
019/38 gyep (le ge lõ) 0,2689 2,04 2,04 –
019/40 gyep (le ge lõ) 46,8177 161,24 161,24 Ma gas sá gi épí té si kor lá to zás MATÁV 

3,80 ha, ve ze ték jog MATÁV 3308 m2-re
038/7 erdõ 2,8250 4,80 4,80 –
045/20 erdõ 3,8832 6,60 6,60 –
045/22-bõl erdõ 6,8530 36,29 11,65 –
050/1 szán tó 0,4622 4,81 4,81 –
0115/2 gyep (le ge lõ) 0,2790 1,06 1,06 Ve ze ték jog MATÁV 15 m2-re
0115/3 erdõ 0,6033 0,42 0,42 –
1032/1 kert 0,1449 1,51 1,51 –
1039-ból szán tó 0,5326 6,90 5,54 –

Te le pü lés: Mucs fa

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes 
AK ér ték

Sor so lan dó 
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó 
kor lá to zás

03/16 szán tó 0,1836 3,18 3,18 –
010/4 gyep (le ge lõ) 0,7444 5,66 5,66 –
010/5 szán tó 0,2229 3,10 3,10 –
031/4-bõl gyep (le ge lõ) 0,9094 20,68 6,91 –
033/2-bõl szán tó 0,1717 4,28 2,38 –
033/3 szán tó 0,3732 3,88 3,88 –
035/29-bõl szán tó 0,2848 23,13 3,96 –
036/13 szán tó 0,1087 1,51 1,51 –
072/5 szán tó 0,5964 6,20 6,20 –
076/9 gyep (le ge lõ) 0,3508 1,05 1,05 –
077/13 szán tó 0,1133 0,27 0,27 –
098/30 gyep (rét) 0,1889 2,23 2,23 –
0104/12-bõl szán tó 0,4065 95,31 2,37 Bá nya szol gal mi jog 404 m2-re

DDGÁZ Pécs
0109/17-bõl szán tó 0,3375 288,40 3,91 –
0522/3 gyep (le ge lõ) 0,0971 0,37 0,37 –
0523 erdõ 0,9825 0,69 0,69 –
0533/4 gyep (le ge lõ) 0,3884 1,48 1,48 –
1012 kert 0,0970 2,36 2,36 –
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Te le pü lés: Mu csi

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes 
AK ér ték

Sor so lan dó
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó 
kor lá to zás

07/1 szán tó 6,4052 107,00 107,00 –

07/8 szán tó 1,6821 24,90 24,90 –

07/15 gyep 0,6447 5,16 5,16 –

011/6 gyep 3,4144 16,73 16,73 –

011/8 szán tó, gyep (le ge lõ) 10,4907 186,86 173,32 –

028/3 szán tó 0,1840 3,85 3,85 –

028/5 szán tó, gyep (le ge lõ),
erdõ

17,6761 267,75 267,75 –

037/1 szán tó 0,2459 5,14 5,14 –

037/3 szán tó 1,8372 15,25 15,25 –

038 gyep (le ge lõ), erdõ 3,7303 32,30 32,30 –

045/7 szán tó 11,8635 252,27 252,27 –

048/2 szán tó 2,1387 44,70 44,70 –

053/1 erdõ 0,1626 0,85 0,85 –

053/4 gyep (le ge lõ) 1,0448 8,36 8,36 –

058/6-ból szõ lõ, gyep (le ge lõ),
erdõ

18,2383 570,29 341,06 –

059/1 erdõ 1,1798 4,96 4,96 Víz ve ze té si jog Tol na M. Víz- és 
Csa tor na mû Vál la lat

060/7 gyep (le ge lõ) 0,9595 9,31 9,31 –

080/6 gyep (le ge lõ) 4,0394 32,32 32,32 –

080/28 gyep (le ge lõ), erdõ 6,1825 93,18 93,18 –

080/30 gyep (le ge lõ) 0,9545 7,64 7,64 –

089/2 gyep (le ge lõ) 3,0289 47,25 47,25 –

092/1 gyep (le ge lõ) 5,8431 28,63 28,63 Ve ze ték jog MATÁV 752 m2

092/3 gyep (le ge lõ) 5,9604 29,21 29,21 Ve ze ték jog MATÁV 224 m2

094/1 gyep (le ge lõ) 0,7489 3,67 3,67 Ve ze ték jog MATÁV 1520 m2

094/3 gyep (le ge lõ) 0,8513 4,17 4,17 –

096/19 szán tó 1,7089 25,29 25,29 –

099/2 erdõ 5,5997 39,20 39,20 –

0100/3-ból szán tó, gyep (rét, le -
ge lõ)

