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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

24/2006. (III. 31.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia
Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes
területalapú támogatás 2006. évi igénybevételével

kapcsolatos egyes kérdésekrõl

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ezzel össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 45.  §-a
(2) be kez dé sé nek b)–d) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Fogalommeghatározás

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) tá mo ga tá si ké re lem: a 796/2004/EK ren de let 2. cikk

11. pont já ban meg ha tá ro zott egy sé ges ké re lem;
b) me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az 1782/2003/EK ren de let

2. cikk a) pont ja sze rin ti ter me lõ – ide ért ve a jogi sze mé -
lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze te ket is – aki, illetve
amely a föld te rü le tet hasz no sít ja;

c) hasz no sí tás: a föld te rü let nek az 1782/2003/EK ren -
de le te 143b. cikk (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek sze rin ti ál la pot ban tar tá sa;

d) tá mo gat ha tó te rü let: az 1782/2003/EK ren de le te
143b. cikk (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te rü let;

e) fi zi kai blokk: Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó
Rend szer rõl  szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM ren de let
(a továb biak ban: Me PAR ren de let) 1.  § a) pont já ban meg -
ha tá ro zott te rü let;

f) me zõ gaz da sá gi par cel la: a Me PAR ren de let 1.  §
e) pont já ban meg ha tá ro zott te rü let;

g) bá zis te rü let: az 1973/2004/EK ren de let XXI. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott or szá gos te rü let nagy ság:
4355 ezer ha;

h) nyil ván va ló hiba: a tá mo ga tá si ké re lem ben fel tün te -
tett ada tok olyan egy ér tel mû hi á nyos sá ga vagy hi bá ja,
mely a ké re lem más ada ta i ból vagy más nyil ván tar tás ból

szár ma zó ada tok alap ján hi ány pót lás ra való fel szó lí tás
nél kül, sa ját ha tás kör ben pó tol ha tó vagy ja vít ha tó;

i) he lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti ál la pot: az egy -
sze rû sí tett te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si
tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes Me zõ gaz -
da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot, illetve a He lyes Gaz dál ko -
dá si Gya kor lat” fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról
 szóló 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let (a továb biak ban:
HMKÁ ren de let) 1. szá mú mel lék le té ben fog lalt elõ írások
tel je sí té se;

j) ál lan dó le ge lõ: a 796/2004/EK ren de let 2. cikk
2. pont já ban meg ha tá ro zott föld te rü let;

k) szõ lõ ül tet vény: szõ lõ vel össze füg gõ en te le pí tett te -
rü let, ame lyet szõ lõ vagy szõ lõ sza po rí tó anya gá nak elõ ál -
lí tá sa cél já ból mû vel nek;

l) gyü möl csös ül tet vény: a gyü mölcs fá val (alma, kör te,
birs, õszi ba rack, kaj szi ba rack, meggy, cse resz nye, szil va,
dió, gesz te nye, man du la, mo gyo ró), valamint bo gyós gyü -
mölccsel [mál na, ri bisz ke, eg res, Yos ta (rikö), sze der, ter -
mesz tett bo dza, sza mó ca] össze füg gõ en te le pí tett te rü let.

Az egységes területalapú támogatás mértéke

2.  §

(1) A tá mo ga tás mér té ke – az 1782/2003/EK ren de let
143b. cikké nek (7) be kez dé sé re fi gye lem mel – kü lön jog -
sza bály ban ke rül meg ha tá ro zás ra.

(2) A tá mo ga tás fo rint ban ke rül ki fi ze tés re. Az át vál tás -
ra a kü lön kö zös sé gi jog sza bály ban meg ha tá ro zott ár fo -
lya mot kell al kal maz ni.

Támogatásra jogosult

3.  §

Tá mo ga tá si ké rel met az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ
nyújt hat be, aki (amely) a hasz no sí tott te rü le tek vo nat ko -
zá sá ban a hasz no sí tás sal össze füg gés ben fel me rü lõ költ sé -
ge ket, illetve koc ká za tot vi se li.

Támogatás alapjául szolgáló terület megállapítása

4.  §

(1) E ren de let sze rint tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te rü -
let nek az 1782/2003/EK ren de let 143b. cikké nek (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ me zõ gaz da sá gi te rü le -
tet kell te kin te ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti te rü let ese tén csak ab ban az
eset ben igé nyel he tõ tá mo ga tás – ki vé ve a (3) be kez dés ben
fog lal ta kat –, ha a tá mo gat ha tó te rü let el éri vagy meg ha -
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lad ja az 1 hek tárt. Amennyi ben a tá mo gat ha tó te rü let több
me zõ gaz da sá gi par cel lá ból áll, az egyes me zõ gaz da sá gi
par cel lák nak el kell ér ni ük vagy meg ha lad ni uk a 0,3 hek -
tárt. Tá mo ga tás leg alább 0,3 hek tár egy be füg gõ tá mo gat -
ha tó szõ lõ ül tet vény vagy gyü möl csös ül tet vény te rü le te
után ön ál ló an is igé nyel he tõ.

(3) Ha a me zõ gaz da sá gi ter me lõ tá mo gat ha tó te rü le te
nem éri el együt te sen az 1 hek tárt, de ren del ke zik leg alább
0,3 hek tár tá mo gat ha tó szõ lõ ül tet vény vagy gyü möl csös
ül tet vény össze füg gõ te rü let tel, e te rü le tek után együt te sen 
igé nyel het tá mo ga tást.

(4) Egy me zõ gaz da sá gi par cel lá ra e ren de let alap ján
csak egy tá mo ga tá si ké re lem nyújt ha tó be.

(5) A tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te rü le tet a tény le ges
hasz no sí tás alap ján kell meg ha tá roz ni. A tá mo ga tás alap -
já ul szol gá ló te rü let hasz no sí tá sa te kin te té ben a Ta nács
1782/2003/EK ren de le te 143b. cikk (6) be kez dé sé ben fog -
lal ta kat kell al kal maz ni.

(6) E ren de let alap ján nem ve he tõ igény be tá mo ga tás
olyan te rü let után, amely re vo nat ko zó lag a Nem ze ti Vi -
dék fej lesz té si Terv alap ján az Euró pai Unió ál tal társ fi nan -
szí ro zott me zõ gaz da sá gi te rü le tek er dõ sí té sé hez nyúj tott
tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
132/2004. (IX. 11.) FVM ren de let alap ján tá mo ga tás ra
való jo go sult sá got ál la pí tot tak meg.

Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot

5.  §

(1) A tá mo ga tás igény lé sé nek alap já ul szol gá ló me zõ -
gaz da sá gi par cel lá kat he lyes me zõ gaz da sá gi és kör nye ze ti 
ál la pot ban kell tar ta ni.

(2) Nem áll fenn meg fe le lõ ál la pot, ha a föld hi va tal ál tal
vég re haj tott ha tár szem le alap ján, illetve táv ér zé ke lés út ján 
meg ál la pít ha tó, hogy az adott te rü let (par cel la) 2003. jú -
nius 30-án nem fe lel t meg a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi
LV. tör vény 36.  § (1) be kez dé sé nek.

Támogatási kérelem

6.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met 2006. áp ri lis 15-tõl 2006. má -
jus 15-ig ki zá ró lag a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hi va tal (a to váb bi ak ban: MVH) ál tal rend sze re sí tett 2006.
évi for ma nyom tat vá nyon és az ah hoz mel lé kelt, a Me PAR
ren de let sze rin ti egye di blokk tér ké pen, a vo nat ko zó MVH
köz le mény ben meg ha tá ro zot tak sze rint le het be nyúj ta ni.

(2) A tá mo ga tá si ké rel met a me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek
sa ját ke zû leg alá kell ír nia. Amennyi ben a tá mo ga tá si ké -

re lem fõ lap já ról a me zõ gaz da sá gi ter me lõ alá írá sa hi ány -
zik, úgy a ké rel met el kell uta sí ta ni.

(3) A tá mo ga tá si ké rel men fel kell tün tet ni az Euró pai
Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re haj tá sá -
ban, illetve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si rend szer ben érin tett
ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és
az ezzel kap cso la tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló
141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
alap ján ki adott re giszt rá ci ós szá mot.

(4) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a (3) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott re giszt rá ci ós szám mal nem ren del -
ke zik, a ké re lem hez egy ide jû leg csa tol ja az R. sze rin ti
nyil ván tar tás ba vé te li ké rel met is.

(5) A ké rel men a me zõ gaz da sá gi ter me lõ kü lön ro vat -
ban nyi lat ko zik az ál ta la be je len tett te rü let vo nat ko zá sá -
ban ál lan dó le ge lõ ként hasz no sí tott föld te rü let nagy sá gá -
ról, valamint a 796/2004/EK ren de let 14. cikk (1) be kez dé -
sé nek 1–3. al be kez dé se i ben fog lal tak nak meg fele lõen
hasz no sí tott egyéb, be je len tés re kö te le zett te rü le tek rõl. A
be je len té si kö te le zett ség el mu lasz tá sá ból ere dõ jog kö vet -
kez mé nyek re a 796/2004/EK ren de let 14. cikk (1a) be kez -
dé sét kell al kal maz ni.

(6) Az MVH a tá mo ga tá si ké re lem be fo ga dá sá ról a tá -
mo ga tá si ké re lem be nyúj tá si ha tár ide jét kö ve tõ 30 na pon
be lül iga zo lást ál lít ki, és meg kül di a me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ ré szé re. Az iga zo lás ki adá sá nak szem pont já ból a ké -
re lem be nyúj tás nap já nak a 7. § (1) be kez dés ben fog lalt
ha tár idõt kell te kin te ni. Az iga zo lás a ké re lem ben fog lal -
tak nak meg fele lõen tar tal maz za:

a) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ne vét, re giszt rá ci ós szá -
mát;

b) a ké re lem ben fel tün te tett me zõ gaz da sá gi par cel lák
ada ta it:

ba) a fi zi kai blokk azo no sí tó szá mot,
bb) a par cel la sor szá mát,
bc) a hasz no sí tás tí pu sát,
bd) a be je len tett te rü le tet; valamint
c) az ügy fél ál tal az MVH-hoz be je len tett ér vé nyes

bank szám la szá mot.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti iga zo lás ki ál lí tá sa nem mi nõ -
sül a tá mo ga tá si jo go sult ság vagy más jo go sult sá gi fel té te -
lek tel je sí té se iga zo lá sá nak.

Késedelmes benyújtás

7.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem a 6.  § (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ha tár idõn túl – a Bi zott ság 796/2004/EK ren de -
le té nek 21. cik ké ben fog lal tak ra fi gye lem mel – 2006. jú -
nius 9-ig nyújt ha tó be.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ha tár idõn túl be nyúj tott
ké rel me ket az MVH el uta sít ja.
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Egységes területalapú támogatási kérelem módosítása

8.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem – a 796/2004/EK ren de let
21. cikk (2) be kez dé sé nek elsõ al be kez dé sé re fi gye lem -
mel – 2006. má jus 31-ig jog kö vet kez mé nyek nél kül,
 illetve 2006. jú ni us 9-ig a 7.  § (1) be kez dés ben fog lalt jog -
kö vet kez mé nyek mel lett mó do sít ha tó az MVH ál tal rend -
sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon.

(2) Az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá si ké re lem mó do -
sí tá sá val össze füg gõ rész le tes sza bá lyo kat a Bi zott ság
796/2004/EK ren de le té nek 15. cik ke, illetve a 21. cikk
(2) be kez dé se ha tá roz za meg.

Hiánypótlás

9.  §

Amennyi ben a ké re lem nem fe le l meg az e ren de let ben,
valamint az egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt fel té te lek nek,
vagy más ok ból ki egé szí tés re vagy ki ja ví tás ra szo rul, az
MVH az ügy fe let a hi á nyok meg je lö lé se mel lett a hi bák ki -
ja ví tá sá ra, illetve pót lá sá ra szó lít ja fel.

A nyilvánvaló hibák helyesbítése

10.  §

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

(2) A tá mo ga tá si ké re lem nyil ván va ló hi bá i nak ja ví tá sá -
ra a Bi zott ság 796/2004/EK ren de le té nek 19. cik ké ben
fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Támogatási kérelem visszavonása

11.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem az MVH ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon le het vissza von ha tó.

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

Adminisztratív és fizikai ellenõrzések

12.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem ben fog lal tak, valamint a tá -
mo ga tá si fel té te lek ad mi niszt ra tív és fi zi kai el len õr zé sé re

a) a Ta nács 1782/2004/EK ren de le té nek 17–27. cik ke i -
ben,

b) a Bi zott ság 1973/2004/EK ren de le té nek 136. cik ke
sze rin ti szû kí tés sel al kal ma zott 796/2004/EK ren de let ben,

c) a Tv.-ben, valamint

d) az 1.  § i) pont já ban

fog lal tak sze rint ke rül sor.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés alap ján vég zett el len -
õr zé sek ered mé nye kép pen az adott fi zi kai blokk ra be adott
tá mo ga tá si ké rel mek ál tal le fe dett te rü let össze sen na -
gyobb, mint a fi zi kai blokk net tó tá mo gat ha tó te rü le te (túl -
igény lés),

a) és a túl igény lés mér té ke nem éri el a fi zi kai blokk
net tó tá mo gat ha tó te rü le té nek az 5%-át, az MVH a túl -
igény lés ará nyá ban a fi zi kai blokk net tó tá mo gat ha tó te rü -
le té ig csök ken ti a fi zi kai blok kon be lü li ké re lem ben meg -
je lölt te rü le te ket;

b) és a túl igény lés mér té ke el éri vagy meg ha lad ja a fi zi -
kai blokk net tó tá mo gat ha tó te rü le té nek az 5%-át, az MVH 
ér te sí ti az érin tett me zõ gaz da sá gi ter me lõ ket, és egy út tal
fel szó lít ja õket a ké re lem ben meg adott ada tok he lyes bí té -
sé re.

(3) A (2) be kez dés a) pont ja alap ján tör té nõ ará nyos
csök ken tést tar tal ma zó tá mo ga tá si ha tá ro zat ellen az érin -
tett me zõ gaz da sá gi ter me lõk a 796/2004/EK ren de let
24. cik ké nek (2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen
fel leb bez het nek.

(4) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti ér te sí tés ben meg
kell je löl ni az érin tett fi zi kai blokk vo nat ko zá sá ban gaz -
dál ko dó ké rel met be nyúj tó me zõ gaz da sá gi ter me lõ ket, és
a ké rel mük ben fog lal tak nak meg fele lõen a me zõ gaz da sá gi 
par cel lá ra vo nat ko zó ada to kat.

(5) A (2) be kez dés b) pont ja alap ján a ké rel met be nyúj tó 
me zõ gaz da sá gi ter me lõk kö te le sek az ér te sí tés ben meg ha -
tá ro zott idõ tar ta mon be lül írá sos vá laszt adni az MVH ré -
szé re.

(6) Amennyi ben a (2) be kez dés b) pont ja alap ján meg ál -
la pí tott túl igény lés az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott vá -
la szok ban fog lalt he lyes bí té se ket köve tõen rész ben vagy
egész ben to vább ra is fenn áll, az MVH

a) az 5 szá za lé kot meg nem ha la dó túl igény lés ese tén a
túl igény lés ará nyá ban a fi zi kai blokk net tó tá mo gat ha tó te -
rü le té ig csök ken ti a fi zi kai blok kon be lü li ké re lem ben
meg je lölt te rü le te ket, illetve

b) az 5 szá za lé kot meg ha la dó túl igény lés ese tén fi zi kai
el len õr zést foly tat le az érin tett fi zi kai blokk vo nat ko zá sá -
ban.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti fi zi kai el len õr zést nem kell
le foly tat ni, ha az (5) be kez dés sze rin ti ha tár idõt a ké rel met
be nyúj tó me zõ gaz da sá gi ter me lõ el mu lasz tot ta. Eb ben az
eset ben az MVH a ha tár idõt el mu lasz tó me zõ gaz da sá gi
ter me lõ ké re lem ben be je len tett te rü le te it a túl igény lés
mér té ké nek meg fele lõen csök ken ti.
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(8) Amennyi ben az MVH ugyan azon me zõ gaz da sá gi
par cel la te kin te té ben több szö rös igény lést ál la pít meg, a
(2)–(7) be kez dés sze rint jár el.

(9) Amennyi ben az ad mi niszt ra tív, illetve a fi zi kai
ellen õr zés ered mé nye képp sem szün tet he tõ meg a túl -
igény lés, illetve a több szö rös igény lés, ak kor a fi zi kai
blokk tá mo gat ha tó te rü le tét meg ha la dó te rü let min den
érin tett ké re lem ese té ben jo go su lat lan igény lés nek szá mít.

(10) A (9) be kez dés sze rin ti te rü let nem ha lad hat ja meg az
adott fi zi kai blokk ban ké rel me zett te rü let 100 szá za lé kát.

(11) A (9) be kez dés sze rin ti jo go su lat lan igény lés mind -
ad dig fenn áll, míg va la me lyik érin tett me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ a jog vi ta el bí rá lá sá ra egyéb ként ille té kes ha tó ság
vagy bí ró ság jog erõs ha tá ro za tá val nem iga zol ja jo go sult -
sá gát, vagy az érin tett me zõ gaz da sá gi ter me lõk együt te sen 
nem he lyes bí tik a ké rel me i ket.

Levonások és kizárások a jogosultsági feltételek
tekintetében

13.  §

Az ad mi niszt ra tív, il le tõ leg fi zi kai el len õr zé sek alap ján
a jo go sult sá gi fel té te lek hez kap cso ló dó le vo ná so kat,
illetve ki zá rá so kat a Ta nács 1782/2003/EK ren de le té nek
6–7. cik kei, a Bi zott ság 1973/2004/EK ren de let 138. cik -
ke, valamint a Bi zott ság 796/2004/EK ren de let 65–68. cik -
kei alap ján kell el bí rál ni.

A számítás alapja

14.  §

A tá mo ga tás ki szá mí tá sá nak alap ját a Bi zott ság
796/2004/EK ren de let 50. cikk (1), (3), valamint (7) be -
kez dé sé ben fog lal tak alap ján kell meg ha tá roz ni.

A jogkövetkezmények halmozódása

15.  §

A le vo ná sok, ki zá rá sok, valamint más kö zös sé gi és
nem ze ti jog sza bá lyok sze rin ti szank ci ók hal mo zó dá sá ra a
Bi zott ság 796/2004/EK ren de le té nek 71. cikk (2) be kez -
dé sé ben és a 71a. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) és kivételes
körülmények esetei

16.  §

(1) Az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or), il le tõ leg más 
ki vé te les kö rül mé nyek  miatti iga zo lá si ké re lem ki zá ró lag

az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon nyújt -
ha tó be.

(2) Az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) és a ki vé te les
kö rül mé nyek ese te i re, valamint annak iga zo lá sá ra a Bi -
zott ság 796/2004/EK ren de le té nek 72. cik ké ben, valamint
az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap
Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott in téz ke dé sek te kin te -
té ben fel me rü lõ el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) ese tén
al kal ma zan dó egyes sza bá lyok ról  szóló 109/2004. (VI. 9.)
FVM ren de let ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Támogatási kérelem elbírálása

17.  §

A tá mo ga tá si ké re lem tár gyá ban az MVH leg ké sõbb
2007. jú ni us 1-jé ig dönt. A dön tés ben meg kell je löl ni:

a) a ké re lem ál tal le fe dett te rü le tet,
b) a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te rü le tet,
c) a me zõ gaz da sá gi ter me lõt meg il le tõ tá mo ga tá si

össze get,
d) az al kal ma zott jog kö vet kez mé nye ket.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítése

18.  §

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

A hasznosító személyében bekövetkezett változás

19.  §

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

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

(3) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa ese tén az új me zõ gaz -
da sá gi ter me lõ a (2) be kez dés sze rin ti be je len tés hez csa -
tol ja nyi lat ko za tát a tá mo ga tá si fel té te lek tel je sí té sé re vo -
nat ko zó kö te le zett sé gek be tar tá sá ról.

(4) A hasz no sí tó sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zás ra
egye bek ben a Bi zott ság 796/2004/EK ren de le té nek
74. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.
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Kifizetés

20.  §

(1) A tá mo ga tás ki fi ze té se a Ta nács 1782/2003/EK ren -
de le té nek 28. cik ké ben fog lal tak nak meg fele lõen 2006.
de cem ber 1-jé tõl 2007. jú ni us 30-ig, az MVH R. sze rin ti
ügy fél-re giszt rá ci ós rend sze ré ben nyil ván tar tott bank -
szám lá ra tör té nõ át uta lás sal tör té nik.

(2) A tá mo ga tás – füg get le nül a hasz no sí tó sze mé lyé ben 
be kö vet ke zett vál to zás tól – a Bi zott ság 796/2004/EK ren -
de let 74. cikk (6) be kez dé se alap ján a tá mo ga tást ere de ti -
leg igény lõ me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek ke rül ki fi ze tés re.

Állandó legelõként hasznosított földterületek fenntartása

21.  §

(1) A 796/2004/EK ren de let 3. cik ké nek (1) be kez dé sé -
ben fog lalt kö te le zett sé get nem ze ti szin ten kell alkal -
mazni.

(2) A 796/2004/EK ren de let 3. cikk (2) be kez dé sé ben
em lí tett re fe ren cia arány 0,0264.

(3) Az ál lan dó le ge lõ ként hasz no sí tott föld te rü le tek me -
zõ gaz da sá gi össz te rü let hez vi szo nyí tott ará nyát az MVH a 
6.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt nyi lat ko za tok alap ján a
796/2004/EK ren de let 3. cik ké nek meg fele lõen ál la pít ja
meg, és köz le mény ben köz zé te szi.

(4) A 796/2004/EK ren de let 4. cikk (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott en ge dé lye zé si el já rás ról, valamint a ren de -
let 4. cikk (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott hasz no sí -
tás-vissza ál lí tá si kö te le zett ség rõl kü lön jog sza bály ren del -
ke zik.

