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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány tagjainak
rendeletei
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 mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló
2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. §-a
(2) bekezdésének b)–d) pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendelem el:

Fogalommeghatározás
1. §
E rendelet alkalmazásában
a) támogatási kérelem: a 796/2004/EK rendelet 2. cikk
11. pontjában meghatározott egységes kérelem;
b) mezõgazdasági termelõ: az 1782/2003/EK rendelet
2. cikk a) pontja szerinti termelõ – ideértve a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeteket is – aki, illetve
amely a földterületet hasznosítja;
c) hasznosítás: a földterületnek az 1782/2003/EK rendelete 143b. cikk (4) bekezdésében meghatározott feltételek szerinti állapotban tartása;
d) támogatható terület: az 1782/2003/EK rendelete
143b. cikk (5) bekezdésében meghatározott terület;
e) fizikai blokk: Mezõgazdasági Parcella Azonosító
Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet
(a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontjában meghatározott terület;
f) mezõgazdasági parcella: a MePAR rendelet 1. §
e) pontjában meghatározott terület;
g) bázisterület: az 1973/2004/EK rendelet XXI. számú
mellékletében meghatározott országos területnagyság:
4355 ezer ha;
h) nyilvánvaló hiba: a támogatási kérelemben feltüntetett adatok olyan egyértelmû hiányossága vagy hibája,
mely a kérelem más adataiból vagy más nyilvántartásból
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származó adatok alapján hiánypótlásra való felszólítás
nélkül, saját hatáskörben pótolható vagy javítható;
i) helyes mezõgazdasági és környezeti állapot: az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési
támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot, illetve a Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról
szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban:
HMKÁ rendelet) 1. számú mellékletében foglalt elõírások
teljesítése;
j) állandó legelõ: a 796/2004/EK rendelet 2. cikk
2. pontjában meghatározott földterület;
k) szõlõültetvény: szõlõvel összefüggõen telepített terület, amelyet szõlõ vagy szõlõ szaporítóanyagának elõállítása céljából mûvelnek;
l) gyümölcsös ültetvény: a gyümölcsfával (alma, körte,
birs, õszibarack, kajszibarack, meggy, cseresznye, szilva,
dió, gesztenye, mandula, mogyoró), valamint bogyós gyümölccsel [málna, ribiszke, egres, Yosta (rikö), szeder, termesztett bodza, szamóca] összefüggõen telepített terület.

Az egységes területalapú támogatás mértéke
2. §
(1) A támogatás mértéke – az 1782/2003/EK rendelet
143b. cikkének (7) bekezdésére figyelemmel – külön jogszabályban kerül meghatározásra.
(2) A támogatás forintban kerül kifizetésre. Az átváltásra a külön közösségi jogszabályban meghatározott árfolyamot kell alkalmazni.

Támogatásra jogosult
3. §
Támogatási kérelmet az a mezõgazdasági termelõ
nyújthat be, aki (amely) a hasznosított területek vonatkozásában a hasznosítással összefüggésben felmerülõ költségeket, illetve kockázatot viseli.

Támogatás alapjául szolgáló terület megállapítása
4. §
(1) E rendelet szerint támogatás alapjául szolgáló területnek az 1782/2003/EK rendelet 143b. cikkének (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ mezõgazdasági területet kell tekinteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti terület esetén csak abban az
esetben igényelhetõ támogatás – kivéve a (3) bekezdésben
foglaltakat –, ha a támogatható terület eléri vagy megha-
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ladja az 1 hektárt. Amennyiben a támogatható terület több
mezõgazdasági parcellából áll, az egyes mezõgazdasági
parcelláknak el kell érniük vagy meghaladniuk a 0,3 hektárt. Támogatás legalább 0,3 hektár egybefüggõ támogatható szõlõültetvény vagy gyümölcsös ültetvény területe
után önállóan is igényelhetõ.
(3) Ha a mezõgazdasági termelõ támogatható területe
nem éri el együttesen az 1 hektárt, de rendelkezik legalább
0,3 hektár támogatható szõlõültetvény vagy gyümölcsös
ültetvény összefüggõ területtel, e területek után együttesen
igényelhet támogatást.
(4) Egy mezõgazdasági parcellára e rendelet alapján
csak egy támogatási kérelem nyújtható be.
(5) A támogatás alapjául szolgáló területet a tényleges
hasznosítás alapján kell meghatározni. A támogatás alapjául szolgáló terület hasznosítása tekintetében a Tanács
1782/2003/EK rendelete 143b. cikk (6) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(6) E rendelet alapján nem vehetõ igénybe támogatás
olyan terület után, amelyre vonatkozólag a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtott
támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján támogatásra
való jogosultságot állapítottak meg.

Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot
5. §
(1) A támogatás igénylésének alapjául szolgáló mezõgazdasági parcellákat helyes mezõgazdasági és környezeti
állapotban kell tartani.
(2) Nem áll fenn megfelelõ állapot, ha a földhivatal által
végrehajtott határszemle alapján, illetve távérzékelés útján
megállapítható, hogy az adott terület (parcella) 2003. június 30-án nem felelt meg a termõföldrõl szóló 1994. évi
LV. törvény 36. § (1) bekezdésének.
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relem fõlapjáról a mezõgazdasági termelõ aláírása hiányzik, úgy a kérelmet el kell utasítani.
(3) A támogatási kérelmen fel kell tüntetni az Európai
Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett
ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és
az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl szóló
141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
alapján kiadott regisztrációs számot.
(4) Amennyiben a mezõgazdasági termelõ a (3) bekezdésben meghatározott regisztrációs számmal nem rendelkezik, a kérelemhez egyidejûleg csatolja az R. szerinti
nyilvántartásba vételi kérelmet is.
(5) A kérelmen a mezõgazdasági termelõ külön rovatban nyilatkozik az általa bejelentett terület vonatkozásában állandó legelõként hasznosított földterület nagyságáról, valamint a 796/2004/EK rendelet 14. cikk (1) bekezdésének 1–3. albekezdéseiben foglaltaknak megfelelõen
hasznosított egyéb, bejelentésre kötelezett területekrõl. A
bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredõ jogkövetkezményekre a 796/2004/EK rendelet 14. cikk (1a) bekezdését kell alkalmazni.
(6) Az MVH a támogatási kérelem befogadásáról a támogatási kérelem benyújtási határidejét követõ 30 napon
belül igazolást állít ki, és megküldi a mezõgazdasági termelõ részére. Az igazolás kiadásának szempontjából a kérelem benyújtás napjának a 7. § (1) bekezdésben foglalt
határidõt kell tekinteni. Az igazolás a kérelemben foglaltaknak megfelelõen tartalmazza:
a) a mezõgazdasági termelõ nevét, regisztrációs számát;
b) a kérelemben feltüntetett mezõgazdasági parcellák
adatait:
ba) a fizikai blokk azonosító számot,
bb) a parcella sorszámát,
bc) a hasznosítás típusát,
bd) a bejelentett területet; valamint
c) az ügyfél által az MVH-hoz bejelentett érvényes
bankszámlaszámot.
(7) A (6) bekezdés szerinti igazolás kiállítása nem minõsül a támogatási jogosultság vagy más jogosultsági feltételek teljesítése igazolásának.

Támogatási kérelem
6. §

Késedelmes benyújtás

(1) A támogatási kérelmet 2006. április 15-tõl 2006. május 15-ig kizárólag a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített 2006.
évi formanyomtatványon és az ahhoz mellékelt, a MePAR
rendelet szerinti egyedi blokktérképen, a vonatkozó MVH
közleményben meghatározottak szerint lehet benyújtani.

7. §
(1) A támogatási kérelem a 6. § (1) bekezdésében meghatározott határidõn túl – a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 21. cikkében foglaltakra figyelemmel – 2006. június 9-ig nyújtható be.

(2) A támogatási kérelmet a mezõgazdasági termelõnek
saját kezûleg alá kell írnia. Amennyiben a támogatási ké-

(2) Az (1) bekezdésben foglalt határidõn túl benyújtott
kérelmeket az MVH elutasítja.
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Egységes területalapú támogatási kérelem módosítása
8. §
(1) A támogatási kérelem – a 796/2004/EK rendelet
21. cikk (2) bekezdésének elsõ albekezdésére figyelemmel – 2006. május 31-ig jogkövetkezmények nélkül,
illetve 2006. június 9-ig a 7. § (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények mellett módosítható az MVH által rendszeresített formanyomtatványon.
(2) Az egységes területalapú támogatási kérelem módosításával összefüggõ részletes szabályokat a Bizottság
796/2004/EK rendeletének 15. cikke, illetve a 21. cikk
(2) bekezdése határozza meg.

Hiánypótlás
9. §
Amennyiben a kérelem nem felel meg az e rendeletben,
valamint az egyéb jogszabályokban elõírt feltételeknek,
vagy más okból kiegészítésre vagy kijavításra szorul, az
MVH az ügyfelet a hiányok megjelölése mellett a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel.

A nyilvánvaló hibák helyesbítése
10. §
(1) Amennyiben a támogatási kérelem nyilvánvaló hibát tartalmaz, az MVH azt saját hatáskörben kijavítja, és
arról hivatalos feljegyzést készít.
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a) a Tanács 1782/2004/EK rendeletének 17–27. cikkeiben,
b) a Bizottság 1973/2004/EK rendeletének 136. cikke
szerinti szûkítéssel alkalmazott 796/2004/EK rendeletben,
c) a Tv.-ben, valamint
d) az 1. § i) pontjában
foglaltak szerint kerül sor.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés alapján végzett ellenõrzések eredményeképpen az adott fizikai blokkra beadott
támogatási kérelmek által lefedett terület összesen nagyobb, mint a fizikai blokk nettó támogatható területe (túligénylés),
a) és a túligénylés mértéke nem éri el a fizikai blokk
nettó támogatható területének az 5%-át, az MVH a túligénylés arányában a fizikai blokk nettó támogatható területéig csökkenti a fizikai blokkon belüli kérelemben megjelölt területeket;
b) és a túligénylés mértéke eléri vagy meghaladja a fizikai blokk nettó támogatható területének az 5%-át, az MVH
értesíti az érintett mezõgazdasági termelõket, és egyúttal
felszólítja õket a kérelemben megadott adatok helyesbítésére.
(3) A (2) bekezdés a) pontja alapján történõ arányos
csökkentést tartalmazó támogatási határozat ellen az érintett mezõgazdasági termelõk a 796/2004/EK rendelet
24. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen
fellebbezhetnek.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti értesítésben meg
kell jelölni az érintett fizikai blokk vonatkozásában gazdálkodó kérelmet benyújtó mezõgazdasági termelõket, és
a kérelmükben foglaltaknak megfelelõen a mezõgazdasági
parcellára vonatkozó adatokat.

(2) A támogatási kérelem nyilvánvaló hibáinak javítására a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 19. cikkében
foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A (2) bekezdés b) pontja alapján a kérelmet benyújtó
mezõgazdasági termelõk kötelesek az értesítésben meghatározott idõtartamon belül írásos választ adni az MVH részére.

Támogatási kérelem visszavonása

(6) Amennyiben a (2) bekezdés b) pontja alapján megállapított túligénylés az (5) bekezdésben meghatározott válaszokban foglalt helyesbítéseket követõen részben vagy
egészben továbbra is fennáll, az MVH
a) az 5 százalékot meg nem haladó túligénylés esetén a
túligénylés arányában a fizikai blokk nettó támogatható területéig csökkenti a fizikai blokkon belüli kérelemben
megjelölt területeket, illetve
b) az 5 százalékot meghaladó túligénylés esetén fizikai
ellenõrzést folytat le az érintett fizikai blokk vonatkozásában.

11. §
(1) A támogatási kérelem az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon lehet visszavonható.
(2) A támogatási kérelem visszavonására a Bizottság
796/2004/EK rendeletének 22. cikkében foglaltakat kell
alkalmazni.

Adminisztratív és fizikai ellenõrzések
12. §
(1) A támogatási kérelemben foglaltak, valamint a támogatási feltételek adminisztratív és fizikai ellenõrzésére

(7) A (6) bekezdés szerinti fizikai ellenõrzést nem kell
lefolytatni, ha az (5) bekezdés szerinti határidõt a kérelmet
benyújtó mezõgazdasági termelõ elmulasztotta. Ebben az
esetben az MVH a határidõt elmulasztó mezõgazdasági
termelõ kérelemben bejelentett területeit a túligénylés
mértékének megfelelõen csökkenti.

2006/35. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(8) Amennyiben az MVH ugyanazon mezõgazdasági
parcella tekintetében többszörös igénylést állapít meg, a
(2)–(7) bekezdés szerint jár el.
(9) Amennyiben az adminisztratív, illetve a fizikai
ellenõrzés eredményeképp sem szüntethetõ meg a túligénylés, illetve a többszörös igénylés, akkor a fizikai
blokk támogatható területét meghaladó terület minden
érintett kérelem esetében jogosulatlan igénylésnek számít.
(10) A (9) bekezdés szerinti terület nem haladhatja meg az
adott fizikai blokkban kérelmezett terület 100 százalékát.
(11) A (9) bekezdés szerinti jogosulatlan igénylés mindaddig fennáll, míg valamelyik érintett mezõgazdasági termelõ a jogvita elbírálására egyébként illetékes hatóság
vagy bíróság jogerõs határozatával nem igazolja jogosultságát, vagy az érintett mezõgazdasági termelõk együttesen
nem helyesbítik a kérelmeiket.
Levonások és kizárások a jogosultsági feltételek
tekintetében
13. §
Az adminisztratív, illetõleg fizikai ellenõrzések alapján
a jogosultsági feltételekhez kapcsolódó levonásokat,
illetve kizárásokat a Tanács 1782/2003/EK rendeletének
6–7. cikkei, a Bizottság 1973/2004/EK rendelet 138. cikke, valamint a Bizottság 796/2004/EK rendelet 65–68. cikkei alapján kell elbírálni.
A számítás alapja
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az MVH által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.
(2) Az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) és a kivételes
körülmények eseteire, valamint annak igazolására a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 72. cikkében, valamint
az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap
Garancia Részlegébõl finanszírozott intézkedések tekintetében felmerülõ elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén
alkalmazandó egyes szabályokról szóló 109/2004. (VI. 9.)
FVM rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

Támogatási kérelem elbírálása
17. §
A támogatási kérelem tárgyában az MVH legkésõbb
2007. június 1-jéig dönt. A döntésben meg kell jelölni:
a) a kérelem által lefedett területet,
b) a támogatás alapjául szolgáló területet,
c) a mezõgazdasági termelõt megilletõ támogatási
összeget,
d) az alkalmazott jogkövetkezményeket.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítése
18. §
A jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítésére a Bizottság 796/2004/EK rendelet 73. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

14. §
A támogatás kiszámításának alapját a Bizottság
796/2004/EK rendelet 50. cikk (1), (3), valamint (7) bekezdésében foglaltak alapján kell meghatározni.
A jogkövetkezmények halmozódása
15. §
A levonások, kizárások, valamint más közösségi és
nemzeti jogszabályok szerinti szankciók halmozódására a
Bizottság 796/2004/EK rendeletének 71. cikk (2) bekezdésében és a 71a. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.
Elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) és kivételes
körülmények esetei
16. §
(1) Az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior), illetõleg más
kivételes körülmények miatti igazolási kérelem kizárólag

A hasznosító személyében bekövetkezett változás
19. §
(1) Amennyiben a kérelem által lefedett terület hasznosítása vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtását
követõen a mezõgazdasági termelõ személye megváltozik,
arról a kérelem által lefedett terület új mezõgazdasági termelõje (a továbbiakban: új mezõgazdasági termelõ) a változást követõ 10 munkanapon belül bejelentést tesz az
MVH-nak.
(2) A bejelentést kizárólag az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon lehet benyújtani.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén az új mezõgazdasági termelõ a (2) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolja nyilatkozatát a támogatási feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségek betartásáról.
(4) A hasznosító személyében bekövetkezett változásra
egyebekben a Bizottság 796/2004/EK rendeletének
74. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.
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Kifizetés
20. §

(1) A támogatás kifizetése a Tanács 1782/2003/EK rendeletének 28. cikkében foglaltaknak megfelelõen 2006.
december 1-jétõl 2007. június 30-ig, az MVH R. szerinti
ügyfél-regisztrációs rendszerében nyilvántartott bankszámlára történõ átutalással történik.
(2) A támogatás – függetlenül a hasznosító személyében
bekövetkezett változástól – a Bizottság 796/2004/EK rendelet 74. cikk (6) bekezdése alapján a támogatást eredetileg igénylõ mezõgazdasági termelõnek kerül kifizetésre.