0,2891 1112,88 5,40 Föld mé ré si je lek el he lye zé sét
biz to sí tó hasz ná la ti jog

0104/4 szán tó 2,9787 56,15 56,15 –

0107/1 szán tó, gyep (le ge lõ) 4,7480 106,05 106,05 –

0107/3 szán tó 3,2444 67,81 67,81 –

0109-bõl szán tó, gyep (rét) 20,6909 497,14 357,66 –

0112/1 szán tó, gyep (rét, le -
ge lõ), erdõ

22,9754 481,26 308,83 –

1 szán tó 1,6519 34,52 34,52 –

19 szán tó 2,7286 57,03 57,03 –

595 szán tó 1,9987 41,77 41,77 –
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Te le pü lés: Zá vod

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

Összes 
AK ér ték

Sor so lan dó
AK ér ték

A te rü let hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó 
kor lá to zás

08/10 erdõ, szán tó 13,2796 35,02 35,02 Bá nya szol gal mi jog Dél du nán tú -
li Gáz szol gál ta tó Rt. 432 m2

014/15-bõl szán tó, gyep (le ge lõ) 1,3527 508,06 21,98 Ve ze ték jog Tol na M. Víz- 
és Csa tor na mû Vál la lat

031/2 gyep (le ge lõ) 0,8017 6,09 6,09 –

040 gyep (rét) 0,7350 17,86 17,86 Ve ze ték jog MATÁV 48 m2 ma -
gas sá gi épí té si kor lá to zás 6042 m2

069/2 ná das 0,5941 6,18 6,18 –

081/1-bõl szán tó, gyep (rét) 0,5596 70,77 13,34 –

084/3 szán tó 0,0933 1,95 1,95 –

084/4 gyep, ná das 3,2071 33,70 33,70 Ma gas sá gi épí té si kor lá to zás
MATÁV 1,2347 ha

093/4 szán tó 0,6612 9,19 9,19 Ma gas sá gi épí té si kor lá to zás
MATÁV 3834 m2

0101/4-bõl szán tó 0,3272 285,01 4,25 –

0127 gyep (le ge lõ), erdõ 2,6267 16,85 16,85 –

0133/2 szán tó 0,0390 0,54 0,54 –

0190/26 gyep (le ge lõ) 0,1954 0,74 0,74 –

0190/29 gyep (le ge lõ) 0,7186 5,46 5,46 –

0190/33 gyep (le ge lõ) 0,2098 0,80 0,80 –

0190/34 gyep (le ge lõ) 2,7825 21,15 21,15 Ve ze ték jog MATÁV 272 m2

0190/36 szán tó 0,5348 11,18 11,18 –

0190/38-ból szán tó 1,3453 752,78 16,27 Ve ze ték jog MATÁV 3664 m2-re

0214/3 szán tó 2,0505 42,80 42,86 –

0214/7-bõl szán tó 7,5182 358,84 157,13 –

0243/3 szán tó 0,5413 5,63 5,63 –

0247/19 szán tó 0,0942 1,31 1,31 –

0254/1 gyep (le ge lõ) 0,3588 1,36 1,36 –

0254/4 gyep (le ge lõ) 0,5064 1,92 1,92 –

0254/6 gyep (le ge lõ) 2,2810 13,26 13,26 –

0254/7 gyep (le ge lõ) 0,1500 0,57 0,57 –

0254/8-ból erdõ 0,1237 4,90 0,21 –

0254/9 erdõ 0,1667 0,28 0,28 –

0261/2 gyep (le ge lõ) 4,1692 24,09 24,09 –

0261/3 gyep (le ge lõ) 0,2782 1,06 1,06 –

0261/4 gyep (le ge lõ) 0,2641 1,00 1,00 –

0262-bõl erdõ 1,1235 8,86 1,91 –

0264/5 szán tó 0,9015 12,53 12,53 Szol gal mi jog il le ti a 0263/1
hrsz. in gat lant ter he lõ,
veze ték jog MATÁV 432 m2, 
bánya szol gal mi jog Dél du nán tú li 
Gáz szol gál ta tó Rt. 609 m2
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A sor so lás nyil vá nos, bár ki je len le het.

Több rész arány-tu laj do nos egyez sé gén ala pu ló írás be li igé nyét, va la mint a ki sor solt föld rész le tek re vo nat ko zó cse re -
meg ál la po dá so kat a Föld mû ve lés ügyi Hi va tal figye lembe ve szi. Az egyez sé gen ala pu ló kö zös igényt a sor so lás kezde -
téig a hely szí nen, a cse rét pe dig a sor so lást kö ve tõ 15 na pon be lül lehet a Földmûvelésügyi Hivatalhoz írásban
benyújtani.