(5) Amennyi ben jog sza bály az ál lan dó le ge lõ te rü let
csök ken té sé vel össze füg gés ben az érin tett te rü le tek re vo -
nat ko zó an kü lön en ge dé lye zé si, be je len té si kö te le zett sé -
get ír elõ vagy szank ció al kal ma zá sát ren de li el, azok a
2006. évi, a Me zõ gaz da sá gi Par cel la Azo no sí tó Rend szer
ál lan dó le ge lõ te ma ti kus ré te gé ben rög zí tett ál la pot figye -
lembe véte lével ke rül nek meg ha tá ro zás ra.

Záró rendelkezések

22.  §

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

23.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Euró pai 
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia

Rész le gé bõl fi nan szí ro zott in téz ke dé sek te kin te té ben fel -
me rü lõ el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) ese tén al kal -
ma zan dó egyes sza bá lyok ról  szóló 109/2004. (VI. 9.)
FVM ren de let (a továb biak ban: vis ma i or ren de let) 3.  §
(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 ha tá ro zott ese te ket az
MVH csak ak kor fo gad hat ja el, ha azo kat az ügy fél – az
(1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben örö -
köse – ha tó sá gi iga zo lás sal tud ja bi zo nyí ta ni. A 3.  § (1) be -
kez dés c) pont já ban fog lalt ese te ket a föld te rü let fek vé se
sze rint ille té kes me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va -
tal iga zol ja. Az iga zo lás nak – amennyi ben a kár mér té ke
par cel lán ként el té rõ – par cel lán ként azo no sít ha tó mó don
tar tal maz nia kell a kár mér té két is.”

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a vis ma i or 
ren de let 3.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) egyes or szá gos, illetve nagy
je len tõ sé gû he lyi ese mé nye ket vagy kö rül mé nye ket
(aszály, ár víz, bel víz, szél vi har, jég esõ, tû ze set, föld ren -
gés, or szá gos je len tõ sé gû sztrájk vagy tün te tés stb.) köz le -
mény ben vis ma i or nak nyil vá nít hat. A mi nisz ter a vis
 maior be kö vet kez tét meg ha tá ro zott te rü let re, illetve gaz -
dál ko dók meg ha tá ro zott kö ré re is ki mond hat ja. A köz le -
ményt a mi nisz ter a Föld mû ve lé si és Vi dék fej lesz té si Ér te -
sí tõ ben, a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té -
rium, valamint az MVH hon lap ján, illetve egy or szá gos
na pi lap ban köz zé te szi. A köz le mény kez de mé nye zé se
vagy köz zé té te le nem érin ti a 3.  § (2) be kez dé sé ben és a
4.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé ge ket.”

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a vis ma i or 
ren de let 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Amennyi ben jog sza bály vagy köz le mény el té rõ en
nem ren del ke zik, az el há rít ha tat lan kül sõ ok be kö vet kez -
té vel kap cso la tos iga zo lást az MVH – a ké re lem be nyúj tá si 
he lye ként meg ha tá ro zott – ille té kes szer vé hez kell be nyúj -
ta ni. Jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban

a) az iga zo lást az el há rít ha tat lan kül sõ ok meg szû né sé -
tõl szá mí tott tíz mun ka na pon be lül,

b) a vég le ge sen és az elõ ze tesen el is mert TÉSZ-nek az
1433/2003/EK ren de let 4. cikk (4) be kez dé sé ben és az
1943/2003/EK ren de let 2. cikk (3) be kez dé sé ben fog lal tak 
al kal ma zá sa ér de ké ben az iga zo lást a hi vat ko zott ren de le -
tek ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si ké rel mek kel egy ide jû leg
kell be nyúj ta ni.”

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a vis ma i or 
ren de let 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A 3.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ
köz le mény ha tá lya alá tar to zó, és a 3.  § (2) be kez dé sé nek,
valamint a 4.  § (1) be kez dé sé nek meg fele lõen iga zolt
 eseményt vagy kö rül ményt az MVH vis ma i or ként el -
fogadja.”
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(5) A HMKÁ ren de let 1. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let mel lék le te lép.

24.  §

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

a) a Ta nács 1782/2003/EK ren de le te (2003. szep tem -
ber 29.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len
tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá -
ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá -
mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá a
2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK,
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a
2529/2001/EK ren de le tek mó do sí tá sá ról;

b) a Ta nács 2004/281/EK ha tá ro za ta (2004. már ci us
22.) a Cseh Köz tár sa ság, az Észt Köz tár sa ság, a Cip ru si
Köz tár sa ság, a Lett Köz tár sa ság, a Lit ván Köz tár sa ság, a
Ma gyar Köz tár sa ság, a Mál tai Köz tár sa ság, a Len gyel
Köz tár sa ság, a Szlo vén Köz tár sa ság és a Szlo vák Köz tár -
sa ság csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl, valamint az Euró pai
Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek ki iga zí tá sá ról  szóló ok -
mány nak a kö zös ag rár po li ti ka re form ját kö ve tõ adaptá -
ciójáról;

c) a Bi zott ság 1973/2004/EK ren de le te (2004. ok tó ber
29.) az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let IV. és IVa. cí me i -
ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to váb bá a pi -
hen te tett te rü let alap anyag-ter me lés re való hasz ná la tát il -
le tõ en ugyan ezen ren de let al kal ma zá sá nak rész le tes sza -
bá lyo zá sá ról;

d) a Bi zott ság 796/2004/EK ren de le te (2004. áp ri lis
21.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá -
mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo -
ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló, 2003. szep tem ber
29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let ál tal elõ írt köl csö nös
meg fe lel te tés, mo du lá ció, valamint in teg rált igaz ga tá si és
el len õr zé si rend szer vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról;

e) a Bi zott ság 239/2005/EK ren de le te (2005. feb ru ár
11.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len tá -
mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá mo -
ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló, 2003. szep tem ber
29-i 1782/2003/EK ta ná csi ren de let ál tal elõ írt köl csö nös
meg fe lel te tés, mo du lá ció, valamint in teg rált igaz ga tá si és
el len õr zé si rend szer vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 796/2004/EK bi zott sá gi
ren de let mó do sí tá sá ról és he lyes bí té sé rõl;

f) a Bi zott ság 1954/2005/EK ren de le te (2005. no vem -
ber 29.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len
tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá -
ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá -
mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló, 1782/2003/EK

ta ná csi ren de let ál tal elõ írt köl csö nös meg fe lel te tés, mo du -
lá ció, valamint in teg rált igaz ga tá si és el len õr zé si rend szer
vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí -
tá sá ról  szóló 796/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról és a tá -
mo ga tás ki fi ze té se te kin te té ben az 1782/2003/EK ren de -
let tõl való el té rés rõl;

g) a Bi zott ság 2184/2005/EK ren de le te (2005. de cem -
ber 23.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té ben tar to zó köz vet len
tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá -
ról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott tá -
mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról  szóló 1782/2003/EK
ta ná csi ren de let al kal ma zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló 796/2004/EK és
1973/2004/EK ren de let mó do sí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Melléklet
a 24/2006. (III. 31.) FVM rendelethez

„1. számú melléklet
a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelethez

A „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”
elõ írásai

1. Ti zen ket tõ szá za lék nál na gyobb lej té sû te rü le te ken
ka pás kul tú rák (bur go nya, csi csó ka) ter mesz té se ti los.

2. Szán tó te rü le tek mû ve lés ben tar tá sa, gyom men tes ál -
la pot biz to sí tá sa mel lett.

3. A me zõ gaz da sá gi te rü le te ken a hasz no sí tás szem -
pont já ból nem kí vá na tos lágy és fás szá rú nö vé nyek meg te -
le pe dé sét és ter je dé sét meg kell aka dá lyoz ni.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

25/2006. (III. 31.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Orientációs
és Garancia Alap Garancia Részlegébõl

finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz
kapcsolódó 2006. évi kiegészítõ nemzeti támogatás

igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ezzel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról  szóló
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2003. évi LXXIII. tör vény (a továb biak ban: MVH tör -
vény) 45.  § (2) be kez dés c) pont já ban, valamint az ag rár -
gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi CXIV. tör vény
(a továb biak ban: Tv.) 10.  § (2) be kez dé sé nek ba) és
e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Fogalommeghatározás

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban

1. me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az 1782/2003/EK ren de let
2. cikk a) pont ja sze rin ti ter me lõ, ide ért ve a jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze te ket is;

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

3. gaz da ság:

a) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál tal hasz no sí tott, a Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le tén fek võ és az Euró pai Me zõ gaz -
da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé -
bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás 2006.
évi igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl  szóló
24/2006. (III. 31.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.)
alap ján be je len tett me zõ gaz da sá gi te rü le tek összes sé ge,

b) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál tal hasz no sí tott egyé ni
tá mo ga tá si jo go sult ság és kvó ta összes sé ge, valamint

c) min den olyan ma gyar or szá gi te nyé szet, amely nek a
me zõ gaz da sá gi ter me lõ a be je len tett tar tó ja;

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

5. ta kar mány ter mõ te rü let: a me zõ gaz da sá gi ter me lõ
ré szé re meg ál la pí tott nö vény ter mesz té si ki egé szí tõ nem -
ze ti tá mo ga tás ba be vont tá mo gat ha tó te rü let és az R. alap -
ján meg ál la pí tott tá mo gat ha tó te rü let kü lön bö ze té bõl adó -
dó me zõ gaz da sá gi te rü let;

6. vá gó híd: a vá gó ál la tok le vá gá sá nak és le ölé sé nek ál -
lat vé del mi sza bá lya i ról  szóló 9/1999. (I. 27.) FVM ren de -
let 2.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott vá gó híd, amely a vá gó -
ál la tok vá gás utá ni mi nõ sí té sé rõl  szóló 75/2003. (VII. 4.)
FVM ren de let elõ írásai sze rint mi nõ sí tést vé gez, je len tést
tesz;

7. ENAR ren de let:

a) szar vas mar ha ENAR ren de let: a szar vas mar ha-fa jok 
egye de i nek je lö lé sé rõl, valamint Egy sé ges Nyil ván tar tá si
és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM
ren de let,

b) juh ENAR ren de let: az egyes ál lat fa jok egye de i nek
Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl
 szóló 47/2005. (V. 23.) FVM ren de let;

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

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

10. anya te hén: az 1782/2003/EK ren de let 122. cik ké -
nek d) és e) pont ja i ban meg ha tá ro zott nõ iva rú, há zi a sí tott
szar vas mar ha fé le;

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

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

13. bir to kon tar tás: a gaz da ság ban tör té nõ ál lat tar tás;
14. át ru há zás: a ké rel men be je len tett ál la tok (egye dek) 

összes sé gé nek bir to kon tar tá si idõ szak alatt át ve võ nek tör -
té nõ el adá sa;

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

16. át ve võ: az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki re a ké re -
lem ben be je len tett összes ál la tot át ru ház zák;

17. tej ter me lõ: a te hén tej ter mék pá lya sza bá lyo zá sá ban 
al kal ma zott kvó ta rend szer rõl  szóló 69/2004. (IV. 29.)
FVM ren de let (a továb biak ban: Kvó ta ren de let) 1.  § (3) be -
kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti tej ter me lõ;

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

19. kvó ta év: 2005. áp ri lis 1-jé tõl 2006. már ci us 31-ig
tar tó idõ szak;

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

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

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

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

24. el sõd le ges fel dol go zó: olyan ter mé sze tes vagy jogi
sze mély, aki/amely a be ta ka rí tott ter mény el sõd le ges fel -
dol go zá sát vég zi;
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25. ter me lõi cso port: a ter me lõi cso por tok ról  szóló
85/2002. (IX. 18.) FVM ren de let alap ján elõ ze tesen el is -
mert, illetve a ter me lõi cso por tok ról  szóló 81/2004. (V. 4.)
FVM ren de let alap ján vég le ge sen el is mert ter me lõi cso -
port;

26. ener gia nö vény:
a) a búza, tri ti ca le,
b) a ku ko ri ca,
c) az õszi ká posz ta rep ce,
d) a nap ra for gó,
e) az ener gia fû,
f) kü lön tör vény alap ján er dõ nek nem mi nõ sü lõ rö vid

vá gás for du ló val ke zelt fa (cser je) ül tet vény (KN kód:
06 02 90 41),

g) ken der,
h) ci rok fé lék,
i) bur go nya
j) csi csó ka
k) vízi nád,
l) Mis cant hus,

amennyi ben azt ener ge ti kai cél ból tör té nõ fel hasz ná lás ra
ter mesz tik;

27. ener ge ti kai célú fel hasz ná lás: ha az ener gia nö -
vényt az el sõd le ges fel dol go zó val kö tött szer zõ dés alap -
ján, illetve sa ját célú fel hasz ná lás ke re té ben

a) tü ze lõ anyag ként hõ-, vil la mos ener gia, tech no ló gi ai
gõz,

b) ener gia elõ ál lí tá sá ra szol gá ló bri kett vagy pel let,
c) bio gáz,
d) bio-üzem anyag (bio dí zel, bi o e ta nol)

elõ ál lí tá sá ra hasz nál ják fel;
28. rö vid vá gás for du ló: amennyi ben a fa (cser je) ül tet -

vény le ter me lé sé re a te le pí tés tõl szá mí tott 5 éven be lül sor
ke rül.

Támogatási jogcímek

2.  §

E ren de let alap ján az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá -
ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott 
egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó an:

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

tar tás hoz,
g) a szán tó föl di nö vény ter mesz tés hez,
h) a Bur ley do hány ter mesz té sé hez,
i) a Vir gi nia do hány ter mesz té sé hez,
j) a hé jas gyü möl csû ek ter mesz té sé hez, valamint
k) rizs ter mesz té sé hez,

l) az ener ge ti kai cél ból ter mesz tett lágy és fás szá rú nö -
vé nyek ter mesz té sé hez
ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás (a továb biak ban: tá mo ga tás) 
ve he tõ igény be.

A támogatás forrása

3.  §

A tá mo ga tás for rá sát és annak mér té két kü lön jog sza -
bály ha tá roz za meg.

Támogatásra jogosult

4.  §

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

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

b) a 2.  § a), c) és e) pont jai ese tén, aki (amely) a tá mo -
ga tá si ké re lem ben sze rep lõ ál la tok te nyé sze té nek ál lat tar -
tó ja ként – a Nyilv. rend. 2.  §-ának 9. pont ja sze rin ti re -
giszt rá ci ós szá má nak fel tün te té sé vel – sze re pel a szar vas -
mar ha, illetve juh ENAR ren de let sze rin ti nyil ván tar tás -
ban.

Támogatási kérelem

5.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met ki zá ró lag az MVH ál tal rend -
sze re sí tett 2006. évi for ma nyom tat vá nyon, a vo nat ko zó
MVH köz le mény ben meg ha tá ro zot tak sze rint le het be -
nyúj ta ni.

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

(3) Amennyi ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott re giszt rá ci ós szám mal nem ren del -
ke zik, a ké re lem hez egy ide jû leg csa tol ja a Nyilv. rend.
sze rin ti nyil ván tar tás ba vé te li ké rel met is.

(4) A tá mo ga tá si ké rel met a me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek
sa ját ke zû leg alá kell ír nia. Amennyi ben a tá mo ga tá si ké -
re lem fõ lap já ról a me zõ gaz da sá gi ter me lõ alá írá sa hi ány -
zik, úgy a ké rel met el kell uta sí ta ni.

(5) A 2.  § a), c) és e) pont ja i ban meg ha tá ro zott tá mo ga -
tá sok ese tén a tá mo ga tá si évre vo nat ko zó an csak az elsõ
be nyúj tott ké re lem fo gad ha tó el.
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Hiánypótlás

6.  §

Amennyi ben a ké re lem nem fe le l meg az e ren de let ben,
valamint az egyéb jog sza bá lyok ban elõ írt fel té te lek nek,
vagy más ok ból ki egé szí tés re vagy ki ja ví tás ra szo rul, az
MVH az ügy fe let a hi á nyok meg je lö lé se mel lett a hi bák ki -
ja ví tá sá ra, illetve pót lá sá ra szó lít ja fel.

A nyilvánvaló hibák helyesbítése

7.  §

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

(2) A tá mo ga tá si ké re lem nyil ván va ló hi bá i nak ki ja ví tá -
sá ra a Bi zott ság 796/2004/EK ren de le té nek 19. cik ké ben
fog lal ta kat kell al kal maz ni.

Késedelmes benyújtás

8.  §

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

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat a 16.  § (1) be kez dé -
se i ben meg ha tá ro zott ké rel mek ese tén nem kell alkal -
mazni.

Támogatási kérelem visszavonása

9.  §

(1) A ké rel met az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vá nyon le het vissza von ni.

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

(3) A (2) be kez dés ren del ke zé sei a 16.  § (1)–(2) be kez -
dé se i ben meg ha tá ro zott ké rel mek ese tén nem alkalmaz -
hatók.

Elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) és kivételes
körülmények esetei

10.  §

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

(2) Az el há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) ese te i re,
valamint annak iga zo lá sá ra a Bi zott ság 796/2004/EK ren -
de le té nek 72. cik ké ben, valamint az Euró pai Me zõ gaz da -
sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le gé bõl
fi nan szí ro zott in téz ke dé sek te kin te té ben fel me rü lõ el há rít -
ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) ese tén al kal ma zan dó egyes
sza bá lyok ról  szóló 109/2004. (VI. 9.) FVM ren de let ben
fog lal ta kat kell al kal maz ni.

A támogatási kérelem elbírálása

11.  §

(1) A tá mo ga tá si ké re lem el bí rá lá sá ról az MVH dönt. A
dön tés ben meg kell je löl ni:

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

b) a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló

ba) te rü le tet,

bb) ál lat lét szá mot,

bc) kvó tát, vagy

bd) egyé ni tá mo ga tá si fel sõ ha tárt;

c) a tá mo ga tás össze gét, illetve az annak ki szá mí tá sa
so rán al kal ma zott

ca) jog kö vet kez mé nye ket,

cb) vissza osz tás mér té két, valamint

cc) a tá mo ga tá si össze get érin tõ csök ken té sek egyéb
oka it.

(2) A dön tés nek tar tal maz nia kell, hogy a tá mo ga tá si
összeg a me zõ gaz da sá gi ter me lõ le járt köz tar to zá sá nak
meg fe le lõ összeg gel csök kent ve ke rül ki fi ze tés re.

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

Kifizetés

12.  §

(1) A tá mo ga tás fo rint ban, az MVH R. sze rin ti ügy -
fél-re giszt rá ci ós rend sze ré ben nyil ván tar tott bank szám lá -
ra tör té nõ át uta lás sal ke rül ki fi ze tés re.

(2) A tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl az adó ha tó ság nak a köz -
tar to zás sal kap cso la tos tá jé koz ta tá sát köve tõen az MVH a
köz tar to zás le vo ná sa mel lett in téz ke dik.

(3) A 2.  § a)–b) és g)–l) pon tok ban meg ha tá ro zott tá mo -
ga tás – füg get le nül a tá mo ga tást igény lõ me zõ gaz da sá gi
ter me lõ sze mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zás tól – a tá mo -
ga tást ere de ti leg igény lõ me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek ke rül
ki fi ze tés re.
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(4) A 2.  § c)–f) pon tok sze rin ti tá mo ga tá si jog cí mek hez
kap cso ló dó át ru há zás ese tén az át ru há zó ál tal igé nyelt tá -
mo ga tás az át ve võ nek ke rül ki fi ze tés re, ha az át ve võ

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

b) mel lé ke li az át ru há zás ról  szóló szer zõ dés má so la tát, és
c) tel je sí ti a tá mo ga tás igény be vé te lé hez szük sé ges

összes fel té telt.

(5) Ha a (2) be kez dés sze rin ti át ru há zás az át ve võ egyéb
tá mo ga tá si ké rel mé vel kap cso la tos fel té te lek tel je sí té sét
ked ve zõt le nül érin ti, az át ru há zott ál la to kat a 2006. tá mo -
ga tá si év vo nat ko zá sá ban kü lön ál ló gaz da ság nak kell te -
kin te ni.

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

(7) Amennyi ben e ren de let más ként nem ren del ke zik, a
tá mo ga tás ra jo go sult nak járó tá mo ga tá si összeg ki fi ze té -
sé re 2007. ja nu ár 1-jé tõl kez dõ dõ en 2007. jú ni us 30-ig ke -
rül sor.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítése

13.  §

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

II. HÍZOTTBIKA-TARTÁS TÁMOGATÁSA

14.  §

(1) Hím iva rú szar vas mar hák után egye den ként, éle tük
so rán egy al ka lom mal kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
mér té kû tá mo ga tás ve he tõ igény be.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás a 2006. tá mo ga -
tá si évre vo nat ko zó an leg fel jebb 94 620 egyed (a továb -
biak ban: hí zott bi ka or szá gos tá mo ga tá si fel sõ ha tár) után
fi zet he tõ.

(3) Amennyi ben a hí zott bi ka or szá gos tá mo ga tá si fel sõ -
ha tár nál több egyed len ne tá mo gat ha tó, az adott tá mo ga tá -
si év ben az igény lõn kén ti tá mo ga tá si összeg a túl lé pés
mér té ké vel ará nyo san csök ken.

15.  §

(1) A tá mo ga tás azon ki lenc hó na pos, vagy an nál idõ -
sebb, hím iva rú szar vas mar hák után igé nyel he tõ, me lye ket
2006. ja nu ár 1. és 2006. de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ban

a) vá gó hí don le vág tak, vagy
b) élõ ál lat ként Euró pai Uni ón kí vü li har ma dik or szág -

ba ex por tál tak vagy má sik euró pai uni ós tag ál lam ba szál lí -
tot tak (a továb biak ban együtt: ex port).

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

(3) Ha az Euró pai Unió más tag ál la má ból a me zõ gaz da -
sá gi ter me lõ te nyé sze té be be ho zott ál lat már ré sze sült a
mar ha- és bor jú hús pi a cá nak kö zös szer ve zé sé rõl  szóló,
1254/1999/EK ren de le tet mó do sí tó 1782/2003/EK szá mú
ta ná csi ren de let 123. cikk sze rin ti spe ci á lis húsmarha-
 támogatásban, az adott ál lat ra vo nat ko zó an hí zott bi ka-tar -
tá si tá mo ga tás nem ad ha tó.

(4) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter me -
lõ gon dos kod jon a te nyé sze té ben lévõ szar vas mar ha-ál lo -
mány nak a szar vas mar ha ENAR ren de let sze rin ti je lö lé sé -
rõl és nyil ván tar tá sá ról.