Állandó legelõként hasznosított földterületek fenntartása
21. §
(1) A 796/2004/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében foglalt kötelezettséget nemzeti szinten kell alkalmazni.
(2) A 796/2004/EK rendelet 3. cikk (2) bekezdésében
említett referenciaarány 0,0264.
(3) Az állandó legelõként hasznosított földterületek mezõgazdasági összterülethez viszonyított arányát az MVH a
6. § (5) bekezdésében foglalt nyilatkozatok alapján a
796/2004/EK rendelet 3. cikkének megfelelõen állapítja
meg, és közleményben közzéteszi.
(4) A 796/2004/EK rendelet 4. cikk (1) bekezdésében
meghatározott engedélyezési eljárásról, valamint a rendelet 4. cikk (2) bekezdésben meghatározott hasznosítás-visszaállítási kötelezettségrõl külön jogszabály rendelkezik.
(5) Amennyiben jogszabály az állandó legelõterület
csökkentésével összefüggésben az érintett területekre vonatkozóan külön engedélyezési, bejelentési kötelezettséget ír elõ vagy szankció alkalmazását rendeli el, azok a
2006. évi, a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszer
állandó legelõ tematikus rétegében rögzített állapot figyelembevételével kerülnek meghatározásra.

Záró rendelkezések
22. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

23. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Európai
Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia
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Részlegébõl finanszírozott intézkedések tekintetében felmerülõ elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról szóló 109/2004. (VI. 9.)
FVM rendelet (a továbbiakban: vis maior rendelet) 3. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteket az
MVH csak akkor fogadhatja el, ha azokat az ügyfél – az
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben örököse – hatósági igazolással tudja bizonyítani. A 3. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt eseteket a földterület fekvése
szerint illetékes megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatal igazolja. Az igazolásnak – amennyiben a kár mértéke
parcellánként eltérõ – parcellánként azonosítható módon
tartalmaznia kell a kár mértékét is.”
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a vis maior
rendelet 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
(a továbbiakban: miniszter) egyes országos, illetve nagy
jelentõségû helyi eseményeket vagy körülményeket
(aszály, árvíz, belvíz, szélvihar, jégesõ, tûzeset, földrengés, országos jelentõségû sztrájk vagy tüntetés stb.) közleményben vis maiornak nyilváníthat. A miniszter a vis
maior bekövetkeztét meghatározott területre, illetve gazdálkodók meghatározott körére is kimondhatja. A közleményt a miniszter a Földmûvelési és Vidékfejlesztési Értesítõben, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint az MVH honlapján, illetve egy országos
napilapban közzéteszi. A közlemény kezdeményezése
vagy közzététele nem érinti a 3. § (2) bekezdésében és a
4. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségeket.”
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a vis maior
rendelet 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben jogszabály vagy közlemény eltérõen
nem rendelkezik, az elháríthatatlan külsõ ok bekövetkeztével kapcsolatos igazolást az MVH – a kérelem benyújtási
helyeként meghatározott – illetékes szervéhez kell benyújtani. Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában
a) az igazolást az elháríthatatlan külsõ ok megszûnésétõl számított tíz munkanapon belül,
b) a véglegesen és az elõzetesen elismert TÉSZ-nek az
1433/2003/EK rendelet 4. cikk (4) bekezdésében és az
1943/2003/EK rendelet 2. cikk (3) bekezdésében foglaltak
alkalmazása érdekében az igazolást a hivatkozott rendeletekben meghatározott támogatási kérelmekkel egyidejûleg
kell benyújtani.”
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a vis maior
rendelet 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ
közlemény hatálya alá tartozó, és a 3. § (2) bekezdésének,
valamint a 4. § (1) bekezdésének megfelelõen igazolt
eseményt vagy körülményt az MVH vis maiorként elfogadja.”
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(5) A HMKÁ rendelet 1. számú melléklete helyébe
e rendelet melléklete lép.

24. §
Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá 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 rendeletek módosításáról;
b) a Tanács 2004/281/EK határozata (2004. március
22.) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a
Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel
Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai
Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló okmánynak a közös agrárpolitika reformját követõ adaptációjáról;
c) a Bizottság 1973/2004/EK rendelete (2004. október
29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát illetõen ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról;
d) a Bizottság 796/2004/EK rendelete (2004. április
21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról
és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember
29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös
megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és
ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról;
e) a Bizottság 239/2005/EK rendelete (2005. február
11.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról
és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2003. szeptember
29-i 1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös
megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és
ellenõrzési rendszer végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK bizottsági
rendelet módosításáról és helyesbítésérõl;
f) a Bizottság 1954/2005/EK rendelete (2005. november 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 1782/2003/EK
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tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer
végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 796/2004/EK rendelet módosításáról és a támogatás kifizetése tekintetében az 1782/2003/EK rendelettõl való eltérésrõl;
g) a Bizottság 2184/2005/EK rendelete (2005. december 23.) a közös agrárpolitika keretében tartozó közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK
tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról
szóló
796/2004/EK
és
1973/2004/EK rendelet módosításáról.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet
a 24/2006. (III. 31.) FVM rendelethez
„1. számú melléklet
a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelethez
A „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”
elõírásai
1. Tizenkettõ százaléknál nagyobb lejtésû területeken
kapás kultúrák (burgonya, csicsóka) termesztése tilos.
2. Szántóterületek mûvelésben tartása, gyommentes állapot biztosítása mellett.
3. A mezõgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkívánatos lágy és fás szárú növények megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni.”

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 mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló
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2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: MVH törvény) 45. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény
(a továbbiakban: Tv.) 10. § (2) bekezdésének ba) és
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Fogalommeghatározás
1. §
E rendelet alkalmazásában
1. mezõgazdasági termelõ: az 1782/2003/EK rendelet
2. cikk a) pontja szerinti termelõ, ideértve a jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeteket is;
2. nyilvánvaló hiba: a támogatási kérelemben feltüntetett adatok olyan egyértelmû hiányossága vagy hibája,
mely a kérelem más adataiból vagy más nyilvántartásból
származó adatok alapján hiánypótlásra felszólítás nélkül,
saját hatáskörben pótolható vagy javítható;
3. gazdaság:
a) a mezõgazdasági termelõ által hasznosított, a Magyar Köztársaság területén fekvõ és az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatás 2006.
évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló
24/2006. (III. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)
alapján bejelentett mezõgazdasági területek összessége,
b) a mezõgazdasági termelõ által hasznosított egyéni
támogatási jogosultság és kvóta összessége, valamint
c) minden olyan magyarországi tenyészet, amelynek a
mezõgazdasági termelõ a bejelentett tartója;
4. bázisterület: az egyes növénytermesztési kiegészítõ
nemzeti támogatásokhoz kapcsolódó, az ország egészére
megállapított, támogatásban részesíthetõ terület;
5. takarmánytermõ terület: a mezõgazdasági termelõ
részére megállapított növénytermesztési kiegészítõ nemzeti támogatásba bevont támogatható terület és az R. alapján megállapított támogatható terület különbözetébõl adódó mezõgazdasági terület;
6. vágóhíd: a vágóállatok levágásának és leölésének állatvédelmi szabályairól szóló 9/1999. (I. 27.) FVM rendelet 2. § a) pontjában meghatározott vágóhíd, amely a vágóállatok vágás utáni minõsítésérõl szóló 75/2003. (VII. 4.)
FVM rendelet elõírásai szerint minõsítést végez, jelentést
tesz;
7. ENAR rendelet:
a) szarvasmarha ENAR rendelet: a szarvasmarha-fajok
egyedeinek jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási
és Azonosítási Rendszerérõl szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM
rendelet,
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b) juh ENAR rendelet: az egyes állatfajok egyedeinek
Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl
szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet;
8. tenyészet: az ENAR rendeletben meghatározott tenyészet;
9. hímivarú szarvasmarha: ivartalanított vagy nem
ivartalanított hímivarú, háziasított szarvasmarhaféle;
10. anyatehén: az 1782/2003/EK rendelet 122. cikkének d) és e) pontjaiban meghatározott nõivarú, háziasított
szarvasmarhaféle;
11. anyajuh: az 1782/2003/EK rendelet 112. cikkének
a) pontjában meghatározott nõivarú juh;
12. egyéni támogatási felsõhatár: a mezõgazdasági termelõt illetõ, külön jogszabály alapján nyilvántartott támogatási jogosultságok összege;
13. birtokon tartás: a gazdaságban történõ állattartás;
14. átruházás: a kérelmen bejelentett állatok (egyedek)
összességének birtokon tartási idõszak alatt átvevõnek történõ eladása;
15. átruházó: az a mezõgazdasági termelõ, akinek a kérelemben bejelentett állatai átruházásra kerültek egy másik
mezõgazdasági termelõ részére;
16. átvevõ: az a mezõgazdasági termelõ, akire a kérelemben bejelentett összes állatot átruházzák;
17. tejtermelõ: a tehéntej termékpálya szabályozásában
alkalmazott kvótarendszerrõl szóló 69/2004. (IV. 29.)
FVM rendelet (a továbbiakban: Kvótarendelet) 1. § (3) bekezdésének c) pontja szerinti tejtermelõ;
18. kvótanyilvántartás: a kvótarendszer mûködését
elõsegítõ, az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási
rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba
vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyilv. rend.) 2. §-ának 11. pontja szerinti szakrendszer;
19. kvótaév: 2005. április 1-jétõl 2006. március 31-ig
tartó idõszak;
20. kvótaigazolás: a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kiállított hatósági
bizonyítvány, amely tartalmazza a tejtermelõ egyéni referenciamennyiségét;
21. egyéni referenciamennyiség (kvóta): a tejtermelõ
nevén a kvótanyilvántartásban nyilvántartott kvóta, amely
a kvótaév végén a tejtermelõ tulajdonában, illetve használatában van, és amelynek terhére a tejtermelõ tejet termel;
22. pénzügyi boríték: egyes támogatási jogcímenként
meghatározott, az adott jogcímre felhasználható éves
pénzügyi keret;
23. zöldtakarmánytermõ terület: az a mezõgazdasági
parcella, melyen a 382/2005/EK rendelet 2. cikkének
(1) bekezdésében meghatározott termékek alapanyagául
szolgáló zöldtakarmányt termesztenek;
24. elsõdleges feldolgozó: olyan természetes vagy jogi
személy, aki/amely a betakarított termény elsõdleges feldolgozását végzi;
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25. termelõi csoport: a termelõi csoportokról szóló
85/2002. (IX. 18.) FVM rendelet alapján elõzetesen elismert, illetve a termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.)
FVM rendelet alapján véglegesen elismert termelõi csoport;
26. energianövény:
a) a búza, triticale,
b) a kukorica,
c) az õszi káposztarepce,
d) a napraforgó,
e) az energiafû,
f) külön törvény alapján erdõnek nem minõsülõ rövid
vágásfordulóval kezelt fa (cserje) ültetvény (KN kód:
06 02 90 41),
g) kender,
h) cirokfélék,
i) burgonya
j) csicsóka
k) vízi nád,
l) Miscanthus,
amennyiben azt energetikai célból történõ felhasználásra
termesztik;
27. energetikai célú felhasználás: ha az energianövényt az elsõdleges feldolgozóval kötött szerzõdés alapján, illetve saját célú felhasználás keretében
a) tüzelõanyagként hõ-, villamos energia, technológiai
gõz,
b) energia elõállítására szolgáló brikett vagy pellet,
c) biogáz,
d) bio-üzemanyag (biodízel, bioetanol)
elõállítására használják fel;
28. rövid vágásforduló: amennyiben a fa (cserje) ültetvény letermelésére a telepítéstõl számított 5 éven belül sor
kerül.
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l) az energetikai célból termesztett lágy és fás szárú növények termesztéséhez
kiegészítõ nemzeti támogatás (a továbbiakban: támogatás)
vehetõ igénybe.

A támogatás forrása
3. §
A támogatás forrását és annak mértékét külön jogszabály határozza meg.

Támogatásra jogosult
4. §
Támogatási kérelmet az a mezõgazdasági termelõ
nyújthat be,
a) aki (amely) a támogatási idõszakban a támogatás
igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítésével összefüggésben felmerülõ költségeket, kockázatot viseli, illetve
b) a 2. § a), c) és e) pontjai esetén, aki (amely) a támogatási kérelemben szereplõ állatok tenyészetének állattartójaként – a Nyilv. rend. 2. §-ának 9. pontja szerinti regisztrációs számának feltüntetésével – szerepel a szarvasmarha, illetve juh ENAR rendelet szerinti nyilvántartásban.

Támogatási kérelem
5. §

Támogatási jogcímek
2. §
E rendelet alapján az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott
egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódóan:
a) a hízottbika-tartáshoz,
b) a tejtermeléshez,
c) az anyatehéntartáshoz,
d) extenzifikációs szarvasmarhatartáshoz,
e) az anyajuhtartáshoz,
f) a kedvezõtlen adottságú területeken történõ anyajuhtartáshoz,
g) a szántóföldi növénytermesztéshez,
h) a Burley dohány termesztéséhez,
i) a Virginia dohány termesztéséhez,
j) a héjas gyümölcsûek termesztéséhez, valamint
k) rizs termesztéséhez,

(1) A támogatási kérelmet kizárólag az MVH által rendszeresített 2006. évi formanyomtatványon, a vonatkozó
MVH közleményben meghatározottak szerint lehet benyújtani.
(2) A támogatási kérelmen fel kell tüntetni a Nyilv.
rend. 2. §-ának 9. pontja szerinti regisztrációs számot.
(3) Amennyiben a mezõgazdasági termelõ a (2) bekezdésben meghatározott regisztrációs számmal nem rendelkezik, a kérelemhez egyidejûleg csatolja a Nyilv. rend.
szerinti nyilvántartásba vételi kérelmet is.
(4) A támogatási kérelmet a mezõgazdasági termelõnek
saját kezûleg alá kell írnia. Amennyiben a támogatási kérelem fõlapjáról a mezõgazdasági termelõ aláírása hiányzik, úgy a kérelmet el kell utasítani.
(5) A 2. § a), c) és e) pontjaiban meghatározott támogatások esetén a támogatási évre vonatkozóan csak az elsõ
benyújtott kérelem fogadható el.
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Hiánypótlás
6. §

Amennyiben a kérelem nem felel meg az e rendeletben,
valamint az egyéb jogszabályokban elõírt feltételeknek,
vagy más okból kiegészítésre vagy kijavításra szorul, az
MVH az ügyfelet a hiányok megjelölése mellett a hibák kijavítására, illetve pótlására szólítja fel.
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(2) Az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) eseteire,
valamint annak igazolására a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 72. cikkében, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl
finanszírozott intézkedések tekintetében felmerülõ elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes
szabályokról szóló 109/2004. (VI. 9.) FVM rendeletben
foglaltakat kell alkalmazni.