A sor so lás a hely ben szo ká sos mó don is meg hir de tés re kerül.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je lent jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem változtatható meg.

A meg je le nés ben aka dá lyo zott ér de kelt sze mély sza bály sze rû meg ha tal ma zás sal el lá tott meg ha tal ma zot tal képviselheti
magát.

Aki nek a sor so lás jo gos ér de ke it sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve te tõ 48 órán be lül az FVM Fõ vá ro si
és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz cím zett, de az FVM Tol na Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hivatalnál kifogást
nyújthat be.

Dr. Vida György s. k.,
mb. hi va tal ve ze tõ

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Hajdú-Bihar Megyei Földmûvelésügyi Hivatalának
(4024 Debrecen, Kossuth u. 12–14., 4002 Pf. 404)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Haj dú-Bi har Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la – a föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról szó ló 1993. évi
II. tör vény 4/B. §-ának (5) be kez dé se,  9. §-a alap ján –

n y i l v á n o s  s o r s o l á s t

tart a Haj dú sám so ni Rá kó czi Szö vet ke zet hasz ná la tá ban álló rész arány-föld tu laj do nú föl dek ki adá sa céljából.

A sor so lás he lye: 4251 Haj dú sám son, Sza bad ság tér 5., Pol gár mes te ri Hi va tal, Ta nács te rem 

A sor so lás ide je: 2006. már ci us 28., 10 óra.

A sor so lás ra ke rü lõ föld rész le tek ada tai:

Te le pü lés: Haj dú sám son (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

017/3 a-szán tó
b-szán tó
Össze sen:

10,0696
9,7723

19,8419

136,95
68,41

205,36
9232/20536-od ré sze

019/11 szán tó 3,5129 42,48
932/4248-ad ré sze

019/13 a-szán tó
b-gyü möl csös
Össze sen

0,3707
1,0271
1,3978

5,04
42,83
47,87

504/4787-ed ré sze
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

024/7 a-er dõ
b-gyep (rét)
c-szán tó
d-gyep (rét)
f-szán tó
g-er dõ
h-szán tó
Össze sen:

0,5473
0,4839

14,5525
19,4127

2,5330
3,2238
2,4992

43,2524

3,06
0,82

163,21
218,71

13,44
33,53
25,99

458,76

032/10 erdõ 0,2764 2,87

0138/9 a-szán tó
b-er dõ
c-gyep (rét)
Össze sen:

4,7371
1,2728
0,1699
6,1798

28,18
13,24

1,48
42,90

0141 erdõ 0,6869 6,18

0158/8 szán tó 2,0880 13,98
91/1398-ad ré sze

0158/12 erdõ 1,8364 16,53
779/1249-ed ré sze

(10,31 AK)

0179/7 a-szán tó
b-er dõ
Össze sen:

21,6349
0,3223

21,9572

148,25
2,90

151,15
14815/15115-öd ré sze

0195/1 szán tó, erdõ, gyep (le ge lõ) 6,1134 26,28
176/2628-ad ré sze

0197/3 gyep (le ge lõ), szán tó, erdõ 23,0923 144,06
182/14406-od ré sze

0199/13 a-gyep (rét)
b-szán tó
Össze sen:

0,3142
0,5177
0,8319

0,53
2,17
2,70

0209/6 a-szán tó
b-er dõ
Össze sen:

8,4736
0,8673
9,3409

64,49
4,86

69,35
639/6935-öd ré sze

0267/24 erdõ 2,9691 16,63
1160/1663-ad ré sze

0267/35 szán tó 0,0839 0,59

0274/12 szán tó 0,3248 2,27

0278/2 szán tó 0,0097 0,03

0295/2 szán tó 1,0511 4,41

0333/2 szán tó 0,5745 4,02

0335/1 erdõ 5,5073 49,57
2359/4957-ed ré sze

0344/8 szán tó 0,1024 0,43

0369/11 szán tó 1,3165 8,37

0376/7 erdõ, szán tó, gyep (rét) 17,2364 127,78
214/12778-ad ré sze

0444/8 gyep (le ge lõ) 0,0994 0,10

0463 gyep (rét) 0,0579 0,50

0464 erdõ 0,3859 3,47

0465 erdõ 0,1264 1,14
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Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0468/7 gyep (rét) 0,0975 0,10

0475/19 a-szán tó
b-gyep (le ge lõ)
Össze sen:

0,2614
0,5901
0,8515

3,56
5,13
8,69

0480/9 gyep (le ge lõ) 0,1990 0,20

0482/6 gyep (rét) 0,0734 0,64

0493/4 a-er dõ
b-gyep (rét)
és út
Össze sen:

0,1946
0,1723

0,3669

1,75
0,29

2,04

0525/2 gyü möl csös 0,0322 0,81

Te le pü lés: Haj dú sám son (kül te rü let, zárt kert)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

5105/1 szán tó 0,0941 0,40
5173 szán tó 0,8537 5,98

448/598-ad ré sze
5196 szán tó 1,7272 12,09

1109/1209-ed ré sze
5223 szán tó 0,3406 2,38

188/238-ad ré sze
5242 szán tó 0,9722 4,08
5401 erdõ 0,2206 1,99
5404 erdõ 0,5952 5,36
5409/2 erdõ 0,3643 3,28
5413 erdõ 0,1251 1,13
5416 erdõ 0,0470 0,42
5417 erdõ 0,0633 0,57
5471 szán tó és út 0,0502 0,35
5514 szán tó és út 0,1208 0,85
5583 szán tó 0,2122 1,49

148/149-ed ré sze
5588 erdõ 0,4833 4,35
5596 erdõ 0,2512 2,26
5633/2 szán tó 0,2910 1,22

697/2853-ad ré sze
(0,29 AK)

5634 szán tó 0,0248 0,10
5661 szán tó 0,0133 0,06
7529 kert 0,0525 1,32

Te le pü lés: Nyír adony (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

0824/1 szán tó 3,7495 42,94

0830/15 szán tó 0,8971 2,33
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Te le pü lés: Deb re cen III. ke rü let (kül te rü let)

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték
A te rü let hasz no sí tá sá ra

vo nat ko zó kor lá to zás

02395/19 szán tó 1,0819 8,22
02395/27 a-gyep (rét)

b-szán tó
Össze sen:

0,0774
0,2857
0,3631

0,78
3,89
4,67

02476/3 gyep (rét) 0,3257 3,29
02476/5 szán tó 3,0699 46,35
02477/8 a-szán tó

b-gyep (le ge lõ)
Össze sen:

0,7882
0,0753
0,8635

6,88
0,11
6,99

02483/19 szán tó 0,0417 0,57
02483/23 a-szán tó

b-gyep (rét)
Össze sen:

0,3725
0,7216
1,0941

2,83
7,29

10,12
02483/24 szán tó 0,0697 0,95

A sor so lás nyil vá nos, azon bár ki je len le het.
A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek ve het nek részt.
A rész arány-tu laj do no sok a sor so lás meg kez dé sét meg elõ zõ en egyez sé get köt het nek.
A sor so lá son bár mi lyen ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye -
sít het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem vál toz tat ha tó meg.
A sor so lás sza bály ta lan le bo nyo lí tá sa el len az, aki nek jo gos ér de két érin ti vagy sér ti, tör vény sér tés re hi vat ko zás sal a sor -
so lás le bo nyo lí tá sát kö ve tõ 48 órán be lül az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta lá hoz cím zett ki fo -
gást nyújt hat be a Haj dú-Bi har Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz (4024 Deb re cen, Kos suth u. 12–14.)

Har sá nyi An tal s. k.,
hi va tal ve ze tõ

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2005. évi 139. szá má ban meg je lent, egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról szó ló 45/2005. (X. 21.)
EüM–FVM–GKM–IHM–KvVM–NKÖM–TNM együttes rendelet 3. szá mú mel lék le té vel mó do sí tott 15/2000. (XI. 16.) Kö ViM ren de let 1. szá mú mel lék le -
té nek VI. pont ja he lye sen a kö vet ke zõ:

„VI. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Hon vé del mi ügy ben a Hon véd Ve zér kar, a HM Ka to nai Lég ügyi Hi va tal a Hon vé del mi Mi nisz té ri um”

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2005. évi 168. szá má ban meg je lent, a kö te le zõ leg ki sebb mun ka bér (mi ni mál bér) és a ga ran tált bér mi ni mum meg ál la pí tá sá ról szó ló
316/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let 6. §-ának (1) be kez dé sé ben a hi vat ko zás he lye sen: „…4. §-ába…”

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2006. évi 7. szá má ban meg je lent, a ter mõ föld ál lam ál tal élet já ra dék fi ze té se el le né ben tör té nõ meg szer zé sé rõl szó ló 210/2004. (VII. 9.) 
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 16/2006. (I. 26.) Korm. ren de let 4. §-ának (1) be kez dé sében az elsõ hivatkozás helyesen:

,,… 1. § (3) be kez dé sé ben…”

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.

A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

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

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

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

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

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

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

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

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

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

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

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

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

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

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

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

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

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

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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