16.  §

(1) A tá mo ga tás ban – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré sze sül het, aki 2006. de -
cem ber 31-ig az MVH-hoz ér vé nyes tá mo ga tá si ké rel met
nyúj tott be az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá -
nyon.

(2) Az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü -
let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó 2005. évi ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM ren de let 17.  §-a
alap ján be nyúj tott, és az MVH ál tal 2005. évre el fo ga dott
ké rel mek a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál tal tör té nõ vissza vo -
ná sig e ren de let 16.  § (1) be kez dés nek meg fele lõen be -
nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem nek mi nõ sül nek.

(3) A 2006. ja nu ár 1. és 2006. má jus 31. kö zött le vá gott,
illetve ex por tált ál la tok ra vo nat ko zó an ab ban az eset ben
nyújt ha tó tá mo ga tás, ha a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a tá mo -
ga tá si ké rel mét – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2006. má jus 31-ig be nyújt ja. 2006. má jus 31-ét köve tõen
be nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem ese tén annak pos tá ra adá si
dá tu má val azo nos na pon vagy az után le vá gott, illetve ex -
por tált ál la tok ra ad ha tó tá mo ga tás.

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

2006/35. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2987



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

(6) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter me -
lõ a szar vas mar ha ENAR ren de let sze rin ti je len té si kö te le -
zett ség nek meg fele lõen az ál lat te nyé szet bõl tör té nõ ki ke -
rü lé sé nek, valamint vá gá sá nak, illetve ex port já nak be je -
len té sét leg ké sõbb 2007. ja nu ár 16-ig meg te gye.

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

17.  §

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

(2) A tá mo gat ha tó ál la to kat az MVH évi 3 al ka lom mal
tör té nõ le kér de zés so rán, az adat bá zis 2006. má jus 31-i,
2006. szep tem ber 30-i, illetve – a 2006. de cem ber 31-ig le -
vá gott, illetve ex por tált ál la tok ra vo nat ko zó an – 2007. ja -
nu ár 16-i ál la po ta sze rin ti ada tok alap ján ha tá roz za meg.

(3) Az MVH a tá mo gat ha tó ál la tok ról  szóló iga zo lást a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott elsõ két idõ pon tot kö ve tõ
45 na pon be lül meg kül di a me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek.

(4) A tá mo ga tá si összeg 2007. már ci us 31-ig ke rül ki fi -
ze tés re.

18.  §

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

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

a) 25–27. cik ké ben, valamint

b) 34–35. cik ké ben

fog lal ta kat kell al kal maz ni.

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

III. TEJTERMELÉS TÁMOGATÁSA

19.  §

(1) A tej ter me lõ egyé ni re fe ren cia mennyi sé ge alap ján
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás ra
jo go sult.

(2) A tá mo ga tás össze ge a tej ter me lõ 2006. már -
cius 31-én ren del ke zé sé re álló be szál lí tá si és köz vet len ér -
té ke sí té si kvó ta össze ge alap ján tej ter me lõn ként ke rül
meg ha tá ro zás ra.

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

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

20.  §

(1) Az MVH a tá mo ga tás igény lé sé hez szük sé ges for -
ma nyom tat ványt a 2006/2007-es kvó ta év re ér vé nyes kvó -
ta iga zo lás sal kül di meg a tej ter me lõ ré szé re.

(2) A ké re lem be nyúj tá sá nak a tej ter me lõ ál tal sa ját ke -
zû leg alá írt for ma nyom tat vány nak a kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott 15 na pon be lül az ille té kes MVH me gyei Ki ren delt -
ség ré szé re tör té nõ meg kül dé se mi nõ sül.

21.  §

A tej ter me lõ ré szé re meg ítélt tá mo ga tá si összeg a kvó -
ta évet kö ve tõ év már ci us 31-éig ke rül ki fi ze tés re.

22.  §

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

IV. ANYATEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁSA

23.  §

(1) Anya te he nen ként kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott mér té kû tá mo ga tás ve he tõ igény be.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás a 2006. tá mo ga -
tá si évre vo nat ko zó an leg fel jebb 117 000 egyed (a továb -
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biak ban: anya te hén or szá gos tá mo ga tá si fel sõ ha tár) után
fi zet he tõ.

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

24.  §

(1) A tá mo ga tás ra az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ jo go sult, 
aki nek

a) a kvó ta ren de let sze rin ti ren del ke zés re álló egyé ni re -
fe ren cia mennyi sé ge és a gaz da sá gi tár sa ság ba vagy szö -
vet ke zet be va gyo ni hoz zá já ru lás ként be vitt vagy ré szük re
hasz ná lat ba adott kvó ta mennyi sé gé nek össze ge nem ha -
lad ja meg a 120 000 kg-ot, vagy

b) a kvó ta ren de let sze rin ti ren del ke zés re álló egyé ni re -
fe ren cia mennyi sé ge és a gaz da sá gi tár sa ság ba vagy szö -
vet ke zet be va gyo ni hoz zá já ru lás ként be vitt vagy ré szük re
hasz ná lat ba adott kvó ta mennyi sé gé nek össze ge meg ha -
lad ja a 120 000 kg-ot, és a tá mo ga tá si ké re lem ben fel tün te -
tett ál la ta it tej ter me lést nem foly ta tó te nyé szet ben tart ja,
to váb bá vál lal ja, hogy azo kat a továb biak ban tej ter me lés re 
nem hasz no sít ja, valamint a ké re lem ben fel tün te tett ál la tai
2005. áp ri lis 1-jé tõl nem áll nak tej ter me lé si ellen õr zés
alatt.

(2) Tá mo ga tás a tá mo ga tá si ké re lem be adá sá nak nap ján
a te nyé szet ben lévõ olyan anya te he nek után igé nyel he tõ,
me lyek nem tar toz nak a Bi zott ság 1973/2004/EK ren de le -
té nek XV. mel lék le té ben fel so rolt faj ták hoz, valamint az
adat bá zis ban „99 kó don egyéb tej hasz nú” faj tá val be je len -
tett faj ták hoz.

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

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

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

c) a tá mo ga tás ra be je len tett ál lo má nyá ban köz pon ti
lajst rom szám mal el lá tott, a (2) be kez dés alap ján tá mo gat -
ha tó faj tá jú te nyész bi kát vagy mély hû tött sza po rí tó anya -
got hasz nál, és a ter mé ke nyí té se ket, fe dez te té se ket, a sza -
bad és há rem sze rû pá roz ta tá so kat, valamint az emb rió át -
ül te té se ket az erre a cél ra a Ter mé ke nyí té si El len õr zé si
Rend szer ben (TER) rend sze re sí tett bi zony la to kon az
OMMI köz pon ti adat bá zi sá ba sza bá lyo san be je len tet te, és
a be je len tett ada to kat a köz pon ti adat bá zis ban re giszt rál -
ták,

d) a tá mo ga tás ra be je len tett te nyé sze té ben jel lem zõ en
hús ter me lés cél já ra tart bor ja kat, és a ké rel me zett ál la tok
leg alább 30%-ának van el lé se a tá mo ga tá si év so rán,
valamint a ké rel me zett ál lat tól a tá mo ga tá si év so rán szü le -
tett bor jak a szü le tést köve tõen leg alább egy hó na pon ke -

resz tül az any juk kal azo nos te nyé szet ben ta lál ha tók, to -
váb bá

e) a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló ál la tok ese tén az üszõk 
ará nya a bir to kon tar tás tel jes ide je alatt leg fel jebb 40%.

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

(5) A tá mo ga tás to váb bi fel té te le az anya te hén faj tá já -
nak az adat bá zis ba a szar vas mar ha ENAR ren de let ben
meg ha tá ro zott út mu ta tó (a továb biak ban: Út mu ta tó) sze -
rin ti faj ta kód dal leg ké sõbb a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá -
sá ig való be je len té se.

(6) A te nyé szet ben lévõ ál lo mány gü mõ kór-, bru cel ló -
zis- és le u kó zis men tes sé gét az arra jo go sult ál lat or vos a tá -
mo ga tá si ké rel men iga zol ja.

(7) A (3) be kez dés d) és e) pont ja i ban meg ha tá ro zott
szá za lé kos ará nyok ese tén a szá mí tás so rán egész szám ra
tör té nõ ke re kí tést kell al kal maz ni.

25.  §

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

(2) A tar tá si kö te le zett ség tel je sí té sé nek kell te kin te ni,
ha a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a tar tá si kö te le zett ség alatt
álló ál la tok nak az ál lat or vos ál tal iga zol tan kény szer vá gott 
vagy el hul lott, valamint a te nyész té si se lejt nek mi nõ sü lõ
egyed vá gás ra tör té nõ se lej te zé sét – a ki esés tõl szá mí tott
60 na pon be lül – a 24.  §-ban fog lalt fel té te lek nek a tá mo -
ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak nap já tól meg fe le lõ egyed -
del, sa ját költ sé gé re pó tol ja. A pót lás csak ab ban az eset -
ben fo gad ha tó el, ha

a) a ki e sõ ál lat nak az adat bá zis ból tör té nõ ki je len té se a
szar vas mar ha ENAR ren de let nek meg fele lõen meg tör té -
nik,

b) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a ki esés té nyét, valamint a
pót lás ként be ál lí tott ál la tot az MVH ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon a pót lás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ
10 na pon be lül, leg ké sõbb a pót lás be je len té sé vel egy idõ -
ben, a kö te le zõ bir to kon tar tás utol só 20 nap já ban ki e sõ és
nem pó tolt ál la to kat a ki esést kö ve tõ 10 na pon be lül a me -
zõ gaz da sá gi ter me lõ la kó he lye, illetve szék he lye sze rint
ille té kes me gyei MVH Ki ren delt ség hez a ki esés okát iga -
zo ló ál lat or vo si iga zo lást mel lé kel ve be je len ti, és

c) a pó tolt ál lat nak az adat bá zis ba tör té nõ be je len té se a
szar vas mar ha ENAR ren de let nek meg fele lõen meg tör té -
nik.

26.  §

(1) A tá mo ga tás ban az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré sze -
sül het, aki 2006. jú ni us 1. és 2006. jú li us 31. kö zött az
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MVH ál tal köz zé tett for ma nyom tat vány nak meg fe le lõ ké -
rel met nyújt be az 5.  §-ban fog lal tak nak meg fele lõen.

(2) Az MVH a tá mo ga tás ra be je len tett ál la tok ról  szóló
iga zo lást leg ké sõbb 2006. szep tem ber 15-ig meg kül di a
me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré szé re.

(3) A tá mo ga tá si összeg leg ké sõbb 2007. már ci us 31-ig
ke rül ki fi ze tés re.

27.  §

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

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

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

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

V. EXTENZIFIKÁCIÓS SZARVASMARHA-TARTÁSI
TÁMOGATÁS

28.  §

(1) Azok a me zõ gaz da sá gi ter me lõk, akik a 14.  § sze rin -
ti hí zott bi ka-tar tá si, vagy a 23.  § sze rin ti anya te hén-tar tá si
tá mo ga tás ban tá mo ga tott ál lat tal ren del kez nek, és ta kar -
mány ter mõ te rü le tük re vo nat ko zó an az ál lat sû rû ség nem
ha lad ja meg az 1,4 ál lat egy ség/ha mér té ket, extenzifiká -
ciós tá mo ga tás ra jo go sul tak.

(2) A tá mo ga tás mér té két a 14.  § sze rin ti hí zott bi ka-tar -
tá si és a 23.  § sze rin ti anya te hén-tar tá si tá mo ga tás ban tá -
mo ga tott egye dek után kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás a 2006. tá mo ga -
tá si évre vo nat ko zó an leg fel jebb 211 620 egyed (a továb -
biak ban: ex ten zi fi ká ci ós or szá gos tá mo ga tá si fel sõ ha tár)
után fi zet he tõ.

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

(5) Az ál lat egy ség meg ha tá ro zá sa az egy sze rû sí tett te -
rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok
igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör -
nye ze ti Ál la pot”, illetve a „He lyes Gaz dál ko dá si Gya kor -
lat” fel té tel rend sze ré nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 4/2004.

(I. 13.) FVM ren de let 3. szá mú mel lék le té ben lévõ táb lá zat 
sze rint tör té nik.

29.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi ter me lõk nek az R. alap ján be nyúj -
tott tá mo ga tá si ké rel mü kön kell igé nyel ni ük az ex ten zi fi -
ká ci ós tá mo ga tást.

(2) A tá mo ga tást az MVH a ta kar mány ter mõ te rü let,
valamint a 28.  § (5) be kez dé se sze rin ti ál lat lét szám alap ján 
ha tá roz za meg.

(3) A tá mo ga tá si összeg leg ké sõbb 2007. jú ni us 30-ig
ke rül ki fi ze tés re.

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

VI. ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁSA

30.  §

(1) Anya juh után, egye den ként, kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mér té kû tá mo ga tás ve he tõ igény be.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás a 2006. tá mo ga -
tá si évre vo nat ko zó an leg fel jebb 1 146 000 egyed (a továb -
biak ban: anya juh or szá gos tá mo ga tá si fel sõ ha tár) után fi -
zet he tõ.

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

31.  §

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

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

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

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

(3) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ, mint tar tó te nyé sze te i ben
az iga zo lás ki ál lí tá sa kor a ké rel me zõ ál tal tar tott ál la tok
lét szá mát és az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te le ket 
a Ma gyar Juh te nyész tõk és Juh te nyész tõ Szer ve ze tek Szö -
vet sé ge vagy annak meg bí zott ja a tá mo ga tá si ké rel men té -
rí tés men te sen iga zol ja.
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32.  §

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

33.  §

(1) A tá mo ga tás ban az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ré sze -
sül het, aki 2006. áp ri lis 7-e és 2006. má jus 8-a kö zöt ti idõ -
szak ban az MVH ál tal köz zé tett for ma nyom tat vá nyon ké -
rel met nyújt be az 5.  §-ban fog lal tak nak meg fele lõen.

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

(3) Az MVH a 11.  § sze rin ti dön tést leg ké sõbb 2006.
ok tó ber 31-ig meg kül di a me zõ gaz da sá gi ter me lõ nek.

(4) A tá mo ga tá si összeg 2007. már ci us 31-ig ke rül ki fi -
ze tés re.

34.  §

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

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

a) 25. cik ké ben,
b) 26. cikk (2) be kez dé sé nek c) pont já ban, illetve

(3)–(4) be kez dé se i ben,
c) 27. cik ké ben,
d) 34. cik ké ben, valamint
e) 35. cikk (2) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lal ta kat

kell al kal maz ni.

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

VII. KEDVEZÕTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEKEN
TÖRTÉNÕ ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁSA

Anyajuh-kiegészítõ támogatás

35.  §

(1) Az a me zõ gaz da sá gi ter me lõ, aki ré sze sül a 30.  §
sze rin ti anya juh-tar tá si tá mo ga tás ban, tá mo ga tott egye -
den ként kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér té kû

anya juh-ki egé szí tõ tá mo ga tást ve het igény be, ha az R. sze -
rint tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te rü le té nek leg alább
50 szá za lé ka a Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv ki hir de té sé -
rõl, valamint az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és
Ga ran cia Alap ból nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tá -
sok kal össze füg gés ben a ked ve zõt len adott sá gú te rü le tek
és az azok hoz tar to zó te le pü lé sek meg ál la pí tá sá ról  szóló
137/2004. (IX. 18.) FVM ren de let meg ha tá ro zá sa sze rint
ked ve zõt len adott sá gú te rü le ten fek võ me zõ gaz da sá gi ha -
szon te rü let.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás a 2006. tá mo ga -
tá si évre vo nat ko zó an leg fel jebb 300 000 egyed (a továb -
biak ban: anya juh-ki egé szí tõ or szá gos tá mo ga tá si fel sõ ha -
tár) után fi zet he tõ.

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

36.  §

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

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

(3) A tá mo ga tás össze ge 2007. jú ni us 30-ig ke rül ki fi ze -
tés re.

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

VIII. EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ KIFIZETÉSEKHEZ
KAPCSOLÓDÓ NÖVÉNYTERMESZTÉSI KIEGÉSZÍTÕ

NEMZETI TÁMOGATÁSOK

Általános feltételek

37.  §

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

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

(3) A ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tást az egy sé ges te rü let -
ala pú tá mo ga tás igény lé sé vel azo nos mó don és egy ide jû -
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leg, az MVH ál tal rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon le -
het igé nyel ni 2006. áp ri lis 15-tõl 2006. má jus 15-ig.

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

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

(6) A tá mo ga tás össze ge 2007. jú ni us 30-ig ke rül ki fi ze -
tés re.

(7) Az el len õr zé sek alap ján al kal ma zan dó jog kö vet kez -
mé nyek re – a (8) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a R.
13. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(8) Az egyes szánt föl di nö vé nyek tá mo ga tá sa ese té ben a 
796/2004/EK ren de let 51. cikk (1)–(2) be kez dé sét,
valamint az 53. cik két kell al kal maz ni.

(9) Amennyi ben a jo gos igény lé sek ál tal le fe dett te rü let
a 2.  § g)–l) pont ja i ban fel so rolt jog cí mek ese té ben meg ha -
lad ja az egyes jog cí mek re vo nat ko zó bá zis te rü le tet, úgy a
me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re ki fi zet he tõ összeg szá mí -
tá sá nál a túl lé pés ará nyá val csök ken tett te rü le tet kell
figye lembe ven ni.

38.  §

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

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

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

Egyes szántóföldi növények termesztésének támogatása

39.  §

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

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

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

(2) A 2.  § g) pont ja sze rin ti szán tó föl di nö vény ter mesz -
té si tá mo ga tás jog cí men kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -

zott mér té kû tá mo ga tás ve he tõ igény be. A szán tó föl di nö -
vény bá zis te rü let 3 528 916 hek tár.

40.  §

(1) A ren de let mel lék le té nek II. pont já ban fel so rolt ve -
tõ mag ter mesz té se ese tén a tá mo ga tás igény be vé te lé nek
fel té te le:

a) a ve tõ mag ter mel te té si szer zõ dés vagy – amennyi -
ben a ve tõ mag ter me lõ és a ve tõ mag-elõ ál lí tó sze mé lye
meg egye zik – ve tõ mag ter me lé si nyi lat ko zat ve tés be je len -
tés sel együtt tör té nõ be nyúj tá sa az OM MI-hoz,

b) a ve tõ mag ter mõ te rü let OMMI ál tal tör té nõ ve tõ -
mag nak al kal mas szán tó föl di mi nõ sí té se.

(2) A tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be, ha az (1) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti ve tõ mag ter mel te té si szer zõ dés vagy
ve tõ mag ter me lé si nyi lat ko zat tar tal maz za

a) szer zõ dõ fe lek (nyi lat ko zó) ada ta it,

b) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ re giszt rá ci ós szá mát,

c) a ter melt nö vény fa ját, annak la tin meg ne ve zé sét,

d) a ve tõ mag ter mõ te rü let a Me zõ gaz da sá gi Par cel la
Azo no sí tó Rend szer rõl  szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM
ren de let sze rin ti te rü let azo no sí tá si ada ta it.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti fel té te lek tel je sí té sét
az MVH ré szé re az OMMI iga zol ja.

41.  §

Rost ken der ter mesz té se ese tén, a tá mo ga tás igény be vé -
te lé re az aláb bi fel té te lek ese tén van mód:

a) a ter me lõ a Bi zott ság 796/2004/EK ren de let II. szá -
mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott faj tá kat ter meszt, illetve
a ter mesz tett rost ken der THC tar tal ma az EK ren de let sze -
rint ke rült meg ál la pí tás ra;

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

c) a 245/2001/EK, valamint a 1673/2000/ EK ren de le -
tek ben fog lal tak nak meg fe le lõ jó vá ha gyás sal ren del ke zõ
el sõd le ges fel dol go zó val kö tött szer zõ dést a ké re lem mel
együtt, vagy leg ké sõbb 2006. szep tem ber 15-ig kell az
MVH-hoz be nyúj ta ni.

42.  §

(1) Kom ló ter mesz té se ese tén a tá mo ga tá si jo go sult ság
el bí rá lá sá hoz az 1973/2004/EK ren de let 170. cik ké ben
fog lal ta kat is al kal maz ni kell. Az el bí rá lás so rán az
1782/2003/EK ren de let 110.o. cik ké ben fog lal ta kat nem
kell figye lembe ven ni.
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(2) A kom ló ter mõ te rü le tek re nem kell al kal maz ni a
39.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té -
telt.

43.  §

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

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

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

(2) Szá rí tott ta kar mány kvó tá val sza bá lyo zott tá mo ga -
tá sa alap já ul szol gá ló zöld ta kar mány ter mõ te rü le tek re
nem kell al kal maz ni a 39.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel té telt.

Dohány termesztésének támogatása

44.  §

(1) Do hány ter mesz té si tá mo ga tás fo lyó sít ha tó azon te -
rü le tek után,

a) ame lye ken Vir gi nia vagy Bur ley do hányt ter mesz te -
nek;

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

c) ame lyek rõl be ta ka rí tott nyers do hány ra a ter me lõi
cso port tal e ren de let ben fog lal tak sze rint írás be li szer zõ -
dést kö töt tek; és

d) amely te kin te té ben ter me lõi cso port iga zol ja az
MVH felé, hogy a ter me lõi cso port tag ja,

da) a do hány faj tá já nak meg je lö lé sé vel ter mesz té si kö -
te le zett sé gé nek ele get tett, valamint

db) mek ko ra te rü le ten ter mesz tett a szer zõ dés ben fog -
lal tak sze rint do hányt, és e te rü let rõl me lyik faj tá ból mek -
ko ra mennyi sé get ér té ke sí tett a ter me lõi cso port ré szé re;
és

e) amely re a ter me lõi cso port vi szont szer zõ dés sel ren -
del ke zik az el sõd le ges fel dol go zó val.

(2) A tá mo ga tás tel jes össze gé re – a (3) be kez dés ben
fog lal tak ra is fi gye lem mel – csak az a ter me lõ jo go sult, aki 

(amely) leg alább 1,45 ton na/hek tár át lag ter més figye -
lembe véte lével meg ál la pí tott mennyi sé gû do hányt ér té ke -
sí tett a ter me lõi cso port ré szé re.