A nyilvánvaló hibák helyesbítése

A támogatási kérelem elbírálása

7. §

11. §

(1) Amennyiben a támogatási kérelem nyilvánvaló hibát tartalmaz, az MVH azt saját hatáskörben kijavítja, és
arról feljegyzést készít.
(2) A támogatási kérelem nyilvánvaló hibáinak kijavítására a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 19. cikkében
foglaltakat kell alkalmazni.

(1) A támogatási kérelem elbírálásáról az MVH dönt. A
döntésben meg kell jelölni:
a) a kérelemben bejelentett területet vagy állatlétszámot;
b) a támogatás alapjául szolgáló
ba) területet,
bb) állatlétszámot,
bc) kvótát, vagy
bd) egyéni támogatási felsõhatárt;
c) a támogatás összegét, illetve az annak kiszámítása
során alkalmazott
ca) jogkövetkezményeket,
cb) visszaosztás mértékét, valamint
cc) a támogatási összeget érintõ csökkentések egyéb
okait.

Késedelmes benyújtás
8. §
(1) A támogatási kérelem határidõn túl történõ benyújtása esetén a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 21. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a 16. § (1) bekezdéseiben meghatározott kérelmek esetén nem kell alkalmazni.
Támogatási kérelem visszavonása
9. §
(1) A kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet visszavonni.
(2) A támogatási kérelem visszavonására a Bizottság
796/2004/EK rendeletének 22. cikkében foglaltakat kell
alkalmazni.
(3) A (2) bekezdés rendelkezései a 16. § (1)–(2) bekezdéseiben meghatározott kérelmek esetén nem alkalmazhatók.
Elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) és kivételes
körülmények esetei
10. §
(1) Az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) miatti igazolási kérelem kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon nyújtható be.

(2) A döntésnek tartalmaznia kell, hogy a támogatási
összeg a mezõgazdasági termelõ lejárt köztartozásának
megfelelõ összeggel csökkentve kerül kifizetésre.
(3) Legfeljebb a támogatási kérelemben feltüntetett területre, illetve állatlétszámra vonatkozóan állapítható meg
támogatás.

Kifizetés
12. §
(1) A támogatás forintban, az MVH R. szerinti ügyfél-regisztrációs rendszerében nyilvántartott bankszámlára történõ átutalással kerül kifizetésre.
(2) A támogatás kifizetésérõl az adóhatóságnak a köztartozással kapcsolatos tájékoztatását követõen az MVH a
köztartozás levonása mellett intézkedik.
(3) A 2. § a)–b) és g)–l) pontokban meghatározott támogatás – függetlenül a támogatást igénylõ mezõgazdasági
termelõ személyében bekövetkezett változástól – a támogatást eredetileg igénylõ mezõgazdasági termelõnek kerül
kifizetésre.
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(4) A 2. § c)–f) pontok szerinti támogatási jogcímekhez
kapcsolódó átruházás esetén az átruházó által igényelt támogatás az átvevõnek kerül kifizetésre, ha az átvevõ
a) az átruházást követõen 15 napon belül az MVH által
rendszeresített formanyomtatványon értesíti az MVH-t az
átruházásról, és igényli a támogatást,
b) mellékeli az átruházásról szóló szerzõdés másolatát, és
c) teljesíti a támogatás igénybevételéhez szükséges
összes feltételt.
(5) Ha a (2) bekezdés szerinti átruházás az átvevõ egyéb
támogatási kérelmével kapcsolatos feltételek teljesítését
kedvezõtlenül érinti, az átruházott állatokat a 2006. támogatási év vonatkozásában különálló gazdaságnak kell tekinteni.
(6) E rendelet vonatkozásában alkalmazandó átváltási árfolyamon az R. alapján folyósított támogatásokra külön jogszabály által megállapított átváltási árfolyamot kell érteni.
(7) Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, a
támogatásra jogosultnak járó támogatási összeg kifizetésére 2007. január 1-jétõl kezdõdõen 2007. június 30-ig kerül sor.

Jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítése
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a) vágóhídon levágtak, vagy
b) élõ állatként Európai Unión kívüli harmadik országba exportáltak vagy másik európai uniós tagállamba szállítottak (a továbbiakban együtt: export).
(2) A támogatást az a mezõgazdasági termelõ veheti
igénybe, aki a szarvasmarha ENAR rendeletben meghatározott országos adatbázis (a továbbiakban: adatbázis)
alapján a hímivarú szarvasmarhát a tenyészetébõl az
(1) bekezdés szerinti módon történõ kikerülése elõtt legalább 2 hónapig tartotta. A támogatás igénybevételének
további feltétele, hogy a tenyészetbõl történõ kikerülés és
az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesülése között legfeljebb 30 nap telhet el.
(3) Ha az Európai Unió más tagállamából a mezõgazdasági termelõ tenyészetébe behozott állat már részesült a
marha- és borjúhús piacának közös szervezésérõl szóló,
1254/1999/EK rendeletet módosító 1782/2003/EK számú
tanácsi rendelet 123. cikk szerinti speciális húsmarhatámogatásban, az adott állatra vonatkozóan hízottbika-tartási támogatás nem adható.
(4) A támogatás feltétele, hogy a mezõgazdasági termelõ gondoskodjon a tenyészetében lévõ szarvasmarha-állománynak a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelölésérõl és nyilvántartásáról.

13. §
A jogosulatlanul igénybe vett támogatások visszatérítésére a Bizottság 796/2004/EK rendelet 73. cikkében,
valamint az MVH törvény 15. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

II. HÍZOTTBIKA-TARTÁS TÁMOGATÁSA
14. §
(1) Hímivarú szarvasmarhák után egyedenként, életük
során egy alkalommal külön jogszabályban meghatározott
mértékû támogatás vehetõ igénybe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2006. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 94 620 egyed (a továbbiakban: hízottbika országos támogatási felsõhatár) után
fizethetõ.
(3) Amennyiben a hízottbika országos támogatási felsõhatárnál több egyed lenne támogatható, az adott támogatási évben az igénylõnkénti támogatási összeg a túllépés
mértékével arányosan csökken.

15. §
(1) A támogatás azon kilenc hónapos, vagy annál idõsebb, hímivarú szarvasmarhák után igényelhetõ, melyeket
2006. január 1. és 2006. december 31. közötti idõszakban

16. §
(1) A támogatásban – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az a mezõgazdasági termelõ részesülhet, aki 2006. december 31-ig az MVH-hoz érvényes támogatási kérelmet
nyújtott be az MVH által rendszeresített formanyomtatványon.
(2) Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia
Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi kiegészítõ
nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet 17. §-a
alapján benyújtott, és az MVH által 2005. évre elfogadott
kérelmek a mezõgazdasági termelõ által történõ visszavonásig e rendelet 16. § (1) bekezdésnek megfelelõen benyújtott támogatási kérelemnek minõsülnek.
(3) A 2006. január 1. és 2006. május 31. között levágott,
illetve exportált állatokra vonatkozóan abban az esetben
nyújtható támogatás, ha a mezõgazdasági termelõ a támogatási kérelmét – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2006. május 31-ig benyújtja. 2006. május 31-ét követõen
benyújtott támogatási kérelem esetén annak postára adási
dátumával azonos napon vagy az után levágott, illetve exportált állatokra adható támogatás.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott támogatási
kérelem visszavonása legkorábban a visszavonás idõpontját követõ elsõ adatbázis-lekérdezés napját követõ naptól
kezdve hatályos.
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(5) Az MVH a támogatható állatokat az adatbázisba bejelentett adatok alapján határozza meg.

III. TEJTERMELÉS TÁMOGATÁSA

(6) A támogatás feltétele, hogy a mezõgazdasági termelõ a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelentési kötelezettségnek megfelelõen az állat tenyészetbõl történõ kikerülésének, valamint vágásának, illetve exportjának bejelentését legkésõbb 2007. január 16-ig megtegye.

19. §

(7) Export esetén az állatot kísérõ szarvasmarha ENAR
rendelet szerinti szarvasmarha-útlevélen a támogatásigénylést fel kell tüntetni. Ennek érdekében a mezõgazdasági termelõnek a szarvasmarha-útlevélkérõ lapon jeleznie
kell, hogy az adott állatra támogatást kíván igénybe venni.
A fenti jelzéssel ellátott szarvasmarha-útlevél a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti kiadását az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet (a továbbiakban: OMMI)
csak akkor teljesíti, ha az állatra korábban már kiadásra került szarvasmarha-útleveleket a mezõgazdasági termelõ az
OMMI-nak legkésõbb a szarvasmarha-útlevélkérõ lappal
együtt megküldi.

(1) A tejtermelõ egyéni referenciamennyisége alapján
külön jogszabályban meghatározott mértékû támogatásra
jogosult.
(2) A támogatás összege a tejtermelõ 2006. március 31-én rendelkezésére álló beszállítási és közvetlen értékesítési kvóta összege alapján tejtermelõnként kerül
meghatározásra.
(3) A kvótaév végén az állami tejkvóta-értékesítésrõl és
-bérbeadásról szóló 122/2004. (VII. 29.) FVM rendelet
szerinti kedvezményes bérlés hatálya alatt álló kvóta a tejtermelõ számára rendelkezésre álló kvótának minõsül.
(4) Amennyiben a tejtermelõ a kvótanyilvántartás alapján a kvótaév során nem termelt és nem értékesített tejet
vagy tejterméket, nem részesülhet tejkvóta támogatásban.

20. §
17. §
(1) A támogatható minimális állatlétszám 1 egyed.

(1) Az MVH a támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatványt a 2006/2007-es kvótaévre érvényes kvótaigazolással küldi meg a tejtermelõ részére.

(2) A támogatható állatokat az MVH évi 3 alkalommal
történõ lekérdezés során, az adatbázis 2006. május 31-i,
2006. szeptember 30-i, illetve – a 2006. december 31-ig levágott, illetve exportált állatokra vonatkozóan – 2007. január 16-i állapota szerinti adatok alapján határozza meg.

(2) A kérelem benyújtásának a tejtermelõ által saját kezûleg aláírt formanyomtatványnak a kézhezvételétõl számított 15 napon belül az illetékes MVH megyei Kirendeltség részére történõ megküldése minõsül.

(3) Az MVH a támogatható állatokról szóló igazolást a
(2) bekezdésben meghatározott elsõ két idõpontot követõ
45 napon belül megküldi a mezõgazdasági termelõnek.

21. §

(4) A támogatási összeg 2007. március 31-ig kerül kifizetésre.

A tejtermelõ részére megítélt támogatási összeg a kvótaévet követõ év március 31-éig kerül kifizetésre.

22. §
18. §
(1) A támogatási kérelemben és a beadott dokumentumokban szereplõ adatok helytállóságát és jogszerûségét
adminisztratív és helyszíni ellenõrzés útján az MVH ellenõrzi.
(2) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenõrzése során a Bizottság 796/2004/EK rendeletének
a) 25–27. cikkében, valamint
b) 34–35. cikkében
foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Az ellenõrzések során a támogatási feltételeknek
való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározására a Bizottság 796/2004/EK rendeletének 57. és
59. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

Az MVH a Kvótarendelet szerinti kvótaszabályzatban
foglaltaknak megfelelõ eljárásban, a támogatásban részesült tejtermelõk legalább 10 százalékánál utólagosan, a
helyszínen ellenõrzi a kvótaévre vonatkozóan a Kvótarendeletnek megfelelõ nyilvántartás vezetését.

IV. ANYATEHÉNTARTÁS TÁMOGATÁSA
23. §
(1) Anyatehenenként külön jogszabályban meghatározott mértékû támogatás vehetõ igénybe.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2006. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 117 000 egyed (a továb-
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biakban: anyatehén országos támogatási felsõhatár) után
fizethetõ.
(3) A támogatás egyedenként, naptári évenként és mezõgazdasági termelõnként az egyéni támogatási felsõhatár
figyelembevételével, egy alkalommal kerül megállapításra.

24. §
(1) A támogatásra az a mezõgazdasági termelõ jogosult,
akinek
a) a kvótarendelet szerinti rendelkezésre álló egyéni referenciamennyisége és a gazdasági társaságba vagy szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt vagy részükre
használatba adott kvótamennyiségének összege nem haladja meg a 120 000 kg-ot, vagy
b) a kvótarendelet szerinti rendelkezésre álló egyéni referenciamennyisége és a gazdasági társaságba vagy szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt vagy részükre
használatba adott kvótamennyiségének összege meghaladja a 120 000 kg-ot, és a támogatási kérelemben feltüntetett állatait tejtermelést nem folytató tenyészetben tartja,
továbbá vállalja, hogy azokat a továbbiakban tejtermelésre
nem hasznosítja, valamint a kérelemben feltüntetett állatai
2005. április 1-jétõl nem állnak tejtermelési ellenõrzés
alatt.
(2) Támogatás a támogatási kérelem beadásának napján
a tenyészetben lévõ olyan anyatehenek után igényelhetõ,
melyek nem tartoznak a Bizottság 1973/2004/EK rendeletének XV. mellékletében felsorolt fajtákhoz, valamint az
adatbázisban „99 kódon egyéb tejhasznú” fajtával bejelentett fajtákhoz.
(3) A támogatás feltétele, hogy a mezõgazdasági termelõ
a) gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról,
b) gondoskodjon a tenyészetében lévõ állatállományra
vonatkozóan a szarvasmarha ENAR rendelet szerinti jelölésérõl és nyilvántartásáról,
c) a támogatásra bejelentett állományában központi
lajstromszámmal ellátott, a (2) bekezdés alapján támogatható fajtájú tenyészbikát vagy mélyhûtött szaporítóanyagot használ, és a termékenyítéseket, fedeztetéseket, a szabad és háremszerû pároztatásokat, valamint az embrió átültetéseket az erre a célra a Termékenyítési Ellenõrzési
Rendszerben (TER) rendszeresített bizonylatokon az
OMMI központi adatbázisába szabályosan bejelentette, és
a bejelentett adatokat a központi adatbázisban regisztrálták,
d) a támogatásra bejelentett tenyészetében jellemzõen
hústermelés céljára tart borjakat, és a kérelmezett állatok
legalább 30%-ának van ellése a támogatási év során,
valamint a kérelmezett állattól a támogatási év során született borjak a születést követõen legalább egy hónapon ke-

2989

resztül az anyjukkal azonos tenyészetben találhatók, továbbá
e) a támogatás alapjául szolgáló állatok esetén az üszõk
aránya a birtokon tartás teljes ideje alatt legfeljebb 40%.
(4) A támogatható minimális állatlétszám 3 egyed.
(5) A támogatás további feltétele az anyatehén fajtájának az adatbázisba a szarvasmarha ENAR rendeletben
meghatározott útmutató (a továbbiakban: Útmutató) szerinti fajtakóddal legkésõbb a támogatási kérelem benyújtásáig való bejelentése.
(6) A tenyészetben lévõ állomány gümõkór-, brucellózis- és leukózismentességét az arra jogosult állatorvos a támogatási kérelmen igazolja.
(7) A (3) bekezdés d) és e) pontjaiban meghatározott
százalékos arányok esetén a számítás során egész számra
történõ kerekítést kell alkalmazni.