(3) Az a ter me lõ, aki (amely) 1,45 ton na/hek tár át lag ter -
més figye lembe véte lével meg ál la pí tott mennyi ség nél ke -
ve sebb do hányt ér té ke sí tett a ter me lõi cso port ré szé re,
csak ab ban az eset ben jo go sult a tá mo ga tás tel jes össze gé -
re, ha

a) a ter me lõi cso port az érin tett ter me lõ nek a ter me lõi
cso port szin ten 1,45 ton na/hek tár át lag ter més figye lembe -
véte lével meg ál la pí tott mennyi ség ter hé re ki egé szí tõ
mennyi sé get jó vá ír, vagy

b) a ter més ki esést a ren de let 10.  §-a sze rin ti mó don iga -
zol ja.

(4) A (2)–(3) be kez dés ben fog lalt fel té te lek tel je sí té sé -
nek hi á nyá ban a tá mo ga tás alap já ul szol gá ló te rü let ará -
nyo san csök ken tés re ke rül. Az igé nyelt te rü let és a meg ál -
la pí tott te rü let kö zöt ti kü lönb ség jog kö vet kez mény alap ját 
ké pe zi.

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

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

45.  §

(1) A ter me lõi cso port – ide ért ve az ide ig le ne sen el is -
mert ter me lõi cso por tot is – ter me lõk és do hány faj ták sze -
rin ti le bon tás ban 2006. jú ni us 30-ig kö te les az MVH Köz -
pon ti Hi va ta lá hoz be nyúj ta ni a ter me lõi cso port tag ja i val
kö tött ter mel te té si szer zõ dé se ket, valamint az el sõd le ges
fel dol go zó val kö tött ér té ke sí té si szer zõ dést.

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

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

des jegy pon tos ság gal,
e) a ter me lõk hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát az ada ta ik ke -

ze lé sé rõl.

(3) A ter me lõi cso port – ide ért ve az ide ig le ne sen el is -
mert ter me lõi cso por tot is – a zöld bim bós ál la po tot köve -
tõen, de leg ké sõbb 2006. ok tó ber 1-jé ig kö te les a do hány -
ter mõ te rü le te ál la po tát a hely szí nen fel mér ni, és nyi lat -
koz ni ar ról, hogy a do hány ter mõ te rü le tet a szer zõ dés ben
fog lal tak sze rint mû ve lik. A hely szí ni szem lé re meg kell
hív ni a ter me lõi cso port tal szer zõ dé ses kap cso lat ban álló
el sõd le ges fel dol go zót is. A nyi lat ko zat leg alább a kö vet -
ke zõ ket tar tal maz za:

a) a szer zõ dõ fe lek ada tai,
b) a szer zõ dõ fe lek re giszt rá ci ós szá ma,
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c) a do hány ter mõ te rü let re vo nat ko zó leg fon to sabb
meg ál la pí tá sok,

d) a hely szí ni szem lén részt ve võk alá írá sa.

(4) A hely szí ni ellen õr zés ered mé nye it a ter me lõi cso -
port ál tal be kül den dõ iga zo lás ki ál lí tá sa kor figye lembe
kell ven ni.

(5) A ter me lõi cso port kö te les az ál ta la fel vá sá rolt
összes do hányt vi szont szer zõ dés alap ján el sõd le ges fel -
dol go zó nak ér té ke sí te ni.

46.  §

A 44.  § (1) be kez dé se sze rin ti iga zo lást az a ter me lõi
cso port ad hat ja ki, amely ren del ke zik az MVH ál tal el fo -
ga dott, a tény le ges do hány fel vá sár lá si és ér té ke sí té si ada -
to kat re giszt rá ló nyil ván tar tá si rend szer rel.

47.  §

(1) A 44. § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti iga zo lás leg -
alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) a szer zõ dõ fe lek, illetve jog utód já nak ada tai,
b) a szer zõ dõ fe lek, illetve a jog utód re giszt rá ci ós szá -

mát,
c) a ter me lõ ál tal a ter me lõi cso port nak az iga zo lás ki ál -

lí tá sá ig ér té ke sí tett nyers do hány faj tá ját, mennyi sé gét ton -
ná ban két ti ze des jegy pon tos ság gal, és a ter mést adó te rü -
let nagy sá gát hek tár ban két ti ze des jegy pon tos ság gal,

d) a ter me lõ nyi lat ko za tát, mi sze rint egyet ért az iga zo -
lás ban fog lal tak kal, valamint

e) a ter me lõi cso port kép vi se lõ jé nek és a ter me lõ nek az
alá írá sát.

(2) A 44.  § (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti iga zo lá so kat
do hány faj tánk ként egy al ka lom mal, leg ké sõbb 2007. már -
ci us 1-jé ig kell az MVH Köz pon ti Hi va ta lá hoz be nyúj ta ni.

(3) A be nyúj tott iga zo lá sok alap ján az MVH 2007. ja -
nuár 1-jét köve tõen, az összes do hány ter me lõi cso port
 által hi ány ta la nul ki ál lí tott összes iga zo lás kéz hez vé te lét
kö ve tõ 45 na pon be lül gon dos ko dik a tá mo ga tás ki fi ze té -
sé rõl.

Héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása

48.  §

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

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

aa) a 0802 11 és a 0802 12 KN kód alá tar to zó man du la,
ab) 0802 21 és a 0802 22 KN kód alá tar to zó mo gyo ró,

ac) 0802 31 és a 0802 32 KN kód alá tar to zó dió;
b) amely ül tet vé nyek egy be füg gõ te rü le te el éri vagy

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

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

(2) A tá mo ga tás mér té ke kü lön jog sza bály ban ke rül
meg ha tá ro zás ra.

(3) A bá zis te rü let össze sen 2900 hek tár.

Energetikai célból termesztett egyes növényfajták
támogatása

49.  §

(1) E ren de let alap ján a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ener gia -
nö vé nyek ener ge ti kai célú fel hasz ná lás ra tör té nõ ter mesz -
té se ese tén ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tást ve het igény be.

(2) Az ener gia nö vé nyek tárgy évi bá zis te rü le te
a) az 1.  § 26. pont a)–d), valamint g)–h) al pont jai sze -

rin ti nö vé nyek ese té ben együt te sen 30 000 hek tár,
b) az 1.  § 26. pont e), valamint i)–l) al pont ja sze rin ti nö -

vé nyek ese té ben 11 000 hek tár,
c) az 1.  § 26. pont f) al pont ja sze rin ti nö vény ese té ben

2500 hek tár.

(3) Amennyi ben a jog sze rû ké rel mek ál tal le fe dett tá -
mo gat ha tó te rü le tek össze ge meg ha lad ná a (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott mér té ket, úgy a me zõ gaz da sá gi ter me -
lõk ré szé re ki fi zet he tõ összeg a túl lé pés ará nyá ban csök -
ken.

(4) Amennyi ben a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti bá zis -
te rü le tet meg ha la dó te rü let re nyúj tot tak be tá mo ga tást, de
a (2) be kez dés a), illetve c) pont ja i ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben a tá mo ga tá si igény ki sebb mint az ott meg ha tá ro -
zott bá zis te rü let, úgy ener gia fû ese té ben az így kép zõ dõ
ma rad vány át cso por to sí tott össze gé vel nö vel ten kell az
ará nyo sí tást el vé gez ni. A tá mo ga tás azon ban eb ben az
eset ben sem ha lad hat ja meg a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zot tak sze rin ti mér té ket.

50.  §

(1) A tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le, hogy a me -
zõ gaz da sá gi ter me lõ

a) va la mennyi ener gia nö vény ese té ben tel je sít se a Ta -
nács 1973/2004/EK ren de let

aa) 24. cikk (2)–(4) be kez dé sé ben,
ab) 25–31. cik ké ben, illetve 32. cikk (2)–(3) be kez dé -

sé ben,
ac) 36. cik ké ben,
ad) 39–40. cik ké ben, valamint
ae) 43–44. cik ké ben

fog lalt fel té te le ket;
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b) az 1.  § 26. pont a)–e) és g)–j) al pont jai sze rin ti nö vé -
nyek ese té ben az R. alap ján egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga -
tást igé nyel jen.

(2) A Ta nács 1973/2004/EK ren de let 30. cik ke sze rin ti
rep re zen ta tív ho za mo kat a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té rium a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz -
té si Ér te sí tõ ben te szi köz zé.

(3) A Ta nács 1973/2004/EK ren de let 25. cikk 2. be kez -
dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott le mé rést az MVH
vég zi.

(4) A tá mo ga tás fel té te le, hogy az el sõd le ges fel dol go zó 
vagy fel vá sár ló, illetve sa ját célú fel hasz ná lás ese té ben a
me zõ gaz da sá gi ter me lõ tel je sít se a Ta nács 1973/2004/EK
ren de let 35. cik ké ben fog lal ta kat az zal, hogy a biz to sí ték
össze ge 39 euró/hek tár.

51.  §

(1) Az ener ge ti kai cél ból ter mesz tett egyes nö vény faj -
ták tá mo ga tá sát az egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás igény -
lé sé vel azo nos mó don és egy ide jû leg, az MVH ál tal rend -
sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon le het igé nyel ni 2006. áp -
ri lis 15-tõl 2006. má jus 15-ig.

(2) A me zõ gaz da sá gi ter me lõ leg ké sõbb 2006. au gusz -
tus 31-ig meg kül di az MVH ré szé re az el sõd le ges fel dol -
go zó val az 50.  § (1) be kez dés a) pont já ban fog lal tak sze -
rint meg kö tött szer zõ dést, illetve sa ját célú fel hasz ná lás
ese té ben a szer zõ dést he lyet te sí tõ nyi lat ko za tot.

(3) A tá mo ga tá si összeg ki fi ze té sé re 2007. szep tem ber
30-ig ke rül sor.

Rizs termesztésének támogatása

52.  §

(1) A 2.  § k) pont ja sze rin ti rizs ki egé szí tõ nem ze ti tá -
mo ga tás fo lyó sít ha tó azon te rü le tek után,

a) ame lye ken rizst ter mesz te nek, és
b) ame lye ken az ál lo mányt leg alább a ren des nö ve ke -

dé si fel té te lek mel let ti vi rág zás kez de té ig meg õr zik.

(2) A tá mo ga tás fel té te le, hogy a me zõ gaz da sá gi ter me -
lõ ele get te gyen az 1973/2004/EK ren de let 12. cikk
b) pont já ban fog lal tak nak.

(3) A rizs bá zis te rü let 3222 hek tár.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

53.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy az 55.  § ren del ke zé sét 2005. áp ri lis
4-tõl, az 56–57.  §-ait 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) E ren de le tet Ma gyar or szág te kin te té ben az Euró pai
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia
Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga -
tá sok hoz kap cso ló dó 2006. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo -
ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos kü lön bi zott sá gi ha tá -
ro zat ra fi gye lem mel, az zal együt te sen kell al kal maz ni.

54.  §

(1) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Nem ze ti
Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti költ ség ve tés,
valamint az Euró 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 ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si tá mo ga tá sok igény be -
vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 150/2004. (X. 12.)
FVM ren de let (a továb biak ban: AKG R.) 13.  §-ának
(2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg ré sze he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(2) Az aláb bi cél prog ra mok hoz, amennyi ben a ren del -
ke zés re álló pénz ügyi for rá sok azt le he tõ vé te szik, csak
2006. év ben le het tá mo ga tá si ké rel met be nyúj ta ni.”

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az AKG R. 
13.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja ha tá lyát vesz ti.

55.  §

(1) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az Euró pai 
Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia
Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga -
tá sok hoz kap cso ló dó 2005. évi ki egé szí tõ nem ze ti tá mo -
ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér dé sek rõl
 szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM ren de let (a továb biak ban:
TR) 1.  §-ának u) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„u) egyé ni re fe ren cia mennyi ség (kvó ta): a tej ter me lõ

ne vén a kvó ta nyil ván tar tás ban nyil ván tar tott kvó ta, amely
a kvó ta év vé gén a tej ter me lõ tu laj do ná ban, illetve hasz ná -
la tá ban van, és amely nek ter hé re a tej ter me lõ te jet ter mel.
E ren de let vo nat ko zá sá ban 2005. már ci us 31-én ren del ke -
zés re álló kvó tá nak mi nõ sül a Tej Ter mék ta nács ál tal
2004. áp ri lis 28-án ki írt pá lyá zat alap ján le foly ta tott tej -
kvó ta-ér té ke sí tés so rán – ide ért ve a Me zõ gaz da sá gi és Vi -
dék fej lesz té si Hi va tal ál tal ezen kvó ta ér té ke sí tés sel kap -
cso lat ban ki adott 92/2005. (VIII. 19.) szá mú köz le mé nye
alap ján ki osz tott kvó tát is – szer zett kvó ta is;”

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a TR
26.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) A tar tá si kö te le zett ség tel je sí té sé nek kell te kin te ni,
ha a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a tar tá si kö te le zett ség alatt
álló ál la tok nak az ál lat or vos ál tal iga zol tan kény szer vá gott 
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vagy el hul lott, valamint a te nyész té si se lejt nek mi nõ sü lõ
egyed se lej te zé sét – a ki esés tõl szá mí tott 60 na pon be lül –
az elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ egyed del, sa ját költ sé gé re 
pó tol ja. A pót lás csak ab ban az eset ben fo gad ha tó el, ha

a) a ki e sõ ál lat nak az adat bá zis ból tör té nõ ki je len té se a
szar vas mar ha ENAR ren de let nek meg fele lõen meg tör té -
nik, és

b) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a ki esés té nyét, valamint a
pót lás ként be ál lí tott ál la tot az MVH ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon a pót lás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ
10 na pon be lül, leg ké sõbb a pót lás be je len té sé vel egy idõ -
ben, a kö te le zõ bir to kon tar tás ne gye dik hó nap ja után ki -
esõ és nem pó tolt ál la to kat a ki esést kö ve tõ 10 na pon be lül
a me zõ gaz da sá gi ter me lõ la kó he lye, illetve szék he lye sze -
rint ille té kes me gyei MVH Ki ren delt ség hez be je len ti. A
ki esés be je len té sé hez mel lé kel ni kell a ki esés okát iga zo ló
ál lat or vo si iga zo lást.”

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a TR 38.  §
(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy -
ide jû leg a 38.  § a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) Az el len õr zé sek alap ján al kal ma zan dó jog kö vet -
kez mé nyek re – a (8) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – az R.
13. cik ké ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(8) Az egyes szánt föl di nö vé nyek tá mo ga tá sa ese té ben a 
796/2004/EK ren de let 51. cikk (1)–(2) be kez dé sét,
valamint az 53. cik két kell al kal maz ni.”

56.  §

A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, valamint az Euró 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 tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM ren de let 
13.  § az aláb bi (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján meg hir -
de tett tá mo ga tá si jog cí mek alap ján igény be vett fej lesz té si
célú jut ta tás össze gét tõ ke tar ta lék ba (tar ta lék ba) kell he -
lyez ni.”

57.  §

Az Ag rár- és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ram ki hir -
de té sé rõl  szóló 172/2004. (XII. 23.) FVM ren de let az aláb -
bi 5/A. §-sal egé szül ki:

„5/A. § Az Ag rár és Vi dék fej lesz té si Ope ra tív Prog ram
alap ján meg hir de tett tá mo ga tá si jog cí mek alap ján igény be 
vett fej lesz té si célú jut ta tás össze gét tõ ke tar ta lék ba (tar ta -
lék ba) kell he lyez ni.”

58.  §

(1) A ter me lõi cso por tok ról  szóló 81/2004. (V. 4.) FVM
ren de let (a továbbiak ban: Ter me lõi cso por tok ról  szóló
ren de let) 5.  § (1) be kez dé se az aláb bi ak sze rint mó do sul:

„(1) A ter me lõi cso port ként tör té nõ el is me rés fel té te le,
hogy a szer ve zet tag lét szá ma leg alább ti zen öt ter me lõ a ta -
gok ál tal meg ter melt, illetve fel dol go zott, az ál lam i el is -
me rés tár gyát ké pe zõ ter mék ér té ke sí té sé bõl szár ma zó
tárgy évi ár be vé tel leg alább há rom száz mil lió fo rint le gyen. 
Juh-, kecs ke-, nyúl- és pré mes ál lat-tar tás, mé hé szet,
valamint fû szer- és gyógy nö vény ter mesz tés, illetve gyûj -
tés, tön köly- és du rum bú za, valamint do hány ter mesz tés
ese té ben pe dig a tárgy évi ár be vé tel a száz mil lió fo rin tot
érje el.”

(2) A Ter me lõi cso por tok ról  szóló ren de let 7.  §-a az
aláb bi (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A (3) be kez dés f) pont ja sze rin ti hoz zá já ru lás nem
ta gad ha tó meg, ha a tag ki lé pé si szán dé kát a ter me lõi cso -
port nál a tárgy év ok tó ber 31-ig be je len ti, és a ter me lõi cso -
port tal szem ben fenn ál ló szer zõ dé ses kö te le zett sé gé nek
leg ké sõbb a be je len tést kö ve tõ 90 na pon be lül ele get tesz.
Eb ben az eset ben a ter me lõi cso port a tag sá gi vi szony
meg szû né sé rõl  szóló iga zo lást kö te les 15 na pon be lül ki ál -
lí ta ni. A ké se de lem bõl ere dõ ká rért a mu lasz tó fe le l.”

(3) A Ter me lõi cso por tok ról  szóló ren de let 12.  § (3) be -
kez dé se ha tá lyát vesz ti.

59.  §

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 269/A.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) E jog cím alap ján ka mat tá mo ga tás ve he tõ igény be
olyan jel zá log-hi tel in té zet tõl vagy jel zá log-hi tel in té ze ten
ke resz tül a mi nisz té rium kü lön köz le mé nyé ben meg ne ve -
zett hi tel in té ze tek tõl (e jog cím al kal ma zá sá ban a továb -
biak ban együtt: hi tel in té zet) fel vett hi tel hez, ame lyet ön -
álló hely raj zi szám mal ren del ke zõ leg alább 1 hek tár ter -
mõ föld (szán tó, szõ lõ, gyü möl csös, valamint gyep mû ve -
lé si ágú te rü let) tu laj don jo gá nak adás vé tel jog cí mén tör té -
nõ meg szer zé sé hez hasz nál nak fel, leg fel jebb 300 hek tár
vagy 6000 arany ko ro na ér té kû föld tu laj don il le tõ ség el éré -
sé ig. A ka mat tá mo ga tás igény be ve he tõ osz tat lan kö zös
tu laj don ban fenn ál ló tu laj do ni há nyad(ok) meg vá sár lá sá -
hoz nyúj tott hi tel hez is, ha az egy hely raj zi szá mon nyil -
ván tar tott in gat la non meg szer zen dõ tu laj do ni há -
nyad(ok)nak meg fe le lõ te rü let el éri az 1 hek tárt és a vá sár -
lás sal a tu laj do nos tár sak szá ma csök ken.”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 25/2006. (III. 31.) FVM rendelethez

Szántóföldi növénytermesztési támogatás hatálya alá tartozó növények

Meg ne ve zés KN kód

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

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

Du rum bú za 1001 10 00

Rozs 1002 00 00

Árpa 1003 00

Zab 1004 00

Ku ko ri ca 1005

Cse me ge ku ko ri ca 0709 90 60

Egyéb ga bo na:

Tri ti ká le 1008 90 10 00

Po hán ka 1008 10 00 00

Mo har 1008 90 90 00

Szu dá ni fû 1008 90 90 00

Cu kor ci rok 1007 00

Sep rû ci rok 1007 00

Sze mes ci rok 1007 00

Kö les 1008 20 00 00

In di án rizs 1008 90 90 00

2. Hü ve lye sek: Bor só 0713 10

Ló bab 0713 50 00 00

Édes csil lag fürt (mag) 1209 29 50

Len cse 0713 40 00 00

Ta kar mány bük köny 1214 90 90 00

Csi cse ri bor só 0713 20 00 00

3. Ipa ri nö vé nyek: Olaj nö vé nyek:

Szó ja bab 1201 00

Ká posz ta rep ce 1205 10

Ré pa rep ce 1205 90

Olaj len mag 1204 00

Kom ló 1210

Nap ra for gó mag 1206 00

Rost nö vé nyek:

Rost cél ra ter mesz tett ken der: 5302 10 00

Car mag no la

Be ni ko

CS

Del ta-Llo sa

Del ta 405

Di o i ca 88
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Meg ne ve zés KN kód

Ep si lon 68

Fe do ra 17

Red Pe ti o le

Fe li na 32

Fe li na 34-Fe li na 34

Fe ri mon-Fé ri mon

Fib ra no va

Fib ri mon 24

Cha ma le on

Can na komp

Fut ura 75

Juso 14

Sant hi ca 23

Uso–31

Bi a lobr zes kie

Fa sa mo

Fib ri ko TC

Sant hi ca 27

Ti bor szál lá si

Fi no la

Komp ol ti hib rid TC

Komp ol ti

Lip ko

UNIKO-B

II. Ve tõ mag vak

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

1207 99 10

Rost len (Li num usi ta sis si mum) 1204 00 10

2. Pá zsit fû fé lék: Eb tip pan (Ag ros tis ca ni na) 1209 29 10

Óri ás tip pan (Ag ros tis gi gan tea) 1209 29 10

Fe hér tip pan (Ag ros tis sto lo ni fe ra) 1209 29 10

Cér na tip pan (Ag ros tis ca pil la ris) 1209 29 10

Fran cia per je (Arr he nat he rum ela ti us) 1209 29 80

Cso mós ebír (Dacty lis glo me ra ta) 1209 29

Nád ké pû csen kesz (Fes tu ca arun di na cea) 1209 23 80

Juh csen kesz (Fes tu ca ovi na) 1209 23 80

Réti csen kesz (Fes tu ca pra ten sis) 1209 23 11

Vö rös csen kesz (Fes tu ca rub ra) 1209 23 15

Csen kesz per je (Fes tu lo li um) 1209 29 80

Olasz per je (Lo li um mul tif lo rum) 1209 25 10

An gol per je (Lo li um pe ren ne) 1209 25 90

Hib rid per je (Lo li um x bo u che a num) 1209 29 80

Gu mós ko mó csin (Phle um Ber to li nii) 1209 29 80
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Meg ne ve zés KN kód

Réti ko mó csin (Phle um pra ten se) 1209 26 00

Li ge ti per je (Poa ne mo ra lis) 1209 29 80

Réti per je (Poa pra ten sis) 1209 24 00

Mo csá ri per je (Poa pa lust ris) 1209 29 10

So vány per je (Poa tri vi a lis) 1209 29 10

3. Hü ve lye sek: Ko ro nás bal ta vi rág (He dy sa rum co ro na ri um) 1209 29 80

Kom lós lu cer na (Me di ca go lu pu li na) 1209 29 80

Ta kar mány lu cer na [Me di ca go sa ti va (ecoty pes)] 1208 21 00

Ta kar mány lu cer na [Me di ca go sa ti va (va ri e ti es)] 1209 21 00

Ta kar mány bal ta cím (Onob ri chis vi ci i fo lia) 1209 29 80

Ale xand ri ai here (Tri fo li um ale xand ri num) 1209 22 80

Korcs v. svéd he re (Tri fo li um hyb ri dum) 1209 22 80

Bí bor he re (Tri fo li um in car na tum) 1209 22 80

Vö rös here (Tri fo li um pra ten se) 1209 22 10

Fe hér here (Tri fo li um re pens) 1209 22 80

Lódi ló he re (Tri fo lim re pens L. var. Gi gan te um) 1209 22 80

Fo nák ló he re (Tri fo li um re su pi na tum) 1209 22 80

Szö szös bük köny (Vi cia vil lo sa) 1209 29 10

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
15/2006. (III. 31.) GKM

rendelete

a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája
által létrehozott közlekedési engedélyek

használatának szabályairól szóló
56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet módosításáról*

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
48.  §-ának (3) be kez dé se b) pont já nak 1. al pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a köz úti köz le -
ke dé si szol gál ta tá sok ról és a köz úti jár mû vek üzem ben
tar tá sá ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT ren de let 19.  §-ának 
(2) be kez dé sé re – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

* A ren de let mel lék let tel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
35. szá má nak II. kö te te tar tal maz za, me lyet az elõ fizetõk  kérésre meg kap nak
(telefon : 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da -
pest 62, Pf. 357).