25. §
(1) A mezõgazdasági termelõnek a támogatásra bejelentett állatokra vonatkozóan 6 hónapos tartási kötelezettséget kell vállalnia. A tartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtásának napjától kezdõdõen áll fenn.
(2) A tartási kötelezettség teljesítésének kell tekinteni,
ha a mezõgazdasági termelõ a tartási kötelezettség alatt
álló állatoknak az állatorvos által igazoltan kényszervágott
vagy elhullott, valamint a tenyésztési selejtnek minõsülõ
egyed vágásra történõ selejtezését – a kieséstõl számított
60 napon belül – a 24. §-ban foglalt feltételeknek a támogatási kérelem benyújtásának napjától megfelelõ egyeddel, saját költségére pótolja. A pótlás csak abban az esetben fogadható el, ha
a) a kiesõ állatnak az adatbázisból történõ kijelentése a
szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelõen megtörténik,
b) a mezõgazdasági termelõ a kiesés tényét, valamint a
pótlásként beállított állatot az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon a pótlásra elõírt határidõt követõ
10 napon belül, legkésõbb a pótlás bejelentésével egy idõben, a kötelezõ birtokon tartás utolsó 20 napjában kiesõ és
nem pótolt állatokat a kiesést követõ 10 napon belül a mezõgazdasági termelõ lakóhelye, illetve székhelye szerint
illetékes megyei MVH Kirendeltséghez a kiesés okát igazoló állatorvosi igazolást mellékelve bejelenti, és
c) a pótolt állatnak az adatbázisba történõ bejelentése a
szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelõen megtörténik.

26. §
(1) A támogatásban az a mezõgazdasági termelõ részesülhet, aki 2006. június 1. és 2006. július 31. között az
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MVH által közzétett formanyomtatványnak megfelelõ kérelmet nyújt be az 5. §-ban foglaltaknak megfelelõen.

(I. 13.) FVM rendelet 3. számú mellékletében lévõ táblázat
szerint történik.

(2) Az MVH a támogatásra bejelentett állatokról szóló
igazolást legkésõbb 2006. szeptember 15-ig megküldi a
mezõgazdasági termelõ részére.

29. §

(3) A támogatási összeg legkésõbb 2007. március 31-ig
kerül kifizetésre.

27. §
(1) A támogatási kérelemben és a beadott dokumentumokban szereplõ adatok helytállóságát adminisztratív és
helyszíni ellenõrzés útján az MVH ellenõrzi.
(2) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenõrzése során a Bizottság 796/2004/EK rendeletének
a) 25–27. cikkében, valamint
b) 34–35. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Az ellenõrzések során a kérelemnek való meg nem
felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során a
Bizottság 796/2004/EK rendeletének 57. és 59. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

(1) A mezõgazdasági termelõknek az R. alapján benyújtott támogatási kérelmükön kell igényelniük az extenzifikációs támogatást.
(2) A támogatást az MVH a takarmánytermõ terület,
valamint a 28. § (5) bekezdése szerinti állatlétszám alapján
határozza meg.
(3) A támogatási összeg legkésõbb 2007. június 30-ig
kerül kifizetésre.
(4) Az ellenõrzések során a kérelemnek való meg nem
felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során a
Bizottság 796/2004/EK rendeletének 56. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

VI. ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁSA
30. §

V. EXTENZIFIKÁCIÓS SZARVASMARHA-TARTÁSI
TÁMOGATÁS

(1) Anyajuh után, egyedenként, külön jogszabályban
meghatározott mértékû támogatás vehetõ igénybe.

28. §

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2006. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 1 146 000 egyed (a továbbiakban: anyajuh országos támogatási felsõhatár) után fizethetõ.

(1) Azok a mezõgazdasági termelõk, akik a 14. § szerinti hízottbika-tartási, vagy a 23. § szerinti anyatehén-tartási
támogatásban támogatott állattal rendelkeznek, és takarmánytermõ területükre vonatkozóan az állatsûrûség nem
haladja meg az 1,4 állategység/ha mértéket, extenzifikációs támogatásra jogosultak.
(2) A támogatás mértékét a 14. § szerinti hízottbika-tartási és a 23. § szerinti anyatehén-tartási támogatásban támogatott egyedek után külön jogszabály határozza meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2006. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 211 620 egyed (a továbbiakban: extenzifikációs országos támogatási felsõhatár)
után fizethetõ.
(4) A gazdaságok állatsûrûsége az R. alapján benyújtott
támogatási kérelem beadásakor a tenyészetben található
összes szarvasmarha, valamint olyan anyajuhok figyelembevételével kerül megállapításra, melyekre ugyanarra
a támogatási évre vonatkozóan e rendelet alapján támogatási kérelmet nyújtottak be.
(5) Az állategység meghatározása az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások
igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004.

(3) A támogatás egyedenként, naptári évenként és mezõgazdasági termelõnként az egyéni támogatási felsõhatár
figyelembevételével, egy alkalommal kerül megállapításra.

31. §
(1) A támogatás feltétele, hogy a mezõgazdasági termelõ
a) gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról, valamint
b) gondoskodjon a tenyészetében tartott állatállomány
a juh ENAR rendelet szerinti tartós jelölésérõl és folyamatos nyilvántartásáról.
(2) A támogatható minimális állatlétszám 10 egyed.
(3) A mezõgazdasági termelõ, mint tartó tenyészeteiben
az igazolás kiállításakor a kérelmezõ által tartott állatok
létszámát és az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket
a Magyar Juhtenyésztõk és Juhtenyésztõ Szervezetek Szövetsége vagy annak megbízottja a támogatási kérelmen térítésmentesen igazolja.
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32. §

A mezõgazdasági termelõ a támogatásra bejelentett
állatlétszámnak megfelelõ anyajuhállományt köteles
100 napon át birtokán tartani, a birtokon tartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló határidõt követõ naptól kezdõdõen áll fenn.

33. §
(1) A támogatásban az a mezõgazdasági termelõ részesülhet, aki 2006. április 7-e és 2006. május 8-a közötti idõszakban az MVH által közzétett formanyomtatványon kérelmet nyújt be az 5. §-ban foglaltaknak megfelelõen.
(2) A kérelemben nyilatkozni kell a tárgyévben történõ
juhtej és -tejtermékek értékesítésérõl.
(3) Az MVH a 11. § szerinti döntést legkésõbb 2006.
október 31-ig megküldi a mezõgazdasági termelõnek.
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anyajuh-kiegészítõ támogatást vehet igénybe, ha az R. szerint támogatás alapjául szolgáló területének legalább
50 százaléka a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetésérõl, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és
Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezõtlen adottságú területek
és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló
137/2004. (IX. 18.) FVM rendelet meghatározása szerint
kedvezõtlen adottságú területen fekvõ mezõgazdasági haszonterület.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás a 2006. támogatási évre vonatkozóan legfeljebb 300 000 egyed (a továbbiakban: anyajuh-kiegészítõ országos támogatási felsõhatár) után fizethetõ.
(3) Amennyiben az anyajuh-kiegészítõ országos támogatási felsõhatárnál több egyed lenne támogatható, igénylõnként a támogatható állatok alapján megállapított támogatási összeg a túllépés mértékével arányosan csökken.

(4) A támogatási összeg 2007. március 31-ig kerül kifizetésre.

36. §

34. §

(1) A mezõgazdasági termelõknek az R. alapján benyújtott támogatási kérelmükön kell kérelmezniük az anyajuh-kiegészítõ támogatást.

(1) A támogatási kérelemben és a beadott dokumentumokban szereplõ adatok helytállóságát a juh ENAR rendelet szerinti adatbázisba bejelentett adatok alapján adminisztratív és helyszíni ellenõrzés útján az MVH ellenõrzi.
(2) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenõrzése során a Bizottság 796/2004/EK rendelet
a) 25. cikkében,
b) 26. cikk (2) bekezdésének c) pontjában, illetve
(3)–(4) bekezdéseiben,
c) 27. cikkében,
d) 34. cikkében, valamint
e) 35. cikk (2) bekezdésének c) pontjában foglaltakat
kell alkalmazni.
(3) Az ellenõrzések során a kérelemnek való meg nem
felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során a
Bizottság 796/2004/EK rendeletének 57. és 60. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

(2) A támogatást az MVH az R. alapján támogatás alapjául szolgáló terület, valamint a támogatott állatlétszám
alapján határozza meg.
(3) A támogatás összege 2007. június 30-ig kerül kifizetésre.
(4) Az ellenõrzések során a kérelemnek való meg nem
felelés esetén a támogatási összeg meghatározása során a
Bizottság 796/2004/EK rendeletének 57. és 60. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

VIII. EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ KIFIZETÉSEKHEZ
KAPCSOLÓDÓ NÖVÉNYTERMESZTÉSI KIEGÉSZÍTÕ
NEMZETI TÁMOGATÁSOK
Általános feltételek
37. §

VII. KEDVEZÕTLEN ADOTTSÁGÚ TERÜLETEKEN
TÖRTÉNÕ ANYAJUHTARTÁS TÁMOGATÁSA
Anyajuh-kiegészítõ támogatás
35. §
(1) Az a mezõgazdasági termelõ, aki részesül a 30. §
szerinti anyajuh-tartási támogatásban, támogatott egyedenként külön jogszabályban meghatározott mértékû

(1) A 2. § g)–k) pontjai szerinti támogatás (a továbbiakban: kiegészítõ nemzeti támogatás) csak olyan területekre
igényelhetõ, melyekre egyébként az R. alapján egységes
területalapú támogatást is igényeltek.
(2) A kiegészítõ nemzeti támogatás igénybevételével
kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére az R.-ben foglaltakat kell megfelelõen alkalmazni.
(3) A kiegészítõ nemzeti támogatást az egységes területalapú támogatás igénylésével azonos módon és egyidejû-

2992

MAGYAR KÖZLÖNY

leg, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet igényelni 2006. április 15-tõl 2006. május 15-ig.
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zott mértékû támogatás vehetõ igénybe. A szántóföldi növény bázisterület 3 528 916 hektár.

(4) Az MVH a támogatási kérelem befogadásáról az R.
6. § (6) bekezdésének megfelelõen igazolást állít ki.
(5) A növénytermesztési támogatások ellenõrzése során
az MVH az R.-ben foglaltak szerint jár el.
(6) A támogatás összege 2007. június 30-ig kerül kifizetésre.
(7) Az ellenõrzések alapján alkalmazandó jogkövetkezményekre – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel – a R.
13. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.
(8) Az egyes szántföldi növények támogatása esetében a
796/2004/EK rendelet 51. cikk (1)–(2) bekezdését,
valamint az 53. cikkét kell alkalmazni.
(9) Amennyiben a jogos igénylések által lefedett terület
a 2. § g)–l) pontjaiban felsorolt jogcímek esetében meghaladja az egyes jogcímekre vonatkozó bázisterületet, úgy a
mezõgazdasági termelõk részére kifizethetõ összeg számításánál a túllépés arányával csökkentett területet kell
figyelembe venni.

38. §
(1) Amennyiben a kérelem által lefedett terület hasznosítása vonatkozásában a támogatási kérelem benyújtását
követõen a mezõgazdasági termelõ személye megváltozik,
arról a kérelmet benyújtó mezõgazdasági termelõ a változást követõ 10 munkanapon belül bejelentést tesz az
MVH-nak.
(2) A bejelentést kizárólag az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon lehet benyújtani.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén a kérelmet benyújtó mezõgazdasági termelõ a (2) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolja a területet hasznosításba vevõ mezõgazdasági termelõ nyilatkozatát a támogatási feltételek teljesítésére vonatkozó kötelezettségek betartásáról.

Egyes szántóföldi növények termesztésének támogatása
39. §
(1) A 2. § g) pontja szerinti szántóföldi kiegészítõ nemzeti támogatás folyósítható azon területek után,
a) amelyeken e rendelet melléklete szerinti, illetve szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása alapjául szolgáló növényeket termesztenek, és
b) amelyeken az állományt legalább a rendes növekedési feltételek melletti virágzás kezdetéig megõrzik.
(2) A 2. § g) pontja szerinti szántóföldi növénytermesztési támogatás jogcímen külön jogszabályban meghatáro-

40. §
(1) A rendelet mellékletének II. pontjában felsorolt vetõmag termesztése esetén a támogatás igénybevételének
feltétele:
a) a vetõmag termeltetési szerzõdés vagy – amennyiben a vetõmagtermelõ és a vetõmag-elõállító személye
megegyezik – vetõmag termelési nyilatkozat vetésbejelentéssel együtt történõ benyújtása az OMMI-hoz,
b) a vetõmag termõterület OMMI által történõ vetõmagnak alkalmas szántóföldi minõsítése.
(2) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti vetõmag termeltetési szerzõdés vagy
vetõmag termelési nyilatkozat tartalmazza
a) szerzõdõ felek (nyilatkozó) adatait,
b) a mezõgazdasági termelõ regisztrációs számát,
c) a termelt növény faját, annak latin megnevezését,
d) a vetõmagtermõ terület a Mezõgazdasági Parcella
Azonosító Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM
rendelet szerinti területazonosítási adatait.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti feltételek teljesítését
az MVH részére az OMMI igazolja.

41. §
Rostkender termesztése esetén, a támogatás igénybevételére az alábbi feltételek esetén van mód:
a) a termelõ a Bizottság 796/2004/EK rendelet II. számú mellékletében meghatározott fajtákat termeszt, illetve
a termesztett rostkender THC tartalma az EK rendelet szerint került megállapításra;
b) a vetõmagcímkéket vagy azok másolatát a Bizottság
796/2004/EK rendelete 13. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint kell a kérelemhez csatolni;
c) a 245/2001/EK, valamint a 1673/2000/ EK rendeletekben foglaltaknak megfelelõ jóváhagyással rendelkezõ
elsõdleges feldolgozóval kötött szerzõdést a kérelemmel
együtt, vagy legkésõbb 2006. szeptember 15-ig kell az
MVH-hoz benyújtani.

42. §
(1) Komló termesztése esetén a támogatási jogosultság
elbírálásához az 1973/2004/EK rendelet 170. cikkében
foglaltakat is alkalmazni kell. Az elbírálás során az
1782/2003/EK rendelet 110.o. cikkében foglaltakat nem
kell figyelembe venni.
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(2) A komló termõterületekre nem kell alkalmazni a
39. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feltételt.

43. §
(1) Szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása alapjául szolgáló zöldtakarmánytermõ terület esetén a
támogatás igénybevételére az alábbi feltételek esetén van
mód:
a) a zöldtakarmánytermõ területekrõl betakarított zöldtakarmányra vonatkozóan a 382/2005/EK rendelet 14–17.
cikkei alapján írásbeli szerzõdést kötöttek az MVH által a
szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása
2004/2005. gazdasági évtõl történõ igénylésének általános
feltételeirõl szóló 61/2004. (IV. 27.) FVM rendelet alapján
jóváhagyott feldolgozóval, illetve szállítási dokumentumot állítottak ki, és
b) szerzõdésben/szállítási dokumentumban bejelentett
zöldtakarmánytermõ területrõl hektáronként legalább
3 tonna zöldtakarmányt, napon szárított takarmány esetén
1 tonna takarmányt beszállítottak.
(2) Szárított takarmány kvótával szabályozott támogatása alapjául szolgáló zöldtakarmánytermõ területekre
nem kell alkalmazni a 39. § (1) bekezdésének b) pontjában
meghatározott feltételt.

Dohány termesztésének támogatása
44. §
(1) Dohánytermesztési támogatás folyósítható azon területek után,
a) amelyeken Virginia vagy Burley dohányt termesztenek;
b) amelyeken az állományt legalább a rendes növekedési feltételek melletti betakarításig megõrzik, és azt be is
takarítják;
c) amelyekrõl betakarított nyersdohányra a termelõi
csoporttal e rendeletben foglaltak szerint írásbeli szerzõdést kötöttek; és
d) amely tekintetében termelõi csoport igazolja az
MVH felé, hogy a termelõi csoport tagja,
da) a dohány fajtájának megjelölésével termesztési kötelezettségének eleget tett, valamint
db) mekkora területen termesztett a szerzõdésben foglaltak szerint dohányt, és e területrõl melyik fajtából mekkora mennyiséget értékesített a termelõi csoport részére;
és
e) amelyre a termelõi csoport viszontszerzõdéssel rendelkezik az elsõdleges feldolgozóval.
(2) A támogatás teljes összegére – a (3) bekezdésben
foglaltakra is figyelemmel – csak az a termelõ jogosult, aki
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(amely) legalább 1,45 tonna/hektár átlagtermés figyelembevételével megállapított mennyiségû dohányt értékesített a termelõi csoport részére.
(3) Az a termelõ, aki (amely) 1,45 tonna/hektár átlagtermés figyelembevételével megállapított mennyiségnél kevesebb dohányt értékesített a termelõi csoport részére,
csak abban az esetben jogosult a támogatás teljes összegére, ha
a) a termelõi csoport az érintett termelõnek a termelõi
csoport szinten 1,45 tonna/hektár átlagtermés figyelembevételével megállapított mennyiség terhére kiegészítõ
mennyiséget jóváír, vagy
b) a terméskiesést a rendelet 10. §-a szerinti módon igazolja.
(4) A (2)–(3) bekezdésben foglalt feltételek teljesítésének hiányában a támogatás alapjául szolgáló terület arányosan csökkentésre kerül. Az igényelt terület és a megállapított terület közötti különbség jogkövetkezmény alapját
képezi.
(5) A támogatás alapjául szolgáló bázisterületek nagysága:
a) Burley dohány esetén 1800 hektár,
b) Virginia dohány esetén 4058 hektár.

45. §
(1) A termelõi csoport – ideértve az ideiglenesen elismert termelõi csoportot is – termelõk és dohányfajták szerinti lebontásban 2006. június 30-ig köteles az MVH Központi Hivatalához benyújtani a termelõi csoport tagjaival
kötött termeltetési szerzõdéseket, valamint az elsõdleges
feldolgozóval kötött értékesítési szerzõdést.
(2) A termelõi csoporttal kötött dohánytermeltetési
szerzõdés csak abban az esetben fogadható el, ha legalább
a következõket tartalmazza:
a) a szerzõdõ felek adatai,
b) a szerzõdõ felek regisztrációs száma,
c) a termelt dohány fajtája,
d) a dohánytermõ terület nagysága hektárban, két tizedes jegy pontossággal,
e) a termelõk hozzájáruló nyilatkozatát az adataik kezelésérõl.
(3) A termelõi csoport – ideértve az ideiglenesen elismert termelõi csoportot is – a zöldbimbós állapotot követõen, de legkésõbb 2006. október 1-jéig köteles a dohánytermõ területe állapotát a helyszínen felmérni, és nyilatkozni arról, hogy a dohánytermõ területet a szerzõdésben
foglaltak szerint mûvelik. A helyszíni szemlére meg kell
hívni a termelõi csoporttal szerzõdéses kapcsolatban álló
elsõdleges feldolgozót is. A nyilatkozat legalább a következõket tartalmazza:
a) a szerzõdõ felek adatai,
b) a szerzõdõ felek regisztrációs száma,
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c) a dohánytermõ területre vonatkozó legfontosabb
megállapítások,
d) a helyszíni szemlén részt vevõk aláírása.
(4) A helyszíni ellenõrzés eredményeit a termelõi csoport által beküldendõ igazolás kiállításakor figyelembe
kell venni.
(5) A termelõi csoport köteles az általa felvásárolt
összes dohányt viszontszerzõdés alapján elsõdleges feldolgozónak értékesíteni.

46. §
A 44. § (1) bekezdése szerinti igazolást az a termelõi
csoport adhatja ki, amely rendelkezik az MVH által elfogadott, a tényleges dohány felvásárlási és értékesítési adatokat regisztráló nyilvántartási rendszerrel.

47. §
(1) A 44. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolás legalább a következõket tartalmazza:
a) a szerzõdõ felek, illetve jogutódjának adatai,
b) a szerzõdõ felek, illetve a jogutód regisztrációs számát,
c) a termelõ által a termelõi csoportnak az igazolás kiállításáig értékesített nyersdohány fajtáját, mennyiségét tonnában két tizedesjegy pontossággal, és a termést adó terület nagyságát hektárban két tizedesjegy pontossággal,
d) a termelõ nyilatkozatát, miszerint egyetért az igazolásban foglaltakkal, valamint
e) a termelõi csoport képviselõjének és a termelõnek az
aláírását.
(2) A 44. § (1) bekezdés d) pontja szerinti igazolásokat
dohányfajtánkként egy alkalommal, legkésõbb 2007. március 1-jéig kell az MVH Központi Hivatalához benyújtani.
(3) A benyújtott igazolások alapján az MVH 2007. január 1-jét követõen, az összes dohánytermelõi csoport
által hiánytalanul kiállított összes igazolás kézhezvételét
követõ 45 napon belül gondoskodik a támogatás kifizetésérõl.
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ac) 0802 31 és a 0802 32 KN kód alá tartozó dió;
b) amely ültetvények egybefüggõ területe eléri vagy
meghaladja a 0,3 ha-t;
c) melynek minimális faállomány-sûrûsége meghaladja dió esetében a hektáronkénti 80 fát, mogyoró esetében
hektáronként a 400 bokrot, mandula esetében hektáronként 200 fát.
(2) A támogatás mértéke külön jogszabályban kerül
meghatározásra.
(3) A bázisterület összesen 2900 hektár.

Energetikai célból termesztett egyes növényfajták
támogatása
49. §
(1) E rendelet alapján a mezõgazdasági termelõ energianövények energetikai célú felhasználásra történõ termesztése esetén kiegészítõ nemzeti támogatást vehet igénybe.
(2) Az energianövények tárgyévi bázisterülete
a) az 1. § 26. pont a)–d), valamint g)–h) alpontjai szerinti növények esetében együttesen 30 000 hektár,
b) az 1. § 26. pont e), valamint i)–l) alpontja szerinti növények esetében 11 000 hektár,
c) az 1. § 26. pont f) alpontja szerinti növény esetében
2500 hektár.
(3) Amennyiben a jogszerû kérelmek által lefedett támogatható területek összege meghaladná a (2) bekezdésben meghatározott mértéket, úgy a mezõgazdasági termelõk részére kifizethetõ összeg a túllépés arányában csökken.
(4) Amennyiben a (2) bekezdés b) pontja szerinti bázisterületet meghaladó területre nyújtottak be támogatást, de
a (2) bekezdés a), illetve c) pontjaiban meghatározott esetekben a támogatási igény kisebb mint az ott meghatározott bázisterület, úgy energiafû esetében az így képzõdõ
maradvány átcsoportosított összegével növelten kell az
arányosítást elvégezni. A támogatás azonban ebben az
esetben sem haladhatja meg a külön jogszabályban meghatározottak szerinti mértéket.

50. §
Héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása
48. §
(1) A 2. § j) pontja szerinti héjas gyümölcsûeket termesztõ mezõgazdasági termelõknek támogatás folyósítható azon területek után,
a) melyen a következõ héjas gyümölcsûeket termesztik:
aa) a 0802 11 és a 0802 12 KN kód alá tartozó mandula,
ab) 0802 21 és a 0802 22 KN kód alá tartozó mogyoró,

(1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a mezõgazdasági termelõ
a) valamennyi energianövény esetében teljesítse a Tanács 1973/2004/EK rendelet
aa) 24. cikk (2)–(4) bekezdésében,
ab) 25–31. cikkében, illetve 32. cikk (2)–(3) bekezdésében,
ac) 36. cikkében,
ad) 39–40. cikkében, valamint
ae) 43–44. cikkében
foglalt feltételeket;
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b) az 1. § 26. pont a)–e) és g)–j) alpontjai szerinti növények esetében az R. alapján egységes területalapú támogatást igényeljen.
(2) A Tanács 1973/2004/EK rendelet 30. cikke szerinti
reprezentatív hozamokat a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõben teszi közzé.
(3) A Tanács 1973/2004/EK rendelet 25. cikk 2. bekezdésének b) pontjában meghatározott lemérést az MVH
végzi.
(4) A támogatás feltétele, hogy az elsõdleges feldolgozó
vagy felvásárló, illetve saját célú felhasználás esetében a
mezõgazdasági termelõ teljesítse a Tanács 1973/2004/EK
rendelet 35. cikkében foglaltakat azzal, hogy a biztosíték
összege 39 euró/hektár.

51. §
(1) Az energetikai célból termesztett egyes növényfajták támogatását az egységes területalapú támogatás igénylésével azonos módon és egyidejûleg, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet igényelni 2006. április 15-tõl 2006. május 15-ig.
(2) A mezõgazdasági termelõ legkésõbb 2006. augusztus 31-ig megküldi az MVH részére az elsõdleges feldolgozóval az 50. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint megkötött szerzõdést, illetve saját célú felhasználás
esetében a szerzõdést helyettesítõ nyilatkozatot.
(3) A támogatási összeg kifizetésére 2007. szeptember
30-ig kerül sor.

Rizs termesztésének támogatása
52. §
(1) A 2. § k) pontja szerinti rizs kiegészítõ nemzeti támogatás folyósítható azon területek után,
a) amelyeken rizst termesztenek, és
b) amelyeken az állományt legalább a rendes növekedési feltételek melletti virágzás kezdetéig megõrzik.
(2) A támogatás feltétele, hogy a mezõgazdasági termelõ eleget tegyen az 1973/2004/EK rendelet 12. cikk
b) pontjában foglaltaknak.
(3) A rizs bázisterület 3222 hektár.

IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
53. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba azzal, hogy az 55. § rendelkezését 2005. április
4-tõl, az 56–57. §-ait 2006. január 1-jétõl kell alkalmazni.
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(2) E rendeletet Magyarország tekintetében az Európai
Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia
Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2006. évi kiegészítõ nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos külön bizottsági határozatra figyelemmel, azzal együttesen kell alkalmazni.

54. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Nemzeti
Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés,
valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.)
FVM rendelet (a továbbiakban: AKG R.) 13. §-ának
(2) bekezdésének felvezetõ szövegrésze helyébe az alábbi
rendelkezés lép:
„(2) Az alábbi célprogramokhoz, amennyiben a rendelkezésre álló pénzügyi források azt lehetõvé teszik, csak
2006. évben lehet támogatási kérelmet benyújtani.”
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az AKG R.
13. § (1) bekezdésének b) pontja hatályát veszti.

55. §
(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Európai
Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia
Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2005. évi kiegészítõ nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl
szóló 28/2005. (IV. 1.) FVM rendelet (a továbbiakban:
TR) 1. §-ának u) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„u) egyéni referenciamennyiség (kvóta): a tejtermelõ
nevén a kvótanyilvántartásban nyilvántartott kvóta, amely
a kvótaév végén a tejtermelõ tulajdonában, illetve használatában van, és amelynek terhére a tejtermelõ tejet termel.
E rendelet vonatkozásában 2005. március 31-én rendelkezésre álló kvótának minõsül a Tej Terméktanács által
2004. április 28-án kiírt pályázat alapján lefolytatott tejkvóta-értékesítés során – ideértve a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által ezen kvótaértékesítéssel kapcsolatban kiadott 92/2005. (VIII. 19.) számú közleménye
alapján kiosztott kvótát is – szerzett kvóta is;”
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a TR
26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(2) A tartási kötelezettség teljesítésének kell tekinteni,
ha a mezõgazdasági termelõ a tartási kötelezettség alatt
álló állatoknak az állatorvos által igazoltan kényszervágott
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vagy elhullott, valamint a tenyésztési selejtnek minõsülõ
egyed selejtezését – a kieséstõl számított 60 napon belül –
az elõírt feltételeknek megfelelõ egyeddel, saját költségére
pótolja. A pótlás csak abban az esetben fogadható el, ha
a) a kiesõ állatnak az adatbázisból történõ kijelentése a
szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelõen megtörténik, és
b) a mezõgazdasági termelõ a kiesés tényét, valamint a
pótlásként beállított állatot az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon a pótlásra elõírt határidõt követõ
10 napon belül, legkésõbb a pótlás bejelentésével egy idõben, a kötelezõ birtokon tartás negyedik hónapja után kiesõ és nem pótolt állatokat a kiesést követõ 10 napon belül
a mezõgazdasági termelõ lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei MVH Kirendeltséghez bejelenti. A
kiesés bejelentéséhez mellékelni kell a kiesés okát igazoló
állatorvosi igazolást.”
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a TR 38. §
(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a 38. § a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ellenõrzések alapján alkalmazandó jogkövetkezményekre – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel – az R.
13. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.
(8) Az egyes szántföldi növények támogatása esetében a
796/2004/EK rendelet 51. cikk (1)–(2) bekezdését,
valamint az 53. cikkét kell alkalmazni.”

56. §
A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet
13. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján meghirdetett támogatási jogcímek alapján igénybe vett fejlesztési
célú juttatás összegét tõketartalékba (tartalékba) kell helyezni.”

57. §
Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program kihirdetésérõl szóló 172/2004. (XII. 23.) FVM rendelet az alábbi 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program
alapján meghirdetett támogatási jogcímek alapján igénybe
vett fejlesztési célú juttatás összegét tõketartalékba (tartalékba) kell helyezni.”
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(1) A termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM
rendelet (a továbbiakban: Termelõi csoportokról szóló
rendelet) 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A termelõi csoportként történõ elismerés feltétele,
hogy a szervezet taglétszáma legalább tizenöt termelõ a tagok által megtermelt, illetve feldolgozott, az állami elismerés tárgyát képezõ termék értékesítésébõl származó
tárgyévi árbevétel legalább háromszázmillió forint legyen.
Juh-, kecske-, nyúl- és prémesállat-tartás, méhészet,
valamint fûszer- és gyógynövénytermesztés, illetve gyûjtés, tönköly- és durumbúza, valamint dohánytermesztés
esetében pedig a tárgyévi árbevétel a százmillió forintot
érje el.”
(2) A Termelõi csoportokról szóló rendelet 7. §-a az
alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdés f) pontja szerinti hozzájárulás nem
tagadható meg, ha a tag kilépési szándékát a termelõi csoportnál a tárgyév október 31-ig bejelenti, és a termelõi csoporttal szemben fennálló szerzõdéses kötelezettségének
legkésõbb a bejelentést követõ 90 napon belül eleget tesz.
Ebben az esetben a termelõi csoport a tagsági viszony
megszûnésérõl szóló igazolást köteles 15 napon belül kiállítani. A késedelembõl eredõ kárért a mulasztó felel.”
(3) A Termelõi csoportokról szóló rendelet 12. § (3) bekezdése hatályát veszti.