1.  §

A Köz le ke dé si Mi nisz te rek Euró pai Kon fe ren ci á ja ál tal
lét re ho zott köz le ke dé si en ge dé lyek hasz ná la tá nak sza bá -
lya i ról  szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM ren de let mel lék le té -
nek he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

Dr. Kóka Já nos s. k.,

gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter



A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
16/2006. (III. 31.) KvVM

rendelete

a Babócsai Basa-kert Természetvédelmi Terület
kezelési tervérõl

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
85.  § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a
36.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
6/1977. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott,
Ba bó csa kül te rü let 0155 in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá mú, 12,6235 hek tár ki ter je dé sû Ba bó csai Ba sa-kert
Ter mé szet vé del mi Te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter -
vét e ren de let ben ál la pí tom meg.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter mé szet vé del -
mi ke ze lé si ter vet a mel lék let tar tal maz za.

2.  §

A Ba bó csai Ba sa-kert Ter mé szet vé del mi Te rü let ter mé -
szet vé del mi ke ze lé sét – a ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv -
ben fog lal tak nak meg fele lõen – a Duna–Drá va Nem ze ti
Park Igaz ga tó ság lát ja el.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. 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 16/2006. (III. 31.) KvVM rendelethez

A Babócsai Basa-kert Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

Õriz ze meg
– a te rü let élõ és élet te len ter mé sze ti ér té ke it, kü lö nös

te kin tet tel a csil la gos nár cisz ra (Nar cis sus stel la ris) és élõ -
he lyé re, a fran ci a per jés ka szá ló rét re (Pastinaco-Arrhena -
theretum), valamint az egyéb vé dett ál lat- és nö vény fa jok -
ra és ter mé szet kö ze li élõ he lyük re,

– a te rü let táji, kul túr tör té ne ti és ré gé sze ti ér té ke it, kü -
lö nös te kin tet tel So mogy me gye leg na gyobb alap te rü le tû
föld vá rá ra,

– a Bel sõ-So mogy domb vi dé ke és a Drá va-völgy ta lál -
ko zá sá nál ki ala kult táj jel lem zõ rész le tét.

Biz to sít sa a fel té te le ket a ter mé szet vé del mi célú ku ta tá -
sok hoz, be mu ta tás hoz, a lá to ga tók ter mé szet vé del mi
szem lé le té nek fej lesz té sé hez, a ter mé szet vé del mi ok ta tá si
cé lok meg va ló sí tá sá hoz.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A csil la gos nár cisz élõ he lyé nek, valamint egyéb, a te -
rü let re jel lem zõ, ter mé szet kö ze li élõ he lyek hely re ál lí tá sa.

– Ak tív ter mé szet vé del mi ke ze lés meg va ló sí tá sa a táj-
és kul túr tör té ne ti ér té kek, a ré gé sze ti ér té kek és a gyep
ese té ben a te rü le ten élõ vé dett fa jok élet cik lu sá nak figye -
lembe véte lével.

– Ter mé szet vé del mi ok ta tá si, be mu ta tá si, ku ta tá si te -
vé keny ség vég zé se, eh hez meg fe le lõ inf ra struk tú ra biz to -
sí tá sa.

– A fenn tar tá si, ok ta tá si, ide gen for gal mi, ku ta tá si és
gaz dál ko dá si te vé keny sé gek össze han go lá sa a ter mé szet -
vé del mi ke ze lés so rán.

– A vé dett fa jo kat és a föld vá rat ve szé lyez te tõ in va zív
fa jok vissza szo rí tá sa.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé -
si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Gye pek ke ze lé se

– Ti los a gyep fe lül ve té se, fel tö ré se és be er dõ sí té se,
nö vény vé dõ szer és mû trá gya hasz ná la ta, valamint a le gel -
te tés. A gyep pel bo rí tott fel szín boly ga tá sa csak a ter mé -
szet vé del mi ha tó ság és a te rü le ten be jegy zett bá nya szol ga -
lom jo go sult já nak elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val vég zett ré gé -
sze ti fel tá rá si mun ká la tok ke re té ben le het sé ges.

– A gye pe ket éven te két szer (a csil la gos nár cisz vi rág -
zá sát köve tõen, jú ni us 15. után és au gusz tus hó so rán) kell
ka szál ni, és a szé nát el kell szál lí ta ni a te rü let rõl. Elõny ben 
kell ré sze sí te ni a kézi erõ vel tör té nõ ka szá lást. A ka szá lá -
sok idõ pont ját érin tõ idõ be li és/vagy tér be li kor lá to zás ról
a ter mé szet vé del mi ha tó ság éven te má jus ele jé ig ér te sí ti a
tu laj do nost vagy a te rü le ten gaz dál ko dót.

– A nár ci szos gyep ben csak õs ho nos vagy ha gyo má -
nyos gyü mölcs fa fajú, ma gá nyos (szo li ter) fák ma rad hat -
nak. A meg le võ dísz ju ha ro kat vad cse resz nye, vad kör te
vagy ha gyo má nyos gyü mölcs fa fa jok ra kell cse rél ni. Az új 
te le pí té sû gyü mölcs fá kat kí mél ni kell a ka szá lás so rán. Az
er dõk fe lõl a gye pek felé ter jesz ke dõ fa egye de ket el kell
tá vo lí ta ni. Fa te le pí tés vagy fa faj cse re ese tén a gáz-ge rinc -
ve ze ték biz ton sá gi öve ze té re vo nat ko zó sza bá lyo kat
figye lembe kell ven ni.
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3.1.2. Er dõk ke ze lé se
– Az er dõk ben éven te leg alább egy szer a fa faj össze té -

tel meg vál toz ta tá sa ér de ké ben fenn tar tó mun ká la to kat kell 
vé gez ni a nem õs ho nos fa jok (akác, bál vány fa, ezüst ju har)
te rü le ti ará nyá nak fo lya ma tos csök ken té sé vel, illetve a ko -
csá nyos tölgy, gyer tyán, me zei ju har, me zei szil és vad kör -
te te rü le ti ará nyá nak nö ve lé sé vel.

– Fa ki vá gás csak a szep tem ber 1. és már ci us 15. kö zöt ti 
idõ szak ban meg en ge dett, a ki vá gott fá kat és gallya kat
ezen idõ sza kon be lül el kell szál lí ta ni a te rü let rõl.

3.1.3. Gyü möl csös ke ze lé se
– Az idõs gyü mölcs fá kat el pusz tu lá su kig a te rü le ten

kell hagy ni, ezt köve tõen fo ko za to san – éven te 1–3 pld.
nagy ság rend ben – ki ter mel he tõk, he lyet tük szin tén vad -
cse resz nye, vad kör te vagy e tá jon jel lem zõ ha gyo má nyos
gyü mölcs fa-fa jok ül tet he tõk.

– Ön tö zés a nem ze ti park igaz ga tó ság gal tör tént elõ ze -
tes egyez te tést köve tõen vé gez he tõ.

– Fa ki vá gás csak a szep tem ber 1. és már ci us 15. kö zöt ti 
idõ szak ban meg en ge dett, a ki vá gott fá kat és gallya kat
ezen idõ sza kon be lül el kell szál lí ta ni a te rü let rõl.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.2.1. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– Az in va zív fa jok, illetve az ag resszív, táj ide gen fa fa -

jok ter je dé sét meg kell aka dá lyoz ni, ál lo má nyu kat vissza
kell szo rí ta ni.

– A bok ro sok ban éven te leg alább egy szer fenn tar tó
mun ká kat kell vé gez ni a nem õs ho nos fa jok te rü le ti ará -
nyá nak csök ken té sé vel.

3.2.2. Fa jok vé del me
– A csil la gos nár cisz vi rág zá si ide jé ben (áp ri lis 15.–jú -

ni us 15.) a te rü le tet fo lya ma to san õriz ni kell.
– Vi rág gyûj tés csak az ille té kes ter mé szet vé del mi ha -

tó ság en ge dé lyé vel, a ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott he lyen
és mér ték ben tör tén het.

– A vé dett két él tû- és ma dár fa jok élõ he lyé nek, illetve
fész ké nek kör nye ze té ben csak a sza po ro dá si, köl té si és a
fi ó ka ne ve lé si idõ sza kon kí vül sza bad be avat ko zá so kat vé -
gez ni.

3.2.3. Köz le ke dés
– A csil la gos nár cisz vi rág zá si ide jé ben a lá to ga tók

csak a ki je lölt uta kon és ös vé nye ken köz le ked het nek, a
gyep re ta pos ni ti los. A lá to ga tók biz ton sá gá nak meg óvá sa, 
a bal eset ve szély meg elõ zé se ér de ké ben a ge rinc ve ze ték
nyom vo na lá ra fi gyel mez te tõ táb lát kell el he lyez ni.

– Sé tá ra és lo vas ko csi zás ra csak a ki je lölt, meg lé võ
utak hasz nál ha tók.

– A föld uta kon a gép ko csi-köz le ke dés a tu laj do nos és a 
te rü let ke ze lõk, valamint a te rü le ten át ha la dó szén hid ro -
gén-szál lí tó ve ze ték ke ze lõ je, fenn tar tó ja szá má ra csak a
ter mé szet vé del mi ke ze lés sel és a már meg lé võ lé te sít mé -
nyek fenn tar tá sá val, kar ban tar tá sá val össze füg gés ben
meg en ge dett.

3.2.4. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A ter mé szet vé del mi ha tó ság elõ ze tes hoz zá já ru lá sá -

val vég zett ré gé sze ti fel tá rá si mun ká la tok ki vé te lé vel ti los
a fel sõ hu mu szos ta laj ré teg boly ga tá sa.

– A ré gé sze ti le lõ hely te rü le tén csak a Kul tu rá lis Örök -
ség vé del mi Hi va tal ille té kes iro dá já nak en ge dé lyé vel vé -
gez he tõ min den olyan te vé keny ség, amely a ré gé sze ti le lõ -
hely boly ga tá sá val, sé rü lé sé vel jár hat.

– A te rü le ten ti los az ál lat te nyész tés, a haszonállat-
 tartás.

– Tûz gyúj tás csak a Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga -
tó ság gal (a továb biak ban: igaz ga tó ság) tör tént egyez te tést
köve tõen meg en ge dett.

– A te rü le ten ti los új épü let lé te sí té se, a köz mû ve sí tés,
ki vé ve a fo ga dó épü le tet érin tõ, valamint az élet- és bal -
eset vé del met szol gá ló mi ni má lis ke rí té si mun ká kat, to -
váb bá az ok ta tá si, ide gen for gal mi, be mu ta tó in for má ci ós
anya gok és inf ra struk tú ra (épít mény, sze me te sek, pa dok
stb.) el he lye zé sét. A te rü le ten meg lé võ épü le tek, épít mé -
nyek fenn tar tá sá val össze füg gõ épí té si te vé keny ség csak a
ter mé szet vé del mi cé lok kal össz hang ban vé gez he tõ.

– Ti los a te rep ren de zés és a me li o rá ció, a fel töl tés, ki -
vé ve a ré gé sze ti fel tá rás cél já ból vég zett föld mun ká kat.

– Ti los sport pá lyák, ál lan dó ke res ke del mi te rü le tek
(piac, vá sár tér) lé te sí té se.

– Híd, zsi lip, át eresz csak a ter mé szet vé del mi ke ze lés
vagy ré gé sze ti re konst ruk ció ke re té ben épít he tõ.

– A csil la gos nár cisz vi rág zá sá nak ide jén ti los a va dá -
szat.

– A te rü le ten va dat von zó va dá sza ti lé te sít mé nyek
(sózó, szó ró, ete tõ, da go nya, ita tó) lé te sí té se ti los.

3.2.5. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– Az ár té ri sa já tos sá go kat mu ta tó Ri nya-par ti sáv jel le -

gét fenn kell tar ta ni.
– Az egy ko ri gyü mölcs ter mesz tés em lé két õrzõ idõs

gyü mölcs fá kat meg kell õriz ni, illetve ha gyo má nyos táj -
faj ták kal kell pó tol ni.

3.2.6. Ku ta tás, vizs gá la tok
– A ter ve zé si te rü le ten be lül ku ta tá si te vé keny ség csak

az igaz ga tó ság gal elõ ze tesen egyez te tett mó don tör tén het.
Az el vég zett ku ta tás ered mé nye it (ku ta tá si je len tés, pub li -
ká ci ók) egy pél dány ban az igaz ga tó ság ren del ke zé sé re
kell bo csá ta ni.

– Nem foly tat ha tó ku ta tás a te rü le ten ás vá nyi nyers -
anyag bá nyá sza tá nak meg ala po zá sa cél já ból és ab ban az
eset ben, ha a ku ta tás cél ja a ter mé szet vé del mi cél ki tû zé -
sek kel el len té tes, illetve ha a te rü let gaz da sá gi célú hasz -
no sí tá sá nak meg ala po zá sá ra irá nyul.

– El len õr zött mó don, az igaz ga tó ság gal elõ ze tesen
egyez te tett rész le tes ku ta tá si terv vel vé gez he tõ min den
olyan ré gé sze ti, élõ vi lág-vé del mi ku ta tás, amely nem csu -
pán te re pi meg fi gye lé se ket fog lal ma gá ban, ha nem va la -
mi lyen be avat ko zás sal is jár vagy jár hat.

– Sza ba don vé gez he tõ az olyan ku ta tás, amely ki zá ró -
lag te re pi meg fi gye lé se ket, illetve ré gé sze ti cél lal vég zett
le lõ hely-fel de rí tést fog lal ma gá ban, amennyi ben e te vé -
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keny ség az élõ vi lá got nem za var ja és a ter mé sze ti ér té ke -
ket nem ká ro sít ja.

– A te rü le ten ki kell épí te ni az élõ vi lág-vé del mi mo ni -
to ro zó rend szert, amely nek meg ala po zá sa ként rész le tes
bo ta ni kai fel vé te le zést kell vé gez ni.

3.2.7. Ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra
– A tan ös vény men tén hul la dék gyûj tõ ket kell el he lyez -

ni, és gon dos kod ni kell rend sze res ürí té sük rõl.
– A te rü le ten kem ping és egyéb, tö meg tu riz must ki -

szol gá ló lé te sít mény el he lye zé se ti los.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
17/2006. (III. 31.) KvVM

rendelete

a Dévaványai, a Vértesi Tájvédelmi Körzet,
a Balatonkenesei tátorjános Természetvédelmi

Terület bõvítésérõl, valamint a Bodrogszegi Várhegy
és Szendrõládi-rét természeti terület védetté
nyilvánításáról és természetvédelmi kezelõ

megnevezésérõl  szóló 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelet
módosításáról

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
85.  § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a
36.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Dé va vá nyai, a Vér te si Táj vé del mi Kör zet, a Ba la -
ton ke ne sei tá tor já nos Ter mé szet vé del mi Te rü let bõ ví té sé -
rõl, valamint a Bod rog sze gi Vár hegy és Szend rõ lá di-rét
ter mé sze ti te rü let vé det té nyil vá ní tá sá ról és ter mé szet vé -
del mi ke ze lõ meg ne ve zé sé rõl  szóló 6/1990. (VI. 18.) KöM 
ren de let (a továb biak ban: R.) 5.  §-ának (3) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés ben vé det té nyil vá ní tott te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé sét a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság, a (2) be kez dés ben vé det té nyil vá ní tott te rü let ter mé -
szet vé del mi ke ze lé sét az Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga -
tó ság, mint ter mé szet vé del mi ke ze lõ lát ja el.”

(2) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A (2) be kez dés ben vé det té nyil vá ní tott te rü let ter -

mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét e ren de let 3. szá mú mel lék -
le te tar tal maz za.”

2.  §

Az R. e ren de let mel lék le té vel egé szül ki.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. 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 17/2006. (III. 31.) KvVM rendelethez

[3. számú melléklet
a 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelethez]

A Szendrõládi-rétek Természetvédelmi Terület
kezelési terve

1. Gya kor la ti ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek

– A ma gyar nõ szi rom (Iris ap hyl la subsp. hun ga ri ca)
egyik je len tõs ma gyar or szá gi ál lo má nyá nak meg õr zé se, a
po pu lá ci ó nak – és más vé dett ter mé sze ti ér té kek nek – ott -
hont adó élõ he lyek, valamint a te rü let élet te len ter mé sze ti,
táji ér té ke i nek meg óvá sa.

– A ter mé sze tes re ge ne rá ci ós fo lya ma tok fel té te le i nek
biz to sí tá sa, a ter mé sze tes szer ke ze tû és össze té te lû (ide -
gen ho nos fa jok je len lé té tõl men tes) nö vény ta ka ró val fe -
dett te rü let meg õr zé se, illetve ki ala kí tá sa.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A je len le gi te rü let hasz ná lat vál toz ta tá sá nak ti lal ma, a 
te rü let ki zá ró lag ter mé szet vé del mi ke ze lé si be avat ko zá -
sok kal érin tett te rü let ként való táv la ti fenn tar tá sa.

– A te rü let leg fõbb ter mé sze ti ér té ke (ma gyar nõ szi -
rom), valamint to váb bi vé dett nö vény- és ál lat fa jok vé del -
me élõ hely-vé del mi be avat ko zá sok út ján.

– A ma gyar nõ szi rom nak ott hont adó gye pe ken és a bá -
nya szik lás ol da lán a cser jé se dés sza bá lyo zá sa.

– Ide gen ho nos fa jok el tá vo lí tá sa a te rü let rõl.
– Egyéb gaz dál ko dá si cél za tú te vé keny ség vég zé sé nek 

ti lal ma.
– A te rü le tet érin tõ min den ne mû te vé keny sé get (te rü -

let hasz ná lat, lá to ga tás, be mu ta tás stb.) a ter mé szet vé del mi 
cél ki tû zé sek nek kell alá ren del ni, illetve azok kal össz -
hang ban kell vé gez ni.

– A te rü let táji ér té kei vé del mé nek biz to sí tá sa a táj -
kép-át ala kí tás sal járó te vé keny sé gek tel jes til tá sá val.

– Mi ni má lis ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra ki épí té se
és fenn tar tá sa.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok, ti -
lal mak

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé -
si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Gye pek ke ze lé se
– A ma gyar nõ szi rom élõ he lyén meg kell aka dá lyoz ni a 

gye pek erõ tel jes cser jé se dé sét. Há rom éven te el len õriz ni
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kell a cser jé se dés mér té két és szük ség ese tén sze lek tív
cser je ir tást kell vé gez ni.

– Az ide gen ho nos fa jok elõ for du ló, il le tõ leg új on nan
meg je le nõ egye de it el kell tá vo lí ta ni a te rü let rõl. Há rom -
éven te el len õriz ni kell a te rü le tet, és szük ség ese tén el vé -
gez ni az ir tást. Az ir tás so rán elõny ben kell ré sze sí te ni a
me cha ni kai vé de ke zést, de az akác sar jak vissza szo rí tá sa
ér de ké ben 3-4 éven ke resz tül gon dos kod ni kell a rend sze -
res vegy sze res ke ze lés rõl is.

– A fel ha gyott bá nya fö löt ti egy ko ri gyep te rü le ten a
már meg in dult spon tán er dõ sü lés fel té te le it kell biz to sí ta -
ni, e he lyen táv la ti lag a ter mé sze tes (ve gyes ko rú, ele gyes)
tölgy er dõ ki ala ku lá sá nak kell te ret en ged ni.

– A cser je ir tá si és fa ki vá gá si mun ká kat csak ve ge tá ci ós 
idõ sza kon kí vül, téli idõ szak ban (de cem ber 1.–feb ru ár
28.), fa gyott és hó val bo rí tott ta la jon le het el vé gez ni.