59. §
A 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl
szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet 269/A. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E jogcím alapján kamattámogatás vehetõ igénybe
olyan jelzálog-hitelintézettõl vagy jelzálog-hitelintézeten
keresztül a minisztérium külön közleményében megnevezett hitelintézetektõl (e jogcím alkalmazásában a továbbiakban együtt: hitelintézet) felvett hitelhez, amelyet önálló helyrajzi számmal rendelkezõ legalább 1 hektár termõföld (szántó, szõlõ, gyümölcsös, valamint gyep mûvelési ágú terület) tulajdonjogának adásvétel jogcímén történõ megszerzéséhez használnak fel, legfeljebb 300 hektár
vagy 6000 aranykorona értékû földtulajdon illetõség eléréséig. A kamattámogatás igénybe vehetõ osztatlan közös
tulajdonban fennálló tulajdoni hányad(ok) megvásárlásához nyújtott hitelhez is, ha az egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon megszerzendõ tulajdoni hányad(ok)nak megfelelõ terület eléri az 1 hektárt és a vásárlással a tulajdonostársak száma csökken.”
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 25/2006. (III. 31.) FVM rendelethez
Szántóföldi növénytermesztési támogatás hatálya alá tartozó növények
Megnevezés

I. Szántóföldi növények, beleértve szaporító anyagot is
1. Gabonafélék:
Búza és kétszeres
Durumbúza
Rozs
Árpa
Zab
Kukorica
Csemegekukorica
Egyéb gabona:
Tritikále
Pohánka
Mohar
Szudánifû
Cukorcirok
Seprûcirok
Szemescirok
Köles
Indiánrizs
2. Hüvelyesek:
Borsó
Lóbab
Édes csillagfürt (mag)
Lencse
Takarmánybükköny
Csicseriborsó
3. Ipari növények:
Olajnövények:
Szójabab
Káposztarepce
Réparepce
Olajlenmag
Komló
Napraforgómag
Rostnövények:
Rostcélra termesztett kender:
Carmagnola
Beniko
CS
Delta-Llosa
Delta 405
Dioica 88

KN kód

1001
1001 10 00
1002 00 00
1003 00
1004 00
1005
0709 90 60
1008 90 10 00
1008 10 00 00
1008 90 90 00
1008 90 90 00
1007 00
1007 00
1007 00
1008 20 00 00
1008 90 90 00
0713 10
0713 50 00 00
1209 29 50
0713 40 00 00
1214 90 90 00
0713 20 00 00
1201 00
1205 10
1205 90
1204 00
1210
1206 00
5302 10 00

2998

MAGYAR KÖZLÖNY
Megnevezés

2006/35. szám
KN kód

Epsilon 68
Fedora 17
Red Petiole
Felina 32
Felina 34-Felina 34
Ferimon-Férimon
Fibranova
Fibrimon 24
Chamaleon
Cannakomp
Futura 75
Juso 14
Santhica 23
Uso–31
Bialobrzeskie
Fasamo
Fibriko TC
Santhica 27
Tiborszállási
Finola
Kompolti hibrid TC
Kompolti
Lipko
UNIKO-B
II. Vetõmagvak
1. Rostnövények:

2. Pázsitfûfélék:

Kender (Cannabis sativa), melynek THC-tartalma 0,2%-nál
nem nagyobb
Rostlen (Linum usitasissimum)
Ebtippan (Agrostis canina)
Óriás tippan (Agrostis gigantea)
Fehér tippan (Agrostis stolonifera)
Cérnatippan (Agrostis capillaris)
Francia perje (Arrhenatherum elatius)
Csomós ebír (Dactylis glomerata)
Nádképû csenkesz (Festuca arundinacea)
Juhcsenkesz (Festuca ovina)
Réti csenkesz (Festuca pratensis)
Vörös csenkesz (Festuca rubra)
Csenkeszperje (Festulolium)
Olasz perje (Lolium multiflorum)
Angol perje (Lolium perenne)
Hibrid perje (Lolium x boucheanum)
Gumós komócsin (Phleum Bertolinii)

1207 99 10
1204 00 10
1209 29 10
1209 29 10
1209 29 10
1209 29 10
1209 29 80
1209 29
1209 23 80
1209 23 80
1209 23 11
1209 23 15
1209 29 80
1209 25 10
1209 25 90
1209 29 80
1209 29 80
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Megnevezés

3. Hüvelyesek:

III. Takarmánynövények

KN kód

Réti komócsin (Phleum pratense)
Ligeti perje (Poa nemoralis)
Réti perje (Poa pratensis)
Mocsári perje (Poa palustris)
Sovány perje (Poa trivialis)
Koronás baltavirág (Hedysarum coronarium)
Komlós lucerna (Medicago lupulina)
Takarmánylucerna [Medicago sativa (ecotypes)]
Takarmánylucerna [Medicago sativa (varieties)]
Takarmánybaltacím (Onobrichis viciifolia)
Alexandriai here (Trifolium alexandrinum)
Korcs v. svédhere (Trifolium hybridum)
Bíborhere (Trifolium incarnatum)
Vörös here (Trifolium pratense)
Fehér here (Trifolium repens)
Lódi lóhere (Trifolim repens L. var. Giganteum)
Fonák lóhere (Trifolium resupinatum)
Szöszös bükköny (Vicia villosa)
Azon takarmánynövények, amelyek a 382/2005/EK rendelet
2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott termékek alapanyagául 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 közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
48. §-ának (3) bekezdése b) pontjának 1. alpontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzemben
tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 19. §-ának
(2) bekezdésére – a következõket rendelem el:
* A rendelet melléklettel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi
35. számának II. kötete tartalmazza, melyet az elõfizetõk kérésre megkapnak
(telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

1209 26 00
1209 29 80
1209 24 00
1209 29 10
1209 29 10
1209 29 80
1209 29 80
1208 21 00
1209 21 00
1209 29 80
1209 22 80
1209 22 80
1209 22 80
1209 22 10
1209 22 80
1209 22 80
1209 22 80
1209 29 10

1. §

A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által
létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

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

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
16/2006. (III. 31.) KvVM
rendelete
a Babócsai Basa-kert Természetvédelmi Terület
kezelési tervérõl
A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a
36. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen –
a következõket rendelem el:

1. §
(1) Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének
6/1977. OTvH számú határozatával védetté nyilvánított,
Babócsa külterület 0155 ingatlan-nyilvántartási helyrajzi
számú, 12,6235 hektár kiterjedésû Babócsai Basa-kert
Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét e rendeletben állapítom meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott természetvédelmi kezelési tervet a melléklet tartalmazza.

2. §
A Babócsai Basa-kert Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelését – a természetvédelmi kezelési tervben foglaltaknak megfelelõen – a Duna–Dráva Nemzeti
Park Igazgatóság látja el.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 16/2006. (III. 31.) KvVM rendelethez
A Babócsai Basa-kert Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve
1. Természetvédelmi gyakorlati célkitûzések
Õrizze meg
– a terület élõ és élettelen természeti értékeit, különös
tekintettel a csillagos nárciszra (Narcissus stellaris) és élõhelyére, a franciaperjés kaszálórétre (Pastinaco-Arrhenatheretum), valamint az egyéb védett állat- és növényfajokra és természetközeli élõhelyükre,
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– a terület táji, kultúrtörténeti és régészeti értékeit, különös tekintettel Somogy megye legnagyobb alapterületû
földvárára,
– a Belsõ-Somogy dombvidéke és a Dráva-völgy találkozásánál kialakult táj jellemzõ részletét.
Biztosítsa a feltételeket a természetvédelmi célú kutatásokhoz, bemutatáshoz, a látogatók természetvédelmi
szemléletének fejlesztéséhez, a természetvédelmi oktatási
célok megvalósításához.
2. Természetvédelmi stratégiák
– A csillagos nárcisz élõhelyének, valamint egyéb, a területre jellemzõ, természetközeli élõhelyek helyreállítása.
– Aktív természetvédelmi kezelés megvalósítása a tájés kultúrtörténeti értékek, a régészeti értékek és a gyep
esetében a területen élõ védett fajok életciklusának figyelembevételével.
– Természetvédelmi oktatási, bemutatási, kutatási tevékenység végzése, ehhez megfelelõ infrastruktúra biztosítása.
– A fenntartási, oktatási, idegenforgalmi, kutatási és
gazdálkodási tevékenységek összehangolása a természetvédelmi kezelés során.
– A védett fajokat és a földvárat veszélyeztetõ invazív
fajok visszaszorítása.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és
tilalmak
3.1. Mûvelési ághoz köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1. Gyepek kezelése
– Tilos a gyep felülvetése, feltörése és beerdõsítése,
növényvédõ szer és mûtrágya használata, valamint a legeltetés. A gyeppel borított felszín bolygatása csak a természetvédelmi hatóság és a területen bejegyzett bányaszolgalom jogosultjának elõzetes hozzájárulásával végzett régészeti feltárási munkálatok keretében lehetséges.
– A gyepeket évente kétszer (a csillagos nárcisz virágzását követõen, június 15. után és augusztus hó során) kell
kaszálni, és a szénát el kell szállítani a területrõl. Elõnyben
kell részesíteni a kézi erõvel történõ kaszálást. A kaszálások idõpontját érintõ idõbeli és/vagy térbeli korlátozásról
a természetvédelmi hatóság évente május elejéig értesíti a
tulajdonost vagy a területen gazdálkodót.
– A nárciszos gyepben csak õshonos vagy hagyományos gyümölcsfa fajú, magányos (szoliter) fák maradhatnak. A meglevõ díszjuharokat vadcseresznye, vadkörte
vagy hagyományos gyümölcsfa fajokra kell cserélni. Az új
telepítésû gyümölcsfákat kímélni kell a kaszálás során. Az
erdõk felõl a gyepek felé terjeszkedõ faegyedeket el kell
távolítani. Fatelepítés vagy fafajcsere esetén a gáz-gerincvezeték biztonsági övezetére vonatkozó szabályokat
figyelembe kell venni.
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3.1.2. Erdõk kezelése
– Az erdõkben évente legalább egyszer a fafajösszetétel megváltoztatása érdekében fenntartó munkálatokat kell
végezni a nem õshonos fajok (akác, bálványfa, ezüstjuhar)
területi arányának folyamatos csökkentésével, illetve a kocsányos tölgy, gyertyán, mezei juhar, mezei szil és vadkörte területi arányának növelésével.
– Fakivágás csak a szeptember 1. és március 15. közötti
idõszakban megengedett, a kivágott fákat és gallyakat
ezen idõszakon belül el kell szállítani a területrõl.
3.1.3. Gyümölcsös kezelése
– Az idõs gyümölcsfákat elpusztulásukig a területen
kell hagyni, ezt követõen fokozatosan – évente 1–3 pld.
nagyságrendben – kitermelhetõk, helyettük szintén vadcseresznye, vadkörte vagy e tájon jellemzõ hagyományos
gyümölcsfa-fajok ültethetõk.
– Öntözés a nemzeti park igazgatósággal történt elõzetes egyeztetést követõen végezhetõ.
– Fakivágás csak a szeptember 1. és március 15. közötti
idõszakban megengedett, a kivágott fákat és gallyakat
ezen idõszakon belül el kell szállítani a területrõl.
3.2. Mûvelési ághoz nem köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.2.1. Élõhelyek kezelése, fenntartása
– Az invazív fajok, illetve az agresszív, tájidegen fafajok terjedését meg kell akadályozni, állományukat vissza
kell szorítani.
– A bokrosokban évente legalább egyszer fenntartó
munkákat kell végezni a nem õshonos fajok területi arányának csökkentésével.
3.2.2. Fajok védelme
– A csillagos nárcisz virágzási idejében (április 15.–június 15.) a területet folyamatosan õrizni kell.
– Virággyûjtés csak az illetékes természetvédelmi hatóság engedélyével, a hatóság által meghatározott helyen
és mértékben történhet.
– A védett kétéltû- és madárfajok élõhelyének, illetve
fészkének környezetében csak a szaporodási, költési és a
fiókanevelési idõszakon kívül szabad beavatkozásokat végezni.
3.2.3. Közlekedés
– A csillagos nárcisz virágzási idejében a látogatók
csak a kijelölt utakon és ösvényeken közlekedhetnek, a
gyepre taposni tilos. A látogatók biztonságának megóvása,
a balesetveszély megelõzése érdekében a gerincvezeték
nyomvonalára figyelmeztetõ táblát kell elhelyezni.
– Sétára és lovas kocsizásra csak a kijelölt, meglévõ
utak használhatók.
– A földutakon a gépkocsi-közlekedés a tulajdonos és a
területkezelõk, valamint a területen áthaladó szénhidrogén-szállító vezeték kezelõje, fenntartója számára csak a
természetvédelmi kezeléssel és a már meglévõ létesítmények fenntartásával, karbantartásával összefüggésben
megengedett.
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3.2.4. Terület- és földhasználat
– A természetvédelmi hatóság elõzetes hozzájárulásával végzett régészeti feltárási munkálatok kivételével tilos
a felsõ humuszos talajréteg bolygatása.
– A régészeti lelõhely területén csak a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes irodájának engedélyével végezhetõ minden olyan tevékenység, amely a régészeti lelõhely bolygatásával, sérülésével járhat.
– A területen tilos az állattenyésztés, a haszonállattartás.
– Tûzgyújtás csak a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: igazgatóság) történt egyeztetést
követõen megengedett.
– A területen tilos új épület létesítése, a közmûvesítés,
kivéve a fogadóépületet érintõ, valamint az élet- és balesetvédelmet szolgáló minimális kerítési munkákat, továbbá az oktatási, idegenforgalmi, bemutató információs
anyagok és infrastruktúra (építmény, szemetesek, padok
stb.) elhelyezését. A területen meglévõ épületek, építmények fenntartásával összefüggõ építési tevékenység csak a
természetvédelmi célokkal összhangban végezhetõ.
– Tilos a tereprendezés és a melioráció, a feltöltés, kivéve a régészeti feltárás céljából végzett földmunkákat.
– Tilos sportpályák, állandó kereskedelmi területek
(piac, vásártér) létesítése.
– Híd, zsilip, áteresz csak a természetvédelmi kezelés
vagy régészeti rekonstrukció keretében építhetõ.
– A csillagos nárcisz virágzásának idején tilos a vadászat.
– A területen vadat vonzó vadászati létesítmények
(sózó, szóró, etetõ, dagonya, itató) létesítése tilos.
3.2.5. Táj- és kultúrtörténeti értékek
– Az ártéri sajátosságokat mutató Rinya-parti sáv jellegét fenn kell tartani.
– Az egykori gyümölcstermesztés emlékét õrzõ idõs
gyümölcsfákat meg kell õrizni, illetve hagyományos tájfajtákkal kell pótolni.
3.2.6. Kutatás, vizsgálatok
– A tervezési területen belül kutatási tevékenység csak
az igazgatósággal elõzetesen egyeztetett módon történhet.
Az elvégzett kutatás eredményeit (kutatási jelentés, publikációk) egy példányban az igazgatóság rendelkezésére
kell bocsátani.
– Nem folytatható kutatás a területen ásványi nyersanyag bányászatának megalapozása céljából és abban az
esetben, ha a kutatás célja a természetvédelmi célkitûzésekkel ellentétes, illetve ha a terület gazdasági célú hasznosításának megalapozására irányul.
– Ellenõrzött módon, az igazgatósággal elõzetesen
egyeztetett részletes kutatási tervvel végezhetõ minden
olyan régészeti, élõvilág-védelmi kutatás, amely nem csupán terepi megfigyeléseket foglal magában, hanem valamilyen beavatkozással is jár vagy járhat.
– Szabadon végezhetõ az olyan kutatás, amely kizárólag terepi megfigyeléseket, illetve régészeti céllal végzett
lelõhely-felderítést foglal magában, amennyiben e tevé-
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kenység az élõvilágot nem zavarja és a természeti értékeket nem károsítja.
– A területen ki kell építeni az élõvilág-védelmi monitorozó rendszert, amelynek megalapozásaként részletes
botanikai felvételezést kell végezni.
3.2.7. Természetvédelmi infrastruktúra
– A tanösvény mentén hulladékgyûjtõket kell elhelyezni, és gondoskodni kell rendszeres ürítésükrõl.
– A területen kemping és egyéb, tömegturizmust kiszolgáló létesítmény elhelyezése tilos.
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3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 17/2006. (III. 31.) KvVM rendelethez
[3. számú melléklet
a 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelethez]

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 természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a
36. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen –
a következõket rendelem el:

1. §
(1) 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 (a továbbiakban: R.) 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben védetté nyilvánított terület természetvédelmi kezelését a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, a (2) bekezdésben védetté nyilvánított terület természetvédelmi kezelését az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelõ látja el.”
(2) Az R. 5. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdésben védetté nyilvánított terület természetvédelmi kezelési tervét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.”