3.1.2. Ki vett te rü le tek ke ze lé se
– Az egy ko ri bá nya ud var te rü le tén, illetve a bá nya fa -

lán erõ tel je sebb, a fo ko zot tan vé dett faj ál lo má nyát ve szé -
lyez te tõ mér té kû cser jé se dés ese tén ki sebb eré lyû, sze lek -
tív cser je rit kí tást kell vé gez ni. A cser je rit kí tás so rán el kell 
tá vo lí ta ni az eset le ge sen meg je lent ide gen ho nos fa fa jok
sar ja it, illetve ma gon ca it is.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és tilalmak

3.2.1. Fa jok vé del me
– A ma gyar nõ szi rom vi rág zá sá nak idõ sza ká ban (áp ri -

lis 15–má jus 30.) a Ter mé szet vé del mi Õr szol gá lat fo ko -
zott je len lét tel (leg alább 2-3 na pon kén ti el len õr zés sel)
gon dos ko dik az ál lo mány meg óvá sá ról.

– A vé dett nö vény fa jok meg óvá sa (a ta po sá si és a rá gá -
si kár meg elõ zé se) ér de ké ben a te rü le ten a nagy vad fa jok
lét szám apasz tá sa – kü lö nös te kin tet tel a vad disz nó ra és az
õzre – a kör zet terv ben, illetve a te rü let vo nat ko zá sá ban az
üzem terv ben és az éves terv ben meg ha tá ro zot tak sze rint
tör té nik.

3.2.2. Lá to ga tás
– A ter ve zé si te rü let kor lá to zot tan, a vé dett föld ta ni

alap szel vény és a fel szí ni ter mé sze ti ér té kek szak mai be -
mu ta tá sa cél já ból, a ma gyar nõ szi rom po pu lá ci ót nem ve -
szé lyez te tõ mó don – lét szám- és út vo nal-kor lá to zás sal –
lá to gat ha tó. A lá to ga tás hoz min den eset ben szük sé ges a
ter mé szet vé del mi ke ze lõ elõ ze tes hoz zá já ru lá sa. A be mu -
ta tá si te vé keny ség nek csak szak mai cél ja le het, tu risz ti kai
cél pont ként a te rü let nem ne ve sít he tõ.

– A te rü let ide gen for gal mi, üdü lé si és rek re á ci ós cé lo -
kat nem szol gál hat, ilyen jel le gû fej lesz tés (pl. tu ris ta út
vagy ki lá tó pont ki épí té se) ti los.

3.2.3. Ku ta tás, vizs gá la tok
– A te rü let élõ vi lá gá nak fo lya ma tos nyo mon kö ve té sé -

re mun ka ter vet kell ké szí te ni (mo ni tor ing), az eb bõl fa ka -
dó fel ada to kat fo lya ma to san el kell lát ni. A fo lya ma tos
nyo mon kö ve tés nek ki kell ter jed nie az élõ he lyi vál to zá -
sok nak, az ad vent ív nö vény fa jok je len lé té nek, valamint a
ma gyar nõ szi rom po pu lá ció mennyi sé gé nek és vi rág zá sá -
nak vizs gá la tá ra.

– Biz to sí ta ni kell a vé dett föld ta ni alap szel vény rész le -
tes tu do má nyos ku ta tá sá nak le he tõ sé gét, illetve feltételeit.

– A ke ze lé si, mo ni tor ing és el len õr zé si fel ada tok el lá -
tá sa so rán – fo lya ma tos ku ta tás sal, adat gyûj tés sel – rend -
sze rez ni kell va la mennyi ar chív és új ada tot (ter mé szet -
föld raj zi, táj tör té ne ti, bi o ti kai ada tok, ant ro po gén ha tá sok, 
fény ké pek, tér ké pek stb.).

3.2.4. Te rü let- és föld hasz ná lat
– Új épít mény (épü let, ke rí tés, lép csõ, tám fal út, lég ve -

ze ték, föld ká bel, köz mû vek stb.) lé te sí té sé re irá nyuló épí -
té si te vé keny ség ti los.

– A te rü le ten ko ráb ban meg szün te tett kül szí ni bá nya -
mû ve lés (kõ fej tés) új ra in dí tá sa ti los.

3.2.5. Ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra
– Az ok ta tást és be mu ta tást szol gá ló mi ni má lis inf ra -

struk tú ra lé te sí té se és fenn tar tá sa csak a te rü let dél nyu ga ti
ol da lán levõ egy ko ri bá nya ud var szé lén le het sé ges.

– A te rü let ha tá rán ta lál ha tó ha tó sá gi tá jé koz ta tó táb lák 
fenn tar tá sá ról fo lya ma to san gon dos kod ni kell.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
18/2006. (III. 31.) KvVM

rendelete

az Uzsai Csarabos erdõ Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelésérõl

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
85.  § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a
36.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Ta nács 485/1951.
sz. ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott, az 1. szá mú mel lék -
let ben fel so rolt in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú,
össze sen 109,1 hek tár ki ter je dé sû Uzsai Csa ra bos erdõ
Ter mé szet vé del mi Te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter -
vét e ren de let ben ál la pí tom meg.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter mé szet vé del -
mi ke ze lé si ter vet a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

2.  §

Az Uzsai Csa ra bos erdõ Ter mé szet vé del mi Te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé sét – a ter mé szet vé del mi ke ze lé si
terv ben fog lal tak nak meg fele lõen – a Ba la to ni Nem ze ti
Park Igaz ga tó ság lát ja el.
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3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. 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

1. számú melléklet
a 18/2006. (III. 31.) KvVM rendelethez

Az Uzsai Csarabos erdõ Természetvédelmi Terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Le sen ce ist vánd
024/2, 025/2, 026/2, 027/1

Sü meg
092/5

2. számú melléklet
a 18/2006. (III. 31.) KvVM rendelethez

Az Uzsai Csarabos erdõ Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

– Õriz ze meg a Ba kony ban és a Ba la ton-fel vi dé ken
csak a te rü le ten elõ for du ló fe ke te áfo nyás-csa ra bos fe nyér
(Lu zu lo lu zu lo i dis – Cal lu ne tum myr til li e to sum) és nyí -
res-csa ra bos fe nyér (Lu zu lo lu zu lo i dis – Cal lu ne tum be tu -
le to sum) jel lem zõ és ve szé lyez te tet té vált ter mé sze tes tár -
su lá sa it és az azo kat kö rül ve võ, ter mé sze tes kör nye ze tü ket 
ké pe zõ sa va nyú ta la jú er dõ tár su lá so kat,

– biz to sít sa a ha zánk ban csak itt elõ for du ló Vöth-nõ -
szõ fû ve (Epi pac tis cf. Vo et hii) és bo ró ka ké pû ván kos mo ha 
(Le u cob ry um ju ni pe ri o i de tum), valamint a ki emel ke dõ
bo ta ni kai ér té ket kép vi se lõ szál kás és ta ra jos paj zsi ka
(Dry op te ris cris ta ta, D. cart hu si a na), he nye bor osz lán
(Daph ne cne o rum), du nán tú li sás (Ca rex frits chii), eper -
gyön gyi ke (Mus ca ri bot ry o i des) és szõ rös nyír (Be tu la pu -
bes cens) ál lo má nya i nak a meg õr zé sét,

– óvja meg az er dõk és fe nyé rek bi o ló gi ai sok fé le sé gét, 
õriz ze meg a te rü le ten élõ to váb bi, ter mé szet vé del mi
szem pont ból je len tõs nö vény- és ál lat fa jo kat,

– õriz ze meg a te rü let föld ta ni, fel szín al ak ta ni,
valamint táji és kul túr tör té ne ti ér té ke it,

– se gít se elõ az er dõk és fe nyé rek ter mé sze ti ér té ke i nek 
fenn tar tá sa ér de ké ben az eset le ges ká rok helyreállítását,

– biz to sít sa a te rü let ter mé sze ti ér té ke i nek be mu ta tá sát.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A fe ke te áfo nyás-csa ra bos fe nyér és a nyí res-csa ra -
bos fe nyér, valamint a te rü le ten elõ for du ló vé dett fa jok ál -

lo má nyai meg ma ra dá sá nak biz to sí tá sa az er dõk és a fe nyé -
rek ter mé sze tes összhangjának fenntartásával.

– Az akác el tá vo lí tá sá val az õs ho nos fa jok ará nyá nak
nö ve lé se a fenyérekben.

– A fe nyér és erdõ tár su lá sok meg õr zé se ér de ké ben,
e he lye ken a vad kár oko zá sá nak (vad disz nó ese té ben
 túrás, szar vas, õz, muf lon ese té ben pe dig a rá gás) ki zá rá sa
ke rí tés épí tés sel, valamint a fe nyé res fol tok spon tán zá ró -
dá sá nak, a be cser jé se dés nek és be er dõ sü lés nek a
korlátozása, illetve megakadályozása.

– A te rü let ter mé sze ti ér té ke i nek be mu ta tá sa a tö meg -
tu riz mus mel lõ zé sé vel, szer ve zett, el len õr zött ke re tek kö -
zött.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
tilalmak

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé -
si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Er dõk ke ze lé se

Ál ta lá nos ke ze lé si elõ írások:

Fa faj és cél ál lo mány meg vá lasz tás

– A nem õs ho nos fa fa jo kat erõ tel je sen vissza kell szo rí -
ta ni.

– A vad gyü mölcs fa fa jo kat, kü lö nö sen a vé dett lisz tes
ber ke nye kis fa ja it gyé rí té sek és tisz tí tá sok so rán nem sza -
bad ki vág ni.

– A nyír mind két, a te rü le ten elõ for du ló fa ját tel jes kí -
mé let ben kell ré sze sí te ni, gyé rí te ni ti los.

– Az erdõ sze gé lyén ki ala kult mo gyo ró-cser jé se ket tel -
jes kí mé let ben kell ré sze sí te ni.

Er dõ fel újí tás

– Az összes fel újí tást õs ho nos fa fa jok kal kell meg ter -
vez ni és ki vi te lez ni.

Ál lo mány ne ve lés

– A gyé rí té sek nél kí mé le tes fa dön tést és kö ze lí tést kell
al kal maz ni.

– Az elõ hasz ná la tok so rán a ter mé sze tes kõ zet ki bú vás -
sal és ka vics ta ka ró val bo rí tott fel szí ne ken a jár mû vek kel
való mozgás tilos.

– Az elõ hasz ná la tok ban az el halt és kor hadt fá kat az ál -
lo mány ban bent kell hagyni.

Egyes fa ál lo mány tí pu sok ke ze lé se:

Ége res láp er dõk

– Az ál lo mány tí pus ki ter je dé sét, te rü le ti ará nyát meg
kell õriz ni, a tár su lás re ge ne rá ló dá sát biz to sí ta ni kell.

– A tisz tí tá sok so rán az elegy-fa fa jo kat a faji sok fé le -
ség fo ko zá sa ér de ké ben kí mél ni kell.

– A tisz tí tás kor az el halt és élõ éger sarj tus kó kat a paj -
zsi ka fa jok meg ma ra dá sa ér de ké ben kí mél ni kell.
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Gyer tyá nos töl gye sek

– Az ál lo mány tí pus ki ter je dé sét, te rü le ti ará nyát meg
kell õrizni.

– A gyé rí té sek so rán az elegy-fa fa jo kat, kü lö nö sen a
ko csá nyos töl gyet, a faji sok fé le ség fo ko zá sa ér de ké ben
kímélni kell.

Cse res-töl gye sek

– Az ál lo mány tí pus ki ter je dé sét, te rü le ti ará nyát fenn
kell tartani.

– A csa rab elõ for du lá si he lye in a fa ál lo mányt erõ tel je -
seb ben kell gyéríteni.

– A gyé rí té sek so rán az elegy-fa fa jo kat, kü lö nö sen a
töl gye ket, a faji sok fé le ség fo ko zá sa ér de ké ben kímélni
kell.

Nyí res csa ra bos fe nyé rek

– A csa ra bos fe nyér folt ja it meg kell vé de ni a vad ká -
rok tól.

– A fe nyé res fol tok szé le it, gyé rí tés jel leg gel a csa rab
fény igé nyé nek és ter jesz ke dé sé nek ér de ké ben – a Ba la to ni 
Nem ze ti Park Igaz ga tó ság (a továb biak ban: igaz ga tó ság)
szak mai ta ná csa it figye lembe véve – tágítani kell.

Bo ró kás nyí res fe nyér

– Az ál lo mány tí pus ki ter je dé sét, a te rü le ten el fog lalt
ará nyát fenn kell tartani.

– A bo ró kás fe nyér fol tok ér de ké ben az aká cot az ál lo -
mány tí pus ból tel je sen ki kell szorítani.

– A tisz tí tást a bo ró ka tá mo ga tá sá val kell vég re haj ta ni.

Aká cos

– A vá gás érett sé gi kor el éré se után gyer tyá nos töl gyes -
re kell le cse rél ni az állományt.

– A gyé rí tés so rán az õs ho nos fa fa jo kat meg kell
 hagyni.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi ke -
ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és tilalmak

3.2.1. Fa jok vé del me
– Az od vas bükk-, cser- és ko csány ta lan tölgy fá kat

nem sza bad ki vág ni (a tisz tá so kon, nyi la dé ko kon sem).
– Mes ter sé ges odúk ki he lye zé sé vel elõ kell se gí te ni az

odú la kó ma dár- és de ne vér fa jok si ke re sebb meg te le pe dé -
sét.

3.2.2. Lá to ga tás, ok ta tás és be mu ta tás
– A lá to ga tás sza bá lyo zá sa ér de ké ben az igaz ga tó ság

tan ös vényt ala kít ki, és is mer te tõ-, tá jé koz ta tó táb lá kat he -
lyez el a te rü le ten, valamint a tan ös vényt is mer te tõ ki ad -
ványt je len tet meg. A tan ös vény el ké szül te után – a lá to ga -
tás során – annak nyomvonaláról letérni tilos.

3.2.3. Ku ta tás, vizs gá la tok
– A te rü let tel je sebb meg is me ré se ér de ké ben foly tat ni

kell a mo ni to ro zó vizsgálatokat.

3.2.4. Vad gaz dál ko dás
– Só zót és szó rót a te rü le ten üze mel tet ni nem sza bad.
– A vad föld mû ve lé se so rán vegy szert al kal maz ni ti los.

3.2.5. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek

– A te rü le ten lévõ õs ko ri ha lom sírt meg boly gat ni tilos.

– A Le sen ce-pa tak haj da ni med rét, a ben ne lévõ szik -
lák kal együtt, ere de ti ál la po tá ban kell meg hagy ni, ott köz -
le ked ni, föld mun kát végezni tilos.

3.2.6. Te rü let- és föld hasz ná lat

– A vé dett ter mé sze ti te rü let ha tá rán ha la dó 84. szá mú
fõút fenn tar tá sá val és ke ze lé sé vel össze füg gõ te vé keny sé -
gek kor lá to zás nélkül folytathatók.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
19/2006. (III. 31.) KvVM

rendelete

az éti csiga gyûjtésérõl és hasznosításáról

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
85.  §-ának b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– figye lemmel 24.  §-ának (2) be kez dé sé re, valamint
44.  §-ának (4) be kez dé sé re – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A vé dett és a fo ko zot tan vé dett nö vény- és ál lat fa -
jok ról, a fo ko zot tan vé dett bar lan gok kö ré rõl, valamint az
Euró pai Kö zös ség ben ter mé szet vé del mi szem pont ból je -
len tõs nö vény- és ál lat fa jok köz zé té te lé rõl  szóló 13/2001.
(V. 9.) KöM ren de let alap ján vé det té nyil vá ní tott éti csi ga
(He lix po ma tia) gyûj té si és fel vá sár lá si idõ sza ka min den
év áp ri lis 1-jé tõl jú ni us 15-ig (a továb biak ban: idény) tart.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén éven te össze sen
2000 ton na éti csi ga gyûjt he tõ.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mennyi ség fel osz -
tá sá ra az éti csi ga gyûj té sét, hasz no sí tá sát ko or di ná ló ér -
dek vé del mi szer ve zet tesz ja vas la tot, ame lyet min den év
feb ru ár 15. nap já ig meg küld az Or szá gos Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség nek.

2.  §

(1) A gyûj té si és hasz no sí tá si en ge dély irán ti ké rel met
az ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz -
ügyi fel ügye lõ ség hez (a továb biak ban: fel ügye lõ ség) kell
be nyúj ta ni. A ké re lem hez mel lé kel ni kell a gyûj tés ben,
hasz no sí tás ban részt ve võk ne vét, cí mét.
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(2) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten, illetve nem zet kö zi ter -
mé szet vé del mi egyez mény ha tá lya alá tar to zó te rü le ten éti 
csi ga gyûj té se nem en ge dé lyez he tõ.

(3) Gyûj té si, il le tõ leg hasz no sí tá si en ge dély ki zá ró lag
30 mm vagy an nál na gyobb há zát mé rõ jû éti csi gá ra ad -
ható.

(4) Annak ér de ké ben, hogy a be gyûj tött, illetve fel vá sá -
rolt éti csi gák kö zött – le he tõ ség sze rint – el hul lás, ká ro so -
dás ne le gyen, az en ge dé lyes kö te les az élõ éti csi gá kat az
el szál lí tást vagy az élel mi szer-ipa ri fel dol go zást meg elõ -
zõ en szá raz, hû vös he lyen tá rol ni. Az élõ ál la tok tá ro lá sa
alatt a csi gák ter mé sze tes víz vesz te sé gét ned ve sí tés sel,
locso lással pó tol ni nem sza bad. A sé rült és el pusz tult
egye de ket a szál lí tás elõtt el kell tá vo lí ta ni az egész sé ge -
sek kö zül.

3.  §

(1) Az en ge dé lyes az idényt köve tõen jú li us 1. nap já ig
kö te les ada tot szol gál tat ni a fel ügye lõ ség nek a be gyûj tött,
hasz no sí tott éti csi gák mennyi sé gé rõl.

(2) A fel ügye lõ ség a gyûj té si, hasz no sí tá si en ge délyt
vissza von ja, amennyi ben az en ge dé lyes nem tesz ele get a
jog sza bály ban, il le tõ leg az en ge dély ben elõ írt kö te le zett -
sé gé nek.

4.  §

(1) Ez a ren de let 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba,
egy ide jû leg az éti csi ga 2005. évi hasz no sí tá sá ról  szóló
9/2005. (III. 26.) KvVM ren de let ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a vé dett és
a fo ko zot tan vé dett nö vény- és ál lat fa jok ról, a fo ko zot tan
vé dett bar lan gok kö ré rõl, valamint az Euró pai Kö zös ség -
ben ter mé szet vé del mi szem pont ból je len tõs nö vény- és ál -
lat fa jok köz zé té te lé rõl  szóló 13/2001. (V. 9.) KöM ren de -
let 2. szá mú mel lék le té ben az „Éti csi ga” szö veg rész he -
lyé be az „Éti csi ga (ki vé ve annak élel me zé si cél ra fel dol -
go zott, valamint kon zerv szár ma zé ka, il le tõ leg a kony ha -
kész csi ga hús és a csi ga héj)” szö veg rész lép.

(3) Ez a ren de let a ter mé sze tes élõ he lyek és va don élõ
nö vény- és ál lat vi lág vé del mé rõl  szóló, 1992. má jus 21-i
92/43/EGK ta ná csi irány elv 14. cik ké nek, valamint
V. mel lék le té ben a „He lix po ma tia”-ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sek nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Az oktatási miniszter
13/2006. (III. 31.) OM

rendelete

a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítõ támogatás igénylésének, folyósításának

és elszámolásának rendjérõl

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: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 7. pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához
igényelhetõ kiegészítõ támogatás

1.  §

(1) A fenn tar tói tá mo ga tást a költ ség ve té si tör vény
5. szá mú mel lék le té nek 7. a) pont já ban meg ha tá ro zott in -
téz mé nye ket fenn tar tó he lyi ön kor mány za tok, több cé lú
kis tér sé gi tár su lá sok (a továb biak ban együtt: he lyi ön kor -
mány zat), illetve a köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó nem ál lam i
in téz mé nyek fenn tar tói (a továb biak ban együtt: fenn tar tó)
igé nyel he tik.

(2) A tá mo ga tást igé nyel he tik a költ ség ve té si tör vény
5. szá mú mel lék le té nek 7. b) pont já ban meg ha tá ro zott in -
téz mé nyek fenn tar tói is.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti fenn tar tói tá mo ga tás ki -
zá ró lag az in téz mény – több cé lú kis tér sé gi tár su lás,
valamint in téz mé nyi tár su lás ese tén a tag in téz mény – mû -
kö dé si fel ada ta i nak meg va ló sí tá sát (sze mé lyi jut ta tá sok és 
azok já ru lé kai, az in téz mény mû kö dé sét szol gá ló do lo gi
ki adá sok) szol gál ja. Az in téz mény költ ség ve té sé ben ter ve -
zett fel hal mo zá si ki adá sok ra a tá mo ga tás nem hasz nál ha tó
fel. Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás gyer me ken -
ként, ta nul ón ként csak az egyik jog cí men igé nyel he tõ.

(4) Az (1)–(2) be kez dés alap ján tá mo ga tás ak kor igé -
nyel he tõ, ha az in téz mény ki sebb sé gi ne ve lést, ok ta tást
biz to sí tó fel adat-el lá tá si he lyén a prog ram ban részt ve võ
ta nu lók ará nya leg alább 90%. Több ok ta tá si for ma ese tén
csak a nem ze ti sé gi nyel vû vagy a nem ze ti sé gi két nyel vû
ne ve lés ben-ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók ará nyá ban nyer -
he tõ el tá mo ga tás. Óvo dák ese té ben to váb bi fel té tel, hogy
a ki sebb sé gi prog ram ban részt vevõ cso por tok ban az óvo -
dai ne ve lés tel jes idõ tar ta má ban biz to sí tott le gyen a köz -
ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény 17.  § (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott vég zett ség gel ren del ke zõ fõ ál -
lá sú óvo da pe da gó gus.