2. §
Az R. e rendelet mellékletével egészül ki.

A Szendrõládi-rétek Természetvédelmi Terület
kezelési terve
1. Gyakorlati természetvédelmi célkitûzések
– A magyar nõszirom (Iris aphylla subsp. hungarica)
egyik jelentõs magyarországi állományának megõrzése, a
populációnak – és más védett természeti értékeknek – otthont adó élõhelyek, valamint a terület élettelen természeti,
táji értékeinek megóvása.
– A természetes regenerációs folyamatok feltételeinek
biztosítása, a természetes szerkezetû és összetételû (idegenhonos fajok jelenlététõl mentes) növénytakaróval fedett terület megõrzése, illetve kialakítása.
2. Természetvédelmi stratégiák
– A jelenlegi területhasználat változtatásának tilalma, a
terület kizárólag természetvédelmi kezelési beavatkozásokkal érintett területként való távlati fenntartása.
– A terület legfõbb természeti értéke (magyar nõszirom), valamint további védett növény- és állatfajok védelme élõhely-védelmi beavatkozások útján.
– A magyar nõsziromnak otthont adó gyepeken és a bánya sziklás oldalán a cserjésedés szabályozása.
– Idegenhonos fajok eltávolítása a területrõl.
– Egyéb gazdálkodási célzatú tevékenység végzésének
tilalma.
– A területet érintõ mindennemû tevékenységet (területhasználat, látogatás, bemutatás stb.) a természetvédelmi
célkitûzéseknek kell alárendelni, illetve azokkal összhangban kell végezni.
– A terület táji értékei védelmének biztosítása a tájkép-átalakítással járó tevékenységek teljes tiltásával.
– Minimális természetvédelmi infrastruktúra kiépítése
és fenntartása.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások, tilalmak
3.1. Mûvelési ághoz köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1. Gyepek kezelése
– A magyar nõszirom élõhelyén meg kell akadályozni a
gyepek erõteljes cserjésedését. Háromévente ellenõrizni
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kell a cserjésedés mértékét és szükség esetén szelektív
cserjeirtást kell végezni.
– Az idegenhonos fajok elõforduló, illetõleg újonnan
megjelenõ egyedeit el kell távolítani a területrõl. Háromévente ellenõrizni kell a területet, és szükség esetén elvégezni az irtást. Az irtás során elõnyben kell részesíteni a
mechanikai védekezést, de az akácsarjak visszaszorítása
érdekében 3-4 éven keresztül gondoskodni kell a rendszeres vegyszeres kezelésrõl is.
– A felhagyott bánya fölötti egykori gyepterületen a
már megindult spontán erdõsülés feltételeit kell biztosítani, e helyen távlatilag a természetes (vegyeskorú, elegyes)
tölgyerdõ kialakulásának kell teret engedni.
– A cserjeirtási és fakivágási munkákat csak vegetációs
idõszakon kívül, téli idõszakban (december 1.–február
28.), fagyott és hóval borított talajon lehet elvégezni.
3.1.2. Kivett területek kezelése
– Az egykori bányaudvar területén, illetve a bánya falán erõteljesebb, a fokozottan védett faj állományát veszélyeztetõ mértékû cserjésedés esetén kisebb erélyû, szelektív cserjeritkítást kell végezni. A cserjeritkítás során el kell
távolítani az esetlegesen megjelent idegenhonos fafajok
sarjait, illetve magoncait is.
3.2. Mûvelési ághoz nem köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.2.1. Fajok védelme
– A magyar nõszirom virágzásának idõszakában (április 15–május 30.) a Természetvédelmi Õrszolgálat fokozott jelenléttel (legalább 2-3 naponkénti ellenõrzéssel)
gondoskodik az állomány megóvásáról.
– A védett növényfajok megóvása (a taposási és a rágási kár megelõzése) érdekében a területen a nagyvadfajok
létszámapasztása – különös tekintettel a vaddisznóra és az
õzre – a körzettervben, illetve a terület vonatkozásában az
üzemtervben és az éves tervben meghatározottak szerint
történik.
3.2.2. Látogatás
– A tervezési terület korlátozottan, a védett földtani
alapszelvény és a felszíni természeti értékek szakmai bemutatása céljából, a magyar nõszirom populációt nem veszélyeztetõ módon – létszám- és útvonal-korlátozással –
látogatható. A látogatáshoz minden esetben szükséges a
természetvédelmi kezelõ elõzetes hozzájárulása. A bemutatási tevékenységnek csak szakmai célja lehet, turisztikai
célpontként a terület nem nevesíthetõ.
– A terület idegenforgalmi, üdülési és rekreációs célokat nem szolgálhat, ilyen jellegû fejlesztés (pl. turistaút
vagy kilátópont kiépítése) tilos.
3.2.3. Kutatás, vizsgálatok
– A terület élõvilágának folyamatos nyomon követésére munkatervet kell készíteni (monitoring), az ebbõl fakadó feladatokat folyamatosan el kell látni. A folyamatos
nyomon követésnek ki kell terjednie az élõhelyi változásoknak, az adventív növényfajok jelenlétének, valamint a
magyar nõszirom populáció mennyiségének és virágzásának vizsgálatára.
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– Biztosítani kell a védett földtani alapszelvény részletes tudományos kutatásának lehetõségét, illetve feltételeit.
– A kezelési, monitoring és ellenõrzési feladatok ellátása során – folyamatos kutatással, adatgyûjtéssel – rendszerezni kell valamennyi archív és új adatot (természetföldrajzi, tájtörténeti, biotikai adatok, antropogén hatások,
fényképek, térképek stb.).
3.2.4. Terület- és földhasználat
– Új építmény (épület, kerítés, lépcsõ, támfal út, légvezeték, földkábel, közmûvek stb.) létesítésére irányuló építési tevékenység tilos.
– A területen korábban megszüntetett külszíni bányamûvelés (kõfejtés) újraindítása tilos.
3.2.5. Természetvédelmi infrastruktúra
– Az oktatást és bemutatást szolgáló minimális infrastruktúra létesítése és fenntartása csak a terület délnyugati
oldalán levõ egykori bányaudvar szélén lehetséges.
– A terület határán található hatósági tájékoztató táblák
fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
18/2006. (III. 31.) KvVM
rendelete
az Uzsai Csarabos erdõ Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelésérõl
A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a
36. §-ának (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen –
a következõket rendelem el:

1. §
(1) Az Országos Természetvédelmi Tanács 485/1951.
sz. határozatával védetté nyilvánított, az 1. számú mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számú,
összesen 109,1 hektár kiterjedésû Uzsai Csarabos erdõ
Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét e rendeletben állapítom meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott természetvédelmi kezelési tervet a 2. számú melléklet tartalmazza.

2. §
Az Uzsai Csarabos erdõ Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelését – a természetvédelmi kezelési
tervben foglaltaknak megfelelõen – a Balatoni Nemzeti
Park Igazgatóság látja el.
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3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet
a 18/2006. (III. 31.) KvVM rendelethez
Az Uzsai Csarabos erdõ Természetvédelmi Terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Lesenceistvánd
024/2, 025/2, 026/2, 027/1
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lományai megmaradásának biztosítása az erdõk és a fenyérek természetes összhangjának fenntartásával.
– Az akác eltávolításával az õshonos fajok arányának
növelése a fenyérekben.
– A fenyér és erdõ társulások megõrzése érdekében,
e helyeken a vad károkozásának (vaddisznó esetében
túrás, szarvas, õz, muflon esetében pedig a rágás) kizárása
kerítésépítéssel, valamint a fenyéres foltok spontán záródásának, a becserjésedésnek és beerdõsülésnek a
korlátozása, illetve megakadályozása.
– A terület természeti értékeinek bemutatása a tömegturizmus mellõzésével, szervezett, ellenõrzött keretek között.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és
tilalmak
3.1. Mûvelési ághoz köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

Sümeg
092/5

3.1.1. Erdõk kezelése
2. számú melléklet
a 18/2006. (III. 31.) KvVM rendelethez
Az Uzsai Csarabos erdõ Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve
1. Természetvédelmi gyakorlati célkitûzések
– Õrizze meg a Bakonyban és a Balaton-felvidéken
csak a területen elõforduló fekete áfonyás-csarabos fenyér
(Luzulo luzuloidis – Callunetum myrtillietosum) és nyíres-csarabos fenyér (Luzulo luzuloidis – Callunetum betuletosum) jellemzõ és veszélyeztetetté vált természetes társulásait és az azokat körülvevõ, természetes környezetüket
képezõ savanyú talajú erdõtársulásokat,
– biztosítsa a hazánkban csak itt elõforduló Vöth-nõszõfûve (Epipactis cf. Voethii) és borókaképû vánkosmoha
(Leucobryum juniperioidetum), valamint a kiemelkedõ
botanikai értéket képviselõ szálkás és tarajos pajzsika
(Dryopteris cristata, D. carthusiana), henye boroszlán
(Daphne cneorum), dunántúli sás (Carex fritschii), epergyöngyike (Muscari botryoides) és szõrös nyír (Betula pubescens) állományainak a megõrzését,
– óvja meg az erdõk és fenyérek biológiai sokféleségét,
õrizze meg a területen élõ további, természetvédelmi
szempontból jelentõs növény- és állatfajokat,
– õrizze meg a terület földtani, felszínalaktani,
valamint táji és kultúrtörténeti értékeit,
– segítse elõ az erdõk és fenyérek természeti értékeinek
fenntartása érdekében az esetleges károk helyreállítását,
– biztosítsa a terület természeti értékeinek bemutatását.
2. Természetvédelmi stratégiák
– A fekete áfonyás-csarabos fenyér és a nyíres-csarabos fenyér, valamint a területen elõforduló védett fajok ál-

Általános kezelési elõírások:
Fafaj és célállomány megválasztás
– A nem õshonos fafajokat erõteljesen vissza kell szorítani.
– A vadgyümölcs fafajokat, különösen a védett lisztes
berkenye kisfajait gyérítések és tisztítások során nem szabad kivágni.
– A nyír mindkét, a területen elõforduló faját teljes kíméletben kell részesíteni, gyéríteni tilos.
– Az erdõ szegélyén kialakult mogyoró-cserjéseket teljes kíméletben kell részesíteni.
Erdõfelújítás
– Az összes felújítást õshonos fafajokkal kell megtervezni és kivitelezni.
Állománynevelés
– A gyérítéseknél kíméletes fadöntést és közelítést kell
alkalmazni.
– Az elõhasználatok során a természetes kõzetkibúvással és kavicstakaróval borított felszíneken a jármûvekkel
való mozgás tilos.
– Az elõhasználatokban az elhalt és korhadt fákat az állományban bent kell hagyni.
Egyes faállomány típusok kezelése:
Égeres láperdõk
– Az állománytípus kiterjedését, területi arányát meg
kell õrizni, a társulás regenerálódását biztosítani kell.
– A tisztítások során az elegy-fafajokat a faji sokféleség fokozása érdekében kímélni kell.
– A tisztításkor az elhalt és élõ éger sarj tuskókat a pajzsika fajok megmaradása érdekében kímélni kell.
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Gyertyános tölgyesek
– Az állománytípus kiterjedését, területi arányát meg
kell õrizni.
– A gyérítések során az elegy-fafajokat, különösen a
kocsányos tölgyet, a faji sokféleség fokozása érdekében
kímélni kell.
Cseres-tölgyesek
– Az állománytípus kiterjedését, területi arányát fenn
kell tartani.
– A csarab elõfordulási helyein a faállományt erõteljesebben kell gyéríteni.
– A gyérítések során az elegy-fafajokat, különösen a
tölgyeket, a faji sokféleség fokozása érdekében kímélni
kell.
Nyíres csarabos fenyérek
– A csarabos fenyér foltjait meg kell védeni a vadkároktól.
– A fenyéres foltok széleit, gyérítés jelleggel a csarab
fényigényének és terjeszkedésének érdekében – a Balatoni
Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság)
szakmai tanácsait figyelembe véve – tágítani kell.
Borókás nyíres fenyér
– Az állománytípus kiterjedését, a területen elfoglalt
arányát fenn kell tartani.
– A borókás fenyér foltok érdekében az akácot az állománytípusból teljesen ki kell szorítani.
– A tisztítást a boróka támogatásával kell végrehajtani.
Akácos
– A vágásérettségi kor elérése után gyertyános tölgyesre kell lecserélni az állományt.
– A gyérítés során az õshonos fafajokat meg kell
hagyni.
3.2. Mûvelési ághoz nem köthetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.2.1. Fajok védelme
– Az odvas bükk-, cser- és kocsánytalan tölgyfákat
nem szabad kivágni (a tisztásokon, nyiladékokon sem).
– Mesterséges odúk kihelyezésével elõ kell segíteni az
odúlakó madár- és denevérfajok sikeresebb megtelepedését.
3.2.2. Látogatás, oktatás és bemutatás
– A látogatás szabályozása érdekében az igazgatóság
tanösvényt alakít ki, és ismertetõ-, tájékoztató táblákat helyez el a területen, valamint a tanösvényt ismertetõ kiadványt jelentet meg. A tanösvény elkészülte után – a látogatás során – annak nyomvonaláról letérni tilos.
3.2.3. Kutatás, vizsgálatok
– A terület teljesebb megismerése érdekében folytatni
kell a monitorozó vizsgálatokat.
3.2.4. Vadgazdálkodás
– Sózót és szórót a területen üzemeltetni nem szabad.
– A vadföld mûvelése során vegyszert alkalmazni tilos.
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3.2.5. Táj- és kultúrtörténeti értékek
– A területen lévõ õskori halomsírt megbolygatni tilos.
– A Lesence-patak hajdani medrét, a benne lévõ sziklákkal együtt, eredeti állapotában kell meghagyni, ott közlekedni, földmunkát végezni tilos.
3.2.6. Terület- és földhasználat
– A védett természeti terület határán haladó 84. számú
fõút fenntartásával és kezelésével összefüggõ tevékenységek korlátozás nélkül folytathatók.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
19/2006. (III. 31.) KvVM
rendelete
az éti csiga gyûjtésérõl és hasznosításáról
A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
85. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján
– figyelemmel 24. §-ának (2) bekezdésére, valamint
44. §-ának (4) bekezdésére – a következõket rendelem el:

1. §
(1) A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok körérõl, valamint az
Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs növény- és állatfajok közzétételérõl szóló 13/2001.
(V. 9.) KöM rendelet alapján védetté nyilvánított éti csiga
(Helix pomatia) gyûjtési és felvásárlási idõszaka minden
év április 1-jétõl június 15-ig (a továbbiakban: idény) tart.
(2) A Magyar Köztársaság területén évente összesen
2000 tonna éti csiga gyûjthetõ.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott mennyiség felosztására az éti csiga gyûjtését, hasznosítását koordináló érdekvédelmi szervezet tesz javaslatot, amelyet minden év
február 15. napjáig megküld az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõségnek.