(5) A tá mo ga tás mér té ke az (1) be kez dés sze rin ti fel té te -
lek fenn ál lá sa ese tén:

a) a ket tõ vagy több is ko lát, és ezek kö zött egy vagy
több nem ze ti sé gi nyel vû vagy nem ze ti sé gi két nyel vû ok ta -
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tást meg va ló sí tó is ko lák fenn tar tó i nál az in téz mény – mû -
kö dé si be vé te lek kel és fel hal mo zá si ki adá sok kal csök ken -
tett – költ ség ve té sé ben a köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás 
ará nyá nak leg fel jebb 100%-ra tör té nõ ki egé szí té se,

b) az egy nem ze ti sé gi nyel vû vagy az egy nem ze ti sé gi
két nyel vû is ko lák fenn tar tó i nál az in téz mény – mû kö dé si
be vé te lek kel és fel hal mo zá si ki adá sok kal csök ken tett –
költ ség ve té sé ben a köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ará -
nyá nak leg fel jebb 90%-ra tör té nõ ki egé szí té se,

c) a szlo vén nyelv ok ta tó is ko lát fenn tar tó he lyi ön kor -
mány za tok nál az in téz mény – mû kö dé si be vé te lek kel és
fel hal mo zá si ki adá sok kal csök ken tett – költ ség ve té sé ben
a köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tás ará nyá nak leg fel jebb
80%-ra tör té nõ ki egé szí té se,
de in téz mé nyen ként leg fel jebb 30 mil lió fo rint.

(6) A tá mo ga tás mér té ke a (2) be kez dés sze rin ti fel té te -
lek fenn ál lá sa ese tén, ha az in téz mény – mû kö dé si be vé te -
lek kel és fel hal mo zá si ki adá sok kal csök ken tett – költ ség -
ve té sé ben a köz pon ti tá mo ga tá sok ará nya nem éri el a
60%-ot, gyer me ken ként, ta nul ón ként leg fel jebb a költ ség -
ve té si tör vény 3. szá mú mel lék le té nek 21. ca) pont ja sze -
rin ti kis te le pü lé si nor ma tí va össze ge.

A kisebbségi nyelv és irodalom, népismeret, valamint a
kisebbségi nyelvû közismereti tankönyvek beszerzésének

térítése

2.  §

(1) A té rí tést a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék le -
té nek 7. c) pont já ban meg ha tá ro zott in téz mé nyek fenn tar -
tói igé nyel he tik a nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom, a ki sebb -
sé gi nép is me ret, valamint a ki sebb sé gi nyel vû köz is me re ti
tan köny vek és mun ka fü ze tek be szer zé sé hez.

(2) A fenn tar tók a Tan könyv jegy zé ken sze rep lõ nem ze -
ti sé gi nyelv és iro da lom, ki sebb sé gi nép is me re ti, valamint
a ki sebb sé gi nyel vû köz is me re ti tan köny vek nek a tan -
könyv pi ac rend jé rõl  szóló 2001. évi XXXVII. tör vény
(a továb biak ban: tan könyv pi a ci tör vény) 4.  § (4) be kez dé -
sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján az ok ta tá si mi nisz ter
ál tal 2006. feb ru ár 28-án ki adott, a 2006/2007. tan év
1000 pél dány nál ki sebb pél dány szám ban elõ ál lí tott nem -
ze ti sé gi nyelv és iro da lom, ki sebb sé gi nép is me re ti,
valamint a ki sebb sé gi nyel vû köz is me re ti tan köny ve i nek
leg ma ga sabb fo gyasz tói árá ról  szóló tá jé koz ta tó ban meg -
ha tá ro zott ár figye lembe véte lével kér het nek tá mo ga tást. A 
tan köny ve ket – a mun ka tan köny vek és mun ka fü ze tek ki -
vé te lé vel – az el kö vet ke zen dõ 3 év ta nu ló lét szá má nak ala -
ku lá sát figye lembe véve, azon ban az érin tett ta nu ló lét szá -
mot leg fel jebb 10%-kal vagy 5 da rab bal meg ha la dó pél -
dány szám ban le het meg ren del ni, a kö zép is ko lai tan köny -
vek bõl és szö veg gyûj te mé nyek bõl pe dig a tan könyv pi a ci
tör vény 8.  §-ának (8) be kez dé sé ben fog lal tak ra te kin tet tel
olyan pél dány szám ren del he tõ, amely biz to sít ja a vég zõs
ta nu lók érett sé gi vizs gá ra való fel ké szü lé sét. E tan köny ve -

ket a tan könyv pi a ci tör vény 8/E.  § ren del ke zé sei sze rint az 
is ko lai könyv tár ál lo má nyá ba kell ven ni, és köl csön zés út -
ján jut a ta nu lók hoz. A tan köny ve ket leg alább 3 évig az is -
ko lai könyv tár ál lo má nyá ban kell tar ta ni, azok be szer zé sé -
hez ezen idõ alatt újabb té rí tés nem igé nyel he tõ. Tá mo ga -
tás ként e tan köny vek tel jes be szer zé si ára meg igé nyel he tõ.

(3) A mun ka tan köny ve ket és mun ka fü ze te ket a ta nu lók
a Tan könyv jegy zék ben meg ha tá ro zott tá mo ga tott áron
meg vá sá rol ják. A fenn tar tó ál tal igé nyel he tõ tá mo ga tás a
be szer zé si ár és a mun ka tan köny vek és mun ka fü ze tek
Tan könyv jegy zék ben meg ha tá ro zott tá mo ga tott árá nak a
kü lön bö ze te.

Nemzetiségi nevelést, oktatást segítõ pedagógiai-szakmai 
szolgáltatások támogatása

3.  §

(1) A köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: köz ok ta tá si tör vény) 36.  § (5)–(6) be kez -
dé sé nek figye lembe véte lével a tá mo ga tást a költ ség ve té si
tör vény 5. szá mú mel lék le té nek 7. c) pont já ban meg ha tá -
ro zott in téz mé nyek fenn tar tói igé nyel he tik a köz ok ta tá si
tör vény 36.  § (2) be kez dé sé nek a) és d) pont ja i ban meg ha -
tá ro zott fel ada tok ra.

(2) A tá mo ga tás a ki sebb sé gi nyelv, ki sebb sé gi nyelv és
iro da lom, ki sebb sé gi nép is me ret és a ki sebb sé gi nyel ven
fo lyó ok ta tó-ne ve lõ mun ka elem zé sé re, ér té ke lé sé re és se -
gí té sé re igé nyel he tõ.

(3) A szol gál ta tást olyan pe da gó gi ai in té ze tek vé gez he -
tik, ame lye ket az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok
tar ta nak fenn, vagy az igény lés be nyúj tá sá ig az érin tett or -
szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat tal együtt mû kö dé si meg -
ál la po dást kö töt tek, illetve ame lye ket az adott or szá gos ki -
sebb sé gi ön kor mány zat ja va sol. E te vé keny sé get az adott
ki sebb sé gi ne ve lés ben, ok ta tás ban gya kor lat tal ren del ke -
zõ, az Or szá gos Szak ér tõi Név jegy zé ken sze rep lõ, vagy az 
or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat ál tal ja va solt szak em -
ber vé gez he ti.

(4) A tá mo ga tás mér té ke ma xi mum a szol gál ta tó ál tal
be nyúj tott ár aján lat össze ge, de in téz mé nyen ként leg fel -
jebb a költ ség ve té si tör vény 3. szá mú mel lék le té nek
20. e) pont ja sze rin ti hoz zá já ru lás figye lembe véte lével a
nem ze ti sé gi ne ve lés ben, ok ta tás ban részt ve võ ta nu lók lét -
szá ma alap ján szá mí tott összeg, de mi ni mum 50 E Ft és
ma xi mum 150 E Ft le het.

Kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplõ
közoktatási feladatok támogatása

4.  §

(1) A tá mo ga tást a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel -
lék le té nek 7. d) pont já ban meg ha tá ro zott in téz mé nyek
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fenn tar tói ve he tik igény be a szom szé dos or szá gok kal kö -
tött ki sebb ség vé del mi meg ál la po dá sok alap ján mû kö dõ
ki sebb sé gi ve gyes bi zott sá gok te vé keny sé gé rõl és aján lá -
sa i ról  szóló 2175/2005. (VIII. 26.) Korm. ha tá ro zat ál tal
meg fo gal ma zott fel ada tok meg va ló sí tá sá hoz (ma -
gyar–hor vát vi szony lat ban az 1., ma gyar–ro mán vi szony -
lat ban a 6. és ma gyar–szlo vén vi szony lat ban az 1–2. pon -
tok). A tá mo ga tás az ok ta tó-ne ve lõ mun ká hoz szük sé ges
ele mi, tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá ra (a cél sze rin ti mû kö -
dés nek nem meg fe le lõ, egész ség te len épü let ré szek át ala -
kí tá sa, re konst ruk ci ó ja, fû tés és vi lá gí tás kor sze rû sí té se,
vi ze se dé sek, be ázá sok meg szün te té se stb.) igé nyel he tõ.
Tá mo ga tás csak rész le te sen ki dol go zott meg va ló sí tá si terv 
alap ján 2006-ban meg va ló su ló fel ada tok ra nyer he tõ el.
Kü lö nö sen in do kolt eset ben le het sé ges a 2007. má jus
30-ig át hú zó dó kö te le zett ség vál la lás sal ter helt ma rad vány
fel hasz ná lá sa, ezen összeg el szá mo lá sa a 2007. évi költ -
ség ve té si be szá mo ló val egy ide jû leg tör té nik. A fel adat
meg va ló sí tá sa a dön tés kéz hez vé te lét köve tõen meg kezd -
he tõ.

(2) A fenn tar tó az ál ta lá ban el vár ha tó gon dos ság gal el -
jár va kö te les meg kö ve tel ni a tel je sí té sek jó mi nõ ség ben
tör té nõ át adá sát; to váb bá kö te les ér vé nye sí te ni a ren del ke -
zé sé re álló sza va tos sá gi és jót ál lá si jo go sít vá nya it,
valamint a szer zõ dé se it biz to sí tó mel lék kö te le zett sé ge it.

A támogatások igénylése és folyósítása

5.  §

(1) A tá mo ga tás igény lé sét az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
64/B.  § (3) be kez dé se alap ján a Ma gyar Ál lam kincs tár
ille té kes Te rü le ti Igaz ga tó sá ga i hoz, il le tõ leg a Bu da pes ti
és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság hoz (a továb biak -
ban együtt: Igaz ga tó ság), a nem ál lam i in téz mé nyek fenn -
tar tói az Ok ta tá si Mi nisz té rium Alap ke ze lõ Igaz ga tó sá gá -
hoz (a továb biak ban: OM Alap ke ze lõ) nyújt hat ják be két
pél dány ban.

(2) Az 1.  § (1)–(2) be kez dés sze rin ti fenn tar tói tá mo ga -
tás e ren de let 1. szá mú mel lék le té nek ki töl té sé vel igé nyel -
he tõ. A ki töl tött adat lap hoz csa tol ni kell:

a) az érin tett óvo da, is ko la ala pí tó ok ira tá nak má so la -
tát, amely tar tal maz za a ki sebb sé gi ne ve lé si, ok ta tá si for -
ma meg je lö lé sét,

b) az érin tett óvo da, is ko la pe da gó gi ai prog ram já nak a
ki sebb sé gi ne ve lés re, ok ta tás ra (ci gány ki sebb sé gi nyel vû
ne ve lés, ok ta tás ese tén a ci gány nyelv ok ta tá sá ra) vo nat -
ko zó ré szé nek má so la tát,

c) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó nak nincs ese dé -
kes sé vált, 60 na pon túl meg nem fi ze tett köz tar to zá sa,

d) az igény lõ ön kor mány zat adott in téz mé nyé re vo nat -
ko zó 80. sz. Költ ség ve té si je len tés ûr lap jegy zõ ál tal hi te -
le sí tett fény má so la tát (2005. évi tény és 2006. évi terv),

e) a nem ál lam i in téz mé nyek ese tén az elõ irány za tok -
kal és azok tel je sí té sé vel kap cso la tos adat szol gál ta tás ra
szol gá ló 98. sz. adat lap hi te le sí tett fény má so la tát (2005.
évi tény és 2006. évi terv), az ûr lap hasz ná la tá nak hi á nyá -
ban a fenn tar tó ál tal el fo ga dott és hi te le sí tett 2004. évi
költ ség ve té si be szá mo ló és a 2005. évi költ ség terv fény -
má so la tát,

f) nem or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti fenn tar tó
ese tén az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat aján lá sát.

(3) A 2.  § sze rin ti tá mo ga tás e ren de let 2. szá mú mel lék -
le té nek ki töl té sé vel igé nyel he tõ, a ki töl tött adat lap hoz csa -
tol ni kell az érin tett is ko la anya nyelv és iro da lom, nép is -
me ret és ki sebb sé gi nyel vû köz is me re ti tan köny vei, mun -
ka fü ze tei ren de lé sé nek a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett máso -
latát.

(4) A 3.  § sze rin ti tá mo ga tás e ren de let 3. szá mú mel lék -
le té nek ki töl té sé vel igé nyel he tõ. A ki töl tött adat lap hoz
csa tol ni kell:

a) a pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tás ár aján lat ké ré sé -
nek fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát, mely tar tal maz za
a fel adat rész le tes le írá sát,

b) a szol gál ta tó nak az érin tett or szá gos ki sebb sé gi ön -
kor mány zat tal kö tött meg ál la po dá sá nak vagy ja vas la tá nak 
má so la tát a szol gál ta tás biz to sí tá sá ra.

(5) A 4.  § sze rin ti tá mo ga tás e ren de let 4. szá mú mel lék -
le té nek ki töl té sé vel igé nyel he tõ, a ki töl tött adat lap hoz csa -
tol ni kell:

a) a fel adat le írá sát,
b) rész le tes költ ség ve tést, mely té te le sen tar tal maz za a

pénz fel hasz ná lás üte me zé sét,
c) a tu laj do ni lap má so la tát a jel zett in gat lan ról,
d) a tá mo ga tott nyi lat ko za tát ar ról, hogy nincs az

APEH vagy a VPOP felé köz tar to zá sa,
e) az en ge dé lyek má so la tát, amennyi ben szük sé ge sek,
f) az át vett sa ját for rás ról, ha van ilyen, a fi nan szí ro zá si

kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko za to kat,
g) amennyi ben a fel adat el lát ás 2007-re át hú zó dik,

 ennek rész le tes in do ko lá sát.

(6) A tá mo ga tá si igé nyek be nyúj tá sá nak ha tár ide je:
2006. áp ri lis 30. A ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén a mu lasz -
tás tól szá mí tott öt na pon be lül iga zo lá si ké re lem be nyúj tá -
sá nak van he lye.

(7) Az Igaz ga tó ság a 2–4.  § sze rin ti tá mo ga tá si igé nye -
ket 2006. má jus 15-éig, az 1.  § sze rin ti tá mo ga tá si igé nye -
ket – vé le mé nyé vel együtt – 2005. má jus 30-áig meg kül di
az OM Alap ke ze lõ nek.

(8) A tá mo ga tás ról a Bel ügy mi nisz té ri um, az If jú sá gi,
Csa lád ügyi, Szo ciá lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té rium,
az Ok ta tá si Mi nisz té rium (a továb biak ban: OM) és a Pénz -
ügy mi nisz té rium szak ér tõ i bõl álló 5 tagú bí rá ló bi zott ság
tesz ja vas la tot az ok ta tá si mi nisz ter nek a 2.  § sze rin ti tá -
mo ga tás ese té ben 2006. má jus 30-áig, az 1.  § és a 3–4.  § te -
kin te té ben pe dig 2006. jú ni us 15-éig. A bí rá ló bi zott ság ba
két ta got az OM, egy-egy ta got a töb bi mi nisz té rium je löl.

(9) Az ok ta tá si mi nisz ter a 2.  § sze rin ti tá mo ga tás ese té -
ben 2006. jú ni us 15-éig, az 1., 3–4.  § te kin te té ben pe dig
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2006. jú ni us 30-áig dönt a tá mo ga tá sok oda íté lé sé rõl. A
dön tés ered mé nyé rõl min den igény lõt le vél ben ér te sí te ni
kell, illetve azt az OM hon lap ján köz zé kell ten ni.

(10) Az OM a 2.  § sze rin ti tá mo ga tás ra jo go sult he lyi
ön kor mány za ti fenn tar tók ról és a tá mo ga tás össze gé rõl
2006. jú ni us 30-áig, az 1.  § és a 3–4.  § te kin te té ben pe dig
2006. jú li us 15-éig ér te sí ti a Bel ügy mi nisz té ri u mot.

(11) A he lyi ön kor mány za tok 2.  § sze rin ti tá mo ga tá sa
át uta lá sá ról a jú li us havi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben a
Bel ügy mi nisz té ri um utal vá nyo zá sa alap ján a Ma gyar
 Államkincstár, a nem ál lam i in téz mé nyek ese té ben ugyan -
csak a Ma gyar Ál lam kincs tár út ján az OM in téz ke dik
2006. jú li us 15-éig. A tá mo ga tás 40%-át a fenn tar tók kö te -
le sek ha la dék ta la nul a ki adók ré szé re elõ leg ként át utal ni.
A tan köny vek árát a tan köny vek le szál lí tá sa után, a fenn -
tar tó vagy az in téz mény ne vé re ki ál lí tott szám la kéz hez vé -
te lét kö ve tõ 30 na pon be lül ki kell egyen lí te ni.

(12) Az 1.  § és a 3–4.  § sze rin ti tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról
– a költ ség ve té si tör vény 5. szá mú mel lék le te 7. pont ja
sze rin ti for rás ter hé re – a he lyi ön kor mány za tok ese té ben a 
net tó fi nan szí ro zás ke re té ben a Bel ügy mi nisz té ri um utal -
vá nyo zá sa alap ján, a Ma gyar Ál lam kincs tár in téz ke dik a
(14) be kez dés ben meg ha tá ro zott üte me zés sze rint.

(13) Az 1.  § és a 3–4.  § sze rin ti tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a
nem ál lam i in téz mé nyek fenn tar tói ese tén az OM fe je ze ti
ke re te ter hé re, a Ma gyar Ál lam kincs tá ron ke resz tül az OM 
in téz ke dik a (14) be kez dés ben meg ha tá ro zott üte me zés
sze rint.

(14) Az 1. és a 3.  § sze rin ti tá mo ga tás ese tén a meg ítélt
összeg 60%-a au gusz tus hó nap ban, a fenn ma ra dó összeg
ezt köve tõen négy egyen lõ rész let ben, ha von ta, a 2.  § sze -
rin ti tá mo ga tás egy összeg ben ke rül fo lyó sí tás ra. A 4.  §
sze rin ti tá mo ga tás fo lyó sí tá sa egy összeg ben, az au gusz tus 
havi net tó fi nan szí ro zás ke re té ben tör té nik.

Közös rendelkezések

6.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban a nem ál lam i in téz mé -
nyek fenn tar tó ja alatt a költ ség ve té si tör vény 30.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fenn tar tó kat kell ér te ni.

(2) Az Igaz ga tó ság, il le tõ leg az OM Alap ke ze lõ a fenn -
tar tók szá má ra – az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 52/B.  §-ának
(3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen – a tá mo ga tá si 
igé nyek so rán a hi á nyok pót lá sá ra és az eset le ges mó do sí -
tás ra nyolc na pos ha tár idõt ad.

(3) A tá mo ga tá sok ról a he lyi ön kor mány za tok a 2006.
évi költ ség ve tés rõl  szóló be szá mo ló juk ban a köz pon to sí -
tott elõ irány za tok el szá mo lá sa it tar tal ma zó ûr la pon szá -
mol nak el. Az itt ki mu ta tott ada tok va ló di sá gát az egyes
ön kor mány za tok nál, illetve in téz mé nyek nél meg fe le lõ
ana li ti kus nyil ván tar tá sok kal, szak mai do ku men tá ci ók kal, 

az el szá mo lást meg ala po zó köny ve lé si rend sze rek ki ala kí -
tá sá val kell alá tá masz ta ni.

(4) A tá mo ga tá sok el szá mo lá sa a nem ál lam i nem ön -
kor mány za ti in téz mé nyek ese tén a fenn tar tók 2006. évi tá -
mo ga tá sa i ról tör té nõ el szá mo lá sa ke re té ben, a kö tött fel -
hasz ná lá sú tá mo ga tá sok el szá mo lá sa it tar tal ma zó adat la -
pon tör té nik. Az itt ki mu ta tott ada tok va ló di sá gát az egyes
fenn tar tók nál, illetve in téz mé nyek nél a ta nu lók és a vizs -
gák azo no sí tá sá ra al kal mas ana li ti kus nyil ván tar tá sok kal,
szak mai do ku men tá ci ók kal kell alá tá masz ta ni.

(5) Az 1.  § (1)–(2) be kez dé se alap ján igé nyelt tá mo ga -
tás ese tén az el szá mo lás hoz az in téz mény pe da gó gi ai
prog ram já nak a ki sebb sé gi ok ta tó-ne ve lõ mun ká ra vo nat -
ko zó fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról  szóló ér té ke lést kell
mel lé kel ni, ame lyet vagy a 3.  § (3) be kez dés sze rin ti tá mo -
ga tás igény be vé te lé vel, vagy az e be kez dés ben meg ha tá ro -
zott fel té te lek nek meg fe le lõ szak em ber rel szük sé ges el ké -
szít tet ni.

(6) A 4.  § alap ján igény be vett tá mo ga tás ese tén az el -
szá mo lás hoz, ha ki adá sá ra vagy az át adás-át vé tel re sor ke -
rült, csa tol ni szük sé ges a hasz ná lat ba vé te li en ge dély vagy
mû sza ki át adás-át vé tel jegy zõ köny vé nek má so la tát.

(7) A szak mai szol gál ta tás összeg zé sé nek má so la tát, a
tan könyv szám lá nak és annak tel je sí té sét iga zo ló bi zony -
lat nak, valamint a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott do ku -
men tu mok nak a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la ta it az el -
ké szül tét kö ve tõ 30 na pon be lül a fenn tar tó nak az OM
Alap ke ze lõ ré szé re is meg kell kül de ni.

(8) Az Áht. 64/B. § (1) és (2) be kez dé se sze rint, ha a tá -
mo ga tást vagy annak egy ré szét a fenn tar tó ön kor mány zat
jog ta la nul vet te igény be, azt nem a meg je lölt fel adat ra
hasz nál ta fel, illetve a jog sza bály ban rög zí tett arányt meg -
ha la dó mér té kû tá mo ga tást vett igény be, vagy a tá mo ga tás
igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál ta tott, ak kor

a) év köz ben az Igaz ga tó sá gon ke resz tül a Bel ügy mi -
nisz té ri um nál le mond hat a jog ta la nul igény be vett összeg -
rõl, mely eset ben a már ki utalt összeg vissza vo nás ra ke rül
a kö vet ke zõ havi (de még tárgy évi) net tó sí tás ban, és a le -
mon dás nak meg fele lõen mó do sí tás ra ke rül az elõ irány zat,

b) év végi el szá mo lás ese tén be fi ze tés sel tör té nik a
több let-igény be vé tel el szá mo lá sa.

(9) Ha a tá mo ga tást vagy annak egy ré szét a nem ál lam i
fenn tar tó jog ta la nul vet te igény be, azt nem a meg je lölt fel -
adat ra hasz nál ta fel, illetve a jog sza bály ban rög zí tett
arányt meg ha la dó mér té kû tá mo ga tást vett igény be, vagy a 
tá mo ga tás igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál ta tott, kö te -
les a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény vég re -
haj tá sá ról ren del ke zõ 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let nek 
a nem ál lam i in téz mény fenn tar tók ál lam i hoz zá já ru lá sá -
nak és tá mo ga tá sá nak el szá mo lá sá ra, el len õr zé sé re vo nat -
ko zó ren del ke zé se it al kal maz ni.

(10) A tá mo ga tá so kat – a 4.  § (1) be kez dé se sze rint en -
ge dé lye zett át hú zó dó kö te le zett ség vál la lás sal ter helt ma -
rad vány ki vé te lé vel – 2006. de cem ber 31-ig le het fel hasz -
nál ni. A tá mo ga tás ma rad vány össze gét leg ké sõbb 2007.
ja nu ár 31-ig a köz pon ti költ ség ve tés be vissza kell fi zet ni.

2006/35. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3009



Az 1–4.  § sze rint kü lön bö zõ jog cí men el nyert tá mo ga tá -
sok az el szá mo lás nál nem von ha tók össze.

Záró rendelkezések

7.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a ki egé szí tõ tá mo ga tás nem ze ti sé gi is ko lák fenn tar -
tá sá ra, az ECDL szá mí tó gép-ke ze lõi vizs ga és a nyelv vizs -
ga díj ára, valamint az érett sé gi és szak mai vizs gák le bo -
nyo lí tá sá ra nyúj tott tá mo ga tás igény lé sé nek, fo lyó sí tá sá -
nak és el szá mo lá sá nak rend jé rõl  szóló 13/2005. (IV. 29.)
OM ren de let.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 13/2006. (III. 31.) OM rendelethez

ADATLAP
a nemzetiségi fenntartói támogatás igényléséhez

A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok:

Me gye: Fenn tar tó neve:

Címe: Pol gár mes ter/kép vi se lõ neve:

La kos ság szám1: KSH kód: A fenn tar tott is ko lák szá ma:

A nem ze ti vagy et ni kai ki sebb sé gi ne ve lést, ok ta tást meg va ló sí tó óvo dá ra/is ko lá ra vo nat ko zó ada tok:

Az in téz mény neve:

Ok ta tá si for ma2: Érin tett ki sebb ség:

OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény címe:

Sor szám3

Meg ne ve zés
2005. évi

tény
2006. évi

terv
2005 2006

01 01 Rend sze res sze mé lyi jut ta tás

02 02 Nem rend sze res sze mé lyi jut ta tás

03 03 Kül sõ sze mé lyi jut ta tá sok

04 (01) 04 (01) Sze mé lyi jut ta tá sok össze sen

05 (02) 05 (02) Tár sa da lom biz to sí tá si, mun ka adói já ru lék és táp pénz-hoz zá já ru lás

06 (03) 06 (03) Egész ség ügyi hoz zá já ru lás

07 (04) 07 (04) Do lo gi ki adá sok áfa nél kül

09 (06) 09 (06) Egyéb fo lyó ki adá sok

29 (21) 36 (27) Egyéb mû kö dé si célú tá mo ga tá sok, ki adá sok

47 (42) 61 (51) Fel hal mo zá si ki adá sok

(47) 67 (57) Ki adá sok mind össze sen

56 (48) 69 (59) Egyéb sa ját be vé tel (áfa nél kül) (Egyéb sa ját be vé tel)

– eb bõl az ét kez te tés sel kap cso la tos be vé te lek

A köz ok ta tá si célú nor ma tív hoz zá já ru lás és ki egé szí tõ támoga -
tások4

Be vé te lek mind össze sen

Ta nu ló cso por tok szá ma



2006/35. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3011

Sor szám3

Meg ne ve zés
2005. évi

tény
2006. évi

terv
2005 2006

Ki sebb sé gi prog ram sze rint mû kö dõ ta nu ló cso por tok szá ma

Az is ko lai, óvo dai ta nu lók, gyer me kek szá ma5

A ki sebb sé gi ne ve lé si, ok ta tá si prog ram ban részt ve võ
ta nu lók, gyer me kek szá ma

Nem ze ti sé gi óvó nõ vég zett ség gel ren del ke zõ fõ ál lá sú 
peda gó gu sok szá ma6

Nem ál lam i in téz mény fenn tar tók ra vo nat ko zó to váb bi ada tok:

Adó szám:

Sta tisz ti kai szám je le:

Bank szám la szám:

PIR törzs szám:

ÁHT azo no sí tó:

Nyil ván tar tá si szá má ra (cég ki vo nat szá ma vagy a cég bí -
ró sá gi vég zés szá ma, ha van)7:

Az in téz mény fenn tar tó fel adat el lát ását be fo lyá so ló egyéb kö rül mény le írá sa:

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

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

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

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

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

Dá tum: ...................................................................

P. H.

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

fenn tar tó kép vi se lõ je
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A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:

a) az érin tett óvo da, is ko la ala pí tó ok ira tá nak má so la tát, mely tar tal maz za a ki sebb sé gi ne ve lé si, ok ta tá si for ma meg -
je lö lé sét,

b) az érin tett óvo da, is ko la pe da gó gi ai prog ram já nak a ki sebb sé gi ne ve lés re, ok ta tás ra (ci gány ki sebb sé gi nyel vû ne -
ve lés, ok ta tás ese tén a ci gány nyelv ok ta tá sá ra) vo nat ko zó ré szé nek má so la tát,

c) nyi lat ko za tot ar ról, hogy a pá lyá zó nak nincs ese dé kes sé vált, 60 na pon túl meg nem fi ze tett köz tar to zá sa,
d) az igény lõ ön kor mány zat adott in téz mé nyé re vo nat ko zó 80. sz. Költ ség ve té si je len tés ûr lap jegy zõ ál tal hi te le sí tett 

fény má so la tát (2005. évi tény és 2006. évi terv),
e) a nem ál lam i in téz mé nyek ese tén az elõ irány za tok kal és azok tel je sí té sé vel kap cso la tos adat szol gál ta tás ra szol gá ló 

98. sz. adat lap hi te le sí tett fény má so la tát (2005. évi tény és 2006. évi terv), az ûr lap hasz ná la tá nak hi á nyá ban a fenn tar tó
ál tal el fo ga dott és hi te le sí tett 2004. évi költ ség ve té si be szá mo ló és a 2005. évi költ ség terv fény má so la tát,

f) nem or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti fenn tar tó ese tén az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat aján lá sát.

1 2005. ja nu ár 1-jei ál la pot. Csak a he lyi ön kor mány za ti fenn tar tó töl ti ki.
2 Tan nyel vû vagy két nyel vû vagy ci gány ki sebb sé gi óvo da, nyelv ok ta tó, tan nyel vû, két nyel vû vagy ci gány ki sebb sé gi is ko la.
3 He lyi ön kor mány za ti fenn tar tók ese tén a 80. sz. Költ ség ve té si je len tés ûr lap, nem ál lam i in téz mény fenn tar tó ese tén pe dig az elõ irány za tok kal és azok tel je sí -

té sé vel kap cso la tos adat szol gál ta tás ra szol gá ló 98. sz. adat lap meg fe le lõ sor szá mai. (Zá ró jel ben a 98. sz. adat lap sor szá mai). Nem ön ál ló an gaz dál ko dó költ -
ség ve té si szer vek nél a szak fel adat szint jén el kü lö ní tett be vé te lek és ki adá sok meg je le ní té sét kér jük!

4 Az in téz mé nyi fel adat mu ta tók alap ján a költ ség ve té si tör vény 30.  § (3) be kez dé se, ill. a 3. és 8. sz. mel lék le tei sze rin ti, a fenn tar tó ré szé re biz to sí tott (több
 iskola ese tén az érin tett in téz mény ta nu ló lét szá ma alap ján szá mí tott) tá mo ga tá sok mind össze sen.

5 2005-ben a be szá mo ló 31. ûr la pon sze re pel te tett lét szá ma dat, 2006-ra a nor ma tív tá mo ga tás igény lé sé re be nyúj tott lét szá ma dat.
6 Csak az óvo dai pá lyá za tok ese té ben kell ki töl te ni!
7 A meg fe le lõt kér jük alá húz ni!

2. számú melléklet a 13/2006. (III. 31.) OM rendelethez

ADATLAP
a nemzetiségi tankönyvbeszerzésre igényelhetõ támogatáshoz

A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok:

Me gye: Fenn tar tó neve:

Címe: Pol gár mes ter/el nök neve:

KSH kód:

A nem ze ti vagy et ni kai ki sebb sé gi ok ta tást meg va ló sí tó is ko lá ra vo nat ko zó ada tok:

Az in téz mény neve:

Ok ta tá si for ma1: Érin tett ki sebb ség:

OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény címe:

A tan könyv
ki adói kód ja

A tan könyv címe

A tan könyv -
igényt 

meg ala po zó
ta nu lók szá ma

A tény le ges
ta nu ló lét szám
fe lett ren delt
pél dány szám

Meg ren delt
pél dány szám

Fo gyasz tói
 ár2 Fi ze ten dõ
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A tan könyv
ki adói kód ja

A tan könyv címe

A tan könyv -
igényt 

meg ala po zó
ta nu lók szá ma

A tény le ges
ta nu ló lét szám
fe lett ren delt
pél dány szám

Meg ren delt
pél dány szám

Fo gyasz tói
 ár2 Fi ze ten dõ

Mind össze sen

Nem ál lam i in téz mény fenn tar tók ra vo nat ko zó to váb bi ada tok:

Adó szám:

Sta tisz ti kai szám je le:

Bank szám la szám:

PIR törzs szám:

ÁHT azo no sí tó:

Nyil ván tar tá si szá má ra (cég ki vo nat szá ma vagy a cég bí -
ró sá gi vég zés szá ma, ha van)3:

Dá tum: .............................................................

P. H.

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

fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell az érin tett is ko la tan könyv ren de lé sé nek a fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát.

1 Nyelv ok ta tó, tan nyel vû, két nyel vû vagy ci gány ki sebb sé gi is ko la.
2 Az ok ta tá si mi nisz ter köz le mé nyé ben köz zé tett fo gyasz tói ár.
3 A meg fe le lõt kér jük alá húz ni!
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3. számú melléklet a 13/2006. (III. 31.) OM rendelethez

ADATLAP
a nemzetiségi nevelést, oktatást segítõ pedagógiai-szakmai szolgáltatások támogatásához

A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok:

Me gye: Fenn tar tó neve:

Címe: Pol gár mes ter/el nök neve:

KSH kód:

A nem ze ti vagy et ni kai ki sebb sé gi ok ta tást meg va ló sí tó is ko lá ra vo nat ko zó ada tok:

Az in téz mény neve:

Ok ta tá si for ma1: Érin tett ki sebb ség:

OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény címe:

Fel adat meg ne ve zé se Szol gál ta tó neve
Szol gál ta tó
 ár aján la ta

Kért tá mo ga tás
 össze ge

Dá tum: ......................................................

P. H.

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

fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:

a) a pe da gó gi ai szak mai szol gál ta tás ár aján lat ké rés ének fenn tar tó ál tal hi te le sí tett má so la tát, mely tar tal maz za a fel -
adat rész le tes le írá sát,

b) a szol gál ta tó érin tett or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat tal kö tött meg ál la po dá sá nak vagy ja vas la tá nak má so la tát a 
szol gál ta tás biz to sí tá sá ra.

1 Nyelv ok ta tó, tan nyel vû, két nyel vû vagy ci gány ki sebb sé gi is ko la.
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4. számú melléklet a 13/2006. (III. 31.) OM rendelethez

ADATLAP
a nemzetiségi közoktatási intézmény felújítására igényelhetõ támogatáshoz

A fenn tar tó ra vo nat ko zó ada tok:

Me gye: Fenn tar tó neve:

Címe: Pol gár mes ter/el nök neve:

KSH kód:

A nem ze ti vagy et ni kai ki sebb sé gi ok ta tást meg va ló sí tó is ko lá ra vo nat ko zó ada tok:

Az in téz mény neve:

Érin tett ki sebb ség:

OM azo no sí tó szá ma: Az in téz mény címe:

A fel adat rö vid le írá sa:

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

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

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

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

Tel jes költ ség igé nye:.......................................................................................................................................................Ft

Sa ját for rás össze ge:........................................................................................................................................................Ft

Más for rás ból igé nyelt tá mo ga tás (igény lés he lye, össze ge): ............................................................................................

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

A kért tá mo ga tás össze ge: ...............................................................................................................................................Ft

Dá tum: ...................................................................

P. H.

..........................................................
fenn tar tó kép vi se lõ je

A ki töl tött adat lap hoz mel lé kel ni kell:

a) a fel adat le írá sát,
b) rész le tes költ ség ve tést, mely té te le sen tar tal maz za a pénz fel hasz ná lás üte me zé sét,
c) a tu laj do ni lap má so la tát a jel zett in gat lan ról,
d) a tá mo ga tott nyi lat ko za tát ar ról, hogy nincs APEH, VPOP felé köz tar to zá sa,
e) az en ge dé lyek má so la tát, amennyi ben szük sé ge sek,
f) az át vett, sa ját for rás ról, amennyi ben van ilyen, a fi nan szí ro zá si kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko za to kat,
g) rész le tes in dok lást, amennyi ben a fel adat el lát ás 2007-re át hú zó dik.



 III. rész HATÁROZATOK

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
6/2006. (III. 31.) KüM

határozata

a szellemi kulturális örökség megõrzésérõl szóló,
Párizsban, 2003. év október hó 17. napján elfogadott

UNESCO Egyezmény kihirdetésérõl szóló
2006. évi XXXVIII. törvény 2. és 3. §-ának

hatálybalépésérõl

A 2006. évi XXXVIII. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny
2006. feb ru ár 24-i, 22. szá má ban ki hir de tett, a szel lem i
kul tu rá lis örök ség meg õr zé sé rõl szóló, Pá rizs ban, 2003. év 
ok tó ber hó 17. nap ján el fo ga dott UNESCO Egyez mény
34. cik ke sze rint az Egyez mény a ra ti fi ká ci ós ok irat le tét be 
he lye zé sé tõl szá mí tott 3 hó nap el tel té vel lép ha tály ba a ra -
ti fi ká ló ál lam vo nat ko zá sá ban.

A Ma gyar Köz tár sa ság az Egyez mény 34. cik ke sze rint
a ra ti fi ká ci ós ok ira tot 2006. már ci us 16-án le tét be he lyez -
te, ame lyet az UNESCO Tit kár ság 2006. már ci us 17-i dá -
tum mal vissza iga zolt és nyil ván tar tás ba vett.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2006. évi
XXXVIII. tör vé ny 4. § (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tom,
hogy a szel lem i kul tu rá lis örök ség meg õr zé sé rõl szóló, Pá -
rizs ban, 2003. év ok tó ber hó 17. nap ján el fo ga dott
UNESCO Egyez mény ki hir de té sé rõl szóló 2006. évi
XXXVIII. tör vé ny 2. és 3. §-a 2006. jú ni us 17-én, azaz
ket tõ ezer-hat jú ni us ti zen he te di kén, ha tály ba lép.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
8/2006. (III. 28.) OVB

á l l á s f o g l a l á s a

a kifogás benyújtására nyitva álló határidõrõl
folyamatos tevékenység esetén

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az 1997. évi C. tör -
vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §-a (4) be kez dé sé nek
a) pont já ban írt ha tás kö ré ben el jár va, az aláb bi ál lás fog la -
lást hoz za a fo lya ma tos el kö ve tés ese té ben a ki fo gás be -
nyúj tá sá ra nyit va álló ha tár idõ szá mí tá sá ról.

A Ve. 77.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben a ki fo gást úgy kell 
be nyúj ta ni, hogy az leg ké sõbb a sé rel me zett jog sza bály -
sér tés el kö ve té sé tõl szá mí tott 3 na pon be lül meg ér kez zen.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
ezen jog sza bály hely he lyes ér tel me zé se a fo lya ma to san
fenn ál ló (ál la pot sze rû) te vé keny sé gek ese té ben a követ -
kezõ:

– a ki fo gást a sé rel me zett és jog sza bály sér tõ te vé keny -
ség el kö ve té sé nek (fenn ál lá sá nak) tel jes idõ tar ta ma alatt
be le het nyúj ta ni,

– a jog or vos la ti ha tár idõ kez de te pe dig nem a sé rel me -
zett és jog sza bály sér tõ nek vé lel me zett te vé keny ség kez dõ
idõ pont ja, ha nem az az utol só idõ pont, ami kor a sé rel me -
zett ál la pot még fenn áll.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ezért meg ál la pít ja,
hogy a fo lya ma tos te vé keny sé gek ese té ben a jog or vos lat
be nyúj tá sá ra a jog sza bály sér tõ nek vé lel me zett te vé keny -
ség fenn ál lá sá nak tel jes idõ tar ta ma alatt, valamint ezen fo -
lya ma to san tar tó te vé keny ség meg szûn tét – azaz a sé rel -
me zett te vé keny ség be fe je zé sét – kö ve tõ 3 na pos ha tár idõ
alatt van le he tõ ség.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság

el nö ke
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Az MSZMP
2005. évi gazdálkodási zárómérlege

Fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 47 900

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás –

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál lam i tá mo ga tás –

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 105 000

4.1. Jogi sze mé lyek tõl –

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól –

4.3. Ma gán sze mélyek tõl 105 000

4.3.1. Bel föl di ek tõl 105 000

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat, kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl szár -
ma zó bevétel –

6. Egyéb be vé tel  53 075

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben 205 985

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja számára –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve ze tek nek –

3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott összegek –

4. Mû kö dé si ki adá sok 171 575

5. Esz köz be szer zés –

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai  13 500

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben 185 075

Kas tély Sán dor né s. k.,

gaz da sá gi ve ze tõ

A Szabadságharcosokért Közalapítvány
2005. évi pénzügyi gazdálkodásának kimutatása

Ezer forint ban

Bevételek

Tárgy évi kor mány tá mo ga tás  165 528

Összes be vé tel 165 528
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Költségek és ráfordítások

Tár sa dal mi szer ve ze tek nek cél sze rin ti tá mo ga tá sok 90 305
Szo ciá lis se gé lyek és po li ti kai el ítél tek se gé lye zé se 17 630
Te me té si se gé lyek 14 607
Kis fog ház em lék hely üze mel te té si és mû kö dé si költségei 3 872
Baj tár sak Ott ho na – fenn tar tá si költ ség 291
Ko szo rú zás és meg em lé ke zés költ sé gei 1 253
A Köz ala pít vány mû kö dé si költ sé gei 43 410

– anyag jel le gû rá for dí tá sok 5 018
– sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok 37 277

= bér költ ség 9 182
= tisz te let dí jak 14 400
= meg bí zá si dí jak 4 068
= egyéb sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok 835
= já ru lé kok 8 792

– ér ték csök ke nés 1 115
Összes költ sé gek és rá for dí tá sok  171 368

A Köz ala pít vány va gyon fel hasz ná lá sá nak ki mu ta tá sa 2005. évre:
– 2004. de cem ber 31-én sa ját tõke 32 154
– 2005. de cem ber 31-i mér leg sze rin ti ered mény –5 840
– 2005. de cem ber 31-én sa ját tõke 26 314
mely meg egye zik a be szá mo ló ban ki mu ta tott össze gek kel.

Fürcht Klá ra s. k.,
ku ra tó ri u mi tit kár
ve ze tõ fõ ta ná csos
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

 A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi köz zé:

985778A
354647B
904497F
391746B
191247E
573285D
321115B
494070B
650263D
728834B
937508E
456669B
483001D
761482F
209906E
834251B
096605A

598695D
045410C
696180E
656659C
393035F
799415E
802264B
981309F
937699F
534522B
688310F
006684B
698677B
688305F
233028F
605207E
026577C

420545F
492388D
667139F
874245F
303883F
634384E
697612C
957866A
272938F
590555B
438371F
563955B
268709D
318023D
343368A
723912B
498734B

969481C
935292E
246691C
299821F
331124A
800055D
066231F
958584F
396224F
653223F
331840F
125630E
153471F
856183E
301798C
541172F
529670B
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128206G
278516A
553312B
418466C
411268E
105427F
143977B
233064E
191050F
707695C
139411F
643888F
671669D
569848A
688432F
428612B
250172F
065334D
108306B
431865F
833156E
307474B
931650D
286382F
018208A
628228D
304726D
062710E
722508B
106400C
653365F

680537F
070232C
742899D
189369E
018249D
130085F
378091E
847910C
113825C
096873E
341604E
995009A
474649E
537532A
094927E
600447D
807903B
464936E
065720D
787266C
516057A
208047B
088472C
151507E
020807F
433265E
012904F
965717B
297763B
243148D
909797C

887186B
508647E
023049F
040224C
042540G
168791B
083971A
807890E
880694A
497336D
685724F
092653D
436858F
067382E
550781F
991495A
374759F
000932B
988916D
566695C
756024B
815248E
897623B
056891A
167562G
464867D
423323C
540046A
002263B
153567D
507873C

726728E

320044C

323777C

332350C

750504A

891153A

687284B

947451C

575025C

843332E

382892C

727254B

794442E

500527B

238389C

451714C

484167D

660734A

196616A

617476C

938865C

891025E

047031C

012807C

489261B

022182D

190131B

750165F

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály
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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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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

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

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

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

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  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: .....................................................................................

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

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

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

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

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfával.

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 Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  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: .....................................................................................

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

Kel te zés: ………………………………………

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

                               cég szerû aláírás
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