2. §
(1) A gyûjtési és hasznosítási engedély iránti kérelmet
az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõséghez (a továbbiakban: felügyelõség) kell
benyújtani. A kérelemhez mellékelni kell a gyûjtésben,
hasznosításban részt vevõk nevét, címét.
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(2) Védett természeti területen, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területen éti
csiga gyûjtése nem engedélyezhetõ.
(3) Gyûjtési, illetõleg hasznosítási engedély kizárólag
30 mm vagy annál nagyobb házátmérõjû éti csigára adható.
(4) Annak érdekében, hogy a begyûjtött, illetve felvásárolt éti csigák között – lehetõség szerint – elhullás, károsodás ne legyen, az engedélyes köteles az élõ éti csigákat az
elszállítást vagy az élelmiszer-ipari feldolgozást megelõzõen száraz, hûvös helyen tárolni. Az élõ állatok tárolása
alatt a csigák természetes vízveszteségét nedvesítéssel,
locsolással pótolni nem szabad. A sérült és elpusztult
egyedeket a szállítás elõtt el kell távolítani az egészségesek közül.
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Az oktatási miniszter
13/2006. (III. 31.) OM
rendelete
a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott
kiegészítõ támogatás igénylésének, folyósításának
és elszámolásának rendjérõl
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 5. számú mellékletének 7. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

Nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához
igényelhetõ kiegészítõ támogatás
1. §

3. §
(1) Az engedélyes az idényt követõen július 1. napjáig
köteles adatot szolgáltatni a felügyelõségnek a begyûjtött,
hasznosított éti csigák mennyiségérõl.
(2) A felügyelõség a gyûjtési, hasznosítási engedélyt
visszavonja, amennyiben az engedélyes nem tesz eleget a
jogszabályban, illetõleg az engedélyben elõírt kötelezettségének.

4. §
(1) Ez a rendelet 2006. április 1. napján lép hatályba,
egyidejûleg az éti csiga 2005. évi hasznosításáról szóló
9/2005. (III. 26.) KvVM rendelet hatályát veszti.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a védett és
a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan
védett barlangok körérõl, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentõs növény- és állatfajok közzétételérõl szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. számú mellékletében az „Éti csiga” szövegrész helyébe az „Éti csiga (kivéve annak élelmezési célra feldolgozott, valamint konzerv származéka, illetõleg a konyhakész csigahús és a csigahéj)” szövegrész lép.
(3) Ez a rendelet a természetes élõhelyek és vadon élõ
növény- és állatvilág védelmérõl szóló, 1992. május 21-i
92/43/EGK tanácsi irányelv 14. cikkének, valamint
V. mellékletében a „Helix pomatia”-ra vonatkozó rendelkezéseknek való megfelelést szolgálja.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

(1) A fenntartói támogatást a költségvetési törvény
5. számú mellékletének 7. a) pontjában meghatározott intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok, többcélú
kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat), illetve a közoktatási feladatot ellátó nem állami
intézmények fenntartói (a továbbiakban együtt: fenntartó)
igényelhetik.
(2) A támogatást igényelhetik a költségvetési törvény
5. számú mellékletének 7. b) pontjában meghatározott intézmények fenntartói is.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti fenntartói támogatás kizárólag az intézmény – többcélú kistérségi társulás,
valamint intézményi társulás esetén a tagintézmény – mûködési feladatainak megvalósítását (személyi juttatások és
azok járulékai, az intézmény mûködését szolgáló dologi
kiadások) szolgálja. Az intézmény költségvetésében tervezett felhalmozási kiadásokra a támogatás nem használható
fel. Az (1)–(2) bekezdés szerinti támogatás gyermekenként, tanulónként csak az egyik jogcímen igényelhetõ.
(4) Az (1)–(2) bekezdés alapján támogatás akkor igényelhetõ, ha az intézmény kisebbségi nevelést, oktatást
biztosító feladat-ellátási helyén a programban részt vevõ
tanulók aránya legalább 90%. Több oktatási forma esetén
csak a nemzetiségi nyelvû vagy a nemzetiségi kétnyelvû
nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók arányában nyerhetõ el támogatás. Óvodák esetében további feltétel, hogy
a kisebbségi programban részt vevõ csoportokban az óvodai nevelés teljes idõtartamában biztosított legyen a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (3) bekezdésében meghatározott végzettséggel rendelkezõ fõállású óvodapedagógus.
(5) A támogatás mértéke az (1) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén:
a) a kettõ vagy több iskolát, és ezek között egy vagy
több nemzetiségi nyelvû vagy nemzetiségi kétnyelvû okta-
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tást megvalósító iskolák fenntartóinál az intézmény – mûködési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – költségvetésében a központi költségvetési támogatás
arányának legfeljebb 100%-ra történõ kiegészítése,
b) az egy nemzetiségi nyelvû vagy az egy nemzetiségi
kétnyelvû iskolák fenntartóinál az intézmény – mûködési
bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett –
költségvetésében a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb 90%-ra történõ kiegészítése,
c) a szlovén nyelvoktató iskolát fenntartó helyi önkormányzatoknál az intézmény – mûködési bevételekkel és
felhalmozási kiadásokkal csökkentett – költségvetésében
a központi költségvetési támogatás arányának legfeljebb
80%-ra történõ kiegészítése,
de intézményenként legfeljebb 30 millió forint.
(6) A támogatás mértéke a (2) bekezdés szerinti feltételek fennállása esetén, ha az intézmény – mûködési bevételekkel és felhalmozási kiadásokkal csökkentett – költségvetésében a központi támogatások aránya nem éri el a
60%-ot, gyermekenként, tanulónként legfeljebb a költségvetési törvény 3. számú mellékletének 21. ca) pontja szerinti kistelepülési normatíva összege.

A kisebbségi nyelv és irodalom, népismeret, valamint a
kisebbségi nyelvû közismereti tankönyvek beszerzésének
térítése
2. §
(1) A térítést a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 7. c) pontjában meghatározott intézmények fenntartói igényelhetik a nemzetiségi nyelv és irodalom, a kisebbségi népismeret, valamint a kisebbségi nyelvû közismereti
tankönyvek és munkafüzetek beszerzéséhez.
(2) A fenntartók a Tankönyvjegyzéken szereplõ nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismereti, valamint
a kisebbségi nyelvû közismereti tankönyveknek a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény
(a továbbiakban: tankönyvpiaci törvény) 4. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az oktatási miniszter
által 2006. február 28-án kiadott, a 2006/2007. tanév
1000 példánynál kisebb példányszámban elõállított nemzetiségi nyelv és irodalom, kisebbségi népismereti,
valamint a kisebbségi nyelvû közismereti tankönyveinek
legmagasabb fogyasztói áráról szóló tájékoztatóban meghatározott ár figyelembevételével kérhetnek támogatást. A
tankönyveket – a munkatankönyvek és munkafüzetek kivételével – az elkövetkezendõ 3 év tanulólétszámának alakulását figyelembe véve, azonban az érintett tanulólétszámot legfeljebb 10%-kal vagy 5 darabbal meghaladó példányszámban lehet megrendelni, a középiskolai tankönyvekbõl és szöveggyûjteményekbõl pedig a tankönyvpiaci
törvény 8. §-ának (8) bekezdésében foglaltakra tekintettel
olyan példányszám rendelhetõ, amely biztosítja a végzõs
tanulók érettségi vizsgára való felkészülését. E tankönyve-
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ket a tankönyvpiaci törvény 8/E. § rendelkezései szerint az
iskolai könyvtár állományába kell venni, és kölcsönzés útján jut a tanulókhoz. A tankönyveket legalább 3 évig az iskolai könyvtár állományában kell tartani, azok beszerzéséhez ezen idõ alatt újabb térítés nem igényelhetõ. Támogatásként e tankönyvek teljes beszerzési ára megigényelhetõ.
(3) A munkatankönyveket és munkafüzeteket a tanulók
a Tankönyvjegyzékben meghatározott támogatott áron
megvásárolják. A fenntartó által igényelhetõ támogatás a
beszerzési ár és a munkatankönyvek és munkafüzetek
Tankönyvjegyzékben meghatározott támogatott árának a
különbözete.

Nemzetiségi nevelést, oktatást segítõ pedagógiai-szakmai
szolgáltatások támogatása
3. §
(1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatási törvény) 36. § (5)–(6) bekezdésének figyelembevételével a támogatást a költségvetési
törvény 5. számú mellékletének 7. c) pontjában meghatározott intézmények fenntartói igényelhetik a közoktatási
törvény 36. § (2) bekezdésének a) és d) pontjaiban meghatározott feladatokra.
(2) A támogatás a kisebbségi nyelv, kisebbségi nyelv és
irodalom, kisebbségi népismeret és a kisebbségi nyelven
folyó oktató-nevelõ munka elemzésére, értékelésére és segítésére igényelhetõ.
(3) A szolgáltatást olyan pedagógiai intézetek végezhetik, amelyeket az országos kisebbségi önkormányzatok
tartanak fenn, vagy az igénylés benyújtásáig az érintett országos kisebbségi önkormányzattal együttmûködési megállapodást kötöttek, illetve amelyeket az adott országos kisebbségi önkormányzat javasol. E tevékenységet az adott
kisebbségi nevelésben, oktatásban gyakorlattal rendelkezõ, az Országos Szakértõi Névjegyzéken szereplõ, vagy az
országos kisebbségi önkormányzat által javasolt szakember végezheti.
(4) A támogatás mértéke maximum a szolgáltató által
benyújtott árajánlat összege, de intézményenként legfeljebb a költségvetési törvény 3. számú mellékletének
20. e) pontja szerinti hozzájárulás figyelembevételével a
nemzetiségi nevelésben, oktatásban részt vevõ tanulók létszáma alapján számított összeg, de minimum 50 E Ft és
maximum 150 E Ft lehet.

Kisebbségi vegyes bizottságok ajánlásaiban szereplõ
közoktatási feladatok támogatása
4. §
(1) A támogatást a költségvetési törvény 5. számú mellékletének 7. d) pontjában meghatározott intézmények
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fenntartói vehetik igénybe a szomszédos országokkal kötött kisebbségvédelmi megállapodások alapján mûködõ
kisebbségi vegyes bizottságok tevékenységérõl és ajánlásairól szóló 2175/2005. (VIII. 26.) Korm. határozat által
megfogalmazott feladatok megvalósításához (magyar–horvát viszonylatban az 1., magyar–román viszonylatban a 6. és magyar–szlovén viszonylatban az 1–2. pontok). A támogatás az oktató-nevelõ munkához szükséges
elemi, tárgyi feltételek biztosítására (a cél szerinti mûködésnek nem megfelelõ, egészségtelen épületrészek átalakítása, rekonstrukciója, fûtés és világítás korszerûsítése,
vizesedések, beázások megszüntetése stb.) igényelhetõ.
Támogatás csak részletesen kidolgozott megvalósítási terv
alapján 2006-ban megvalósuló feladatokra nyerhetõ el.
Különösen indokolt esetben lehetséges a 2007. május
30-ig áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány
felhasználása, ezen összeg elszámolása a 2007. évi költségvetési beszámolóval egyidejûleg történik. A feladat
megvalósítása a döntés kézhezvételét követõen megkezdhetõ.
(2) A fenntartó az általában elvárható gondossággal eljárva köteles megkövetelni a teljesítések jó minõségben
történõ átadását; továbbá köteles érvényesíteni a rendelkezésére álló szavatossági és jótállási jogosítványait,
valamint a szerzõdéseit biztosító mellékkötelezettségeit.

A támogatások igénylése és folyósítása
5. §
(1) A támogatás igénylését az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
64/B. § (3) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár
illetékes Területi Igazgatóságaihoz, illetõleg a Budapesti
és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz (a továbbiakban együtt: Igazgatóság), a nem állami intézmények fenntartói az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatóságához (a továbbiakban: OM Alapkezelõ) nyújthatják be két
példányban.
(2) Az 1. § (1)–(2) bekezdés szerinti fenntartói támogatás e rendelet 1. számú mellékletének kitöltésével igényelhetõ. A kitöltött adatlaphoz csatolni kell:
a) az érintett óvoda, iskola alapító okiratának másolatát, amely tartalmazza a kisebbségi nevelési, oktatási forma megjelölését,
b) az érintett óvoda, iskola pedagógiai programjának a
kisebbségi nevelésre, oktatásra (cigány kisebbségi nyelvû
nevelés, oktatás esetén a cigány nyelv oktatására) vonatkozó részének másolatát,
c) nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs esedékessé vált, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása,
d) az igénylõ önkormányzat adott intézményére vonatkozó 80. sz. Költségvetési jelentés ûrlap jegyzõ által hitelesített fénymásolatát (2005. évi tény és 2006. évi terv),
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e) a nem állami intézmények esetén az elõirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra
szolgáló 98. sz. adatlap hitelesített fénymásolatát (2005.
évi tény és 2006. évi terv), az ûrlap használatának hiányában a fenntartó által elfogadott és hitelesített 2004. évi
költségvetési beszámoló és a 2005. évi költségterv fénymásolatát,
f) nem országos kisebbségi önkormányzati fenntartó
esetén az országos kisebbségi önkormányzat ajánlását.
(3) A 2. § szerinti támogatás e rendelet 2. számú mellékletének kitöltésével igényelhetõ, a kitöltött adatlaphoz csatolni kell az érintett iskola anyanyelv és irodalom, népismeret és kisebbségi nyelvû közismereti tankönyvei, munkafüzetei rendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát.
(4) A 3. § szerinti támogatás e rendelet 3. számú mellékletének kitöltésével igényelhetõ. A kitöltött adatlaphoz
csatolni kell:
a) a pedagógiai szakmai szolgáltatás árajánlat kérésének fenntartó által hitelesített másolatát, mely tartalmazza
a feladat részletes leírását,
b) a szolgáltatónak az érintett országos kisebbségi önkormányzattal kötött megállapodásának vagy javaslatának
másolatát a szolgáltatás biztosítására.
(5) A 4. § szerinti támogatás e rendelet 4. számú mellékletének kitöltésével igényelhetõ, a kitöltött adatlaphoz csatolni kell:
a) a feladat leírását,
b) részletes költségvetést, mely tételesen tartalmazza a
pénzfelhasználás ütemezését,
c) a tulajdoni lap másolatát a jelzett ingatlanról,
d) a támogatott nyilatkozatát arról, hogy nincs az
APEH vagy a VPOP felé köztartozása,
e) az engedélyek másolatát, amennyiben szükségesek,
f) az átvett saját forrásról, ha van ilyen, a finanszírozási
kötelezettségvállaló nyilatkozatokat,
g) amennyiben a feladatellátás 2007-re áthúzódik,
ennek részletes indokolását.
(6) A támogatási igények benyújtásának határideje:
2006. április 30. A határidõ elmulasztása esetén a mulasztástól számított öt napon belül igazolási kérelem benyújtásának van helye.
(7) Az Igazgatóság a 2–4. § szerinti támogatási igényeket 2006. május 15-éig, az 1. § szerinti támogatási igényeket – véleményével együtt – 2005. május 30-áig megküldi
az OM Alapkezelõnek.
(8) A támogatásról a Belügyminisztérium, az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi Minisztérium,
az Oktatási Minisztérium (a továbbiakban: OM) és a Pénzügyminisztérium szakértõibõl álló 5 tagú bírálóbizottság
tesz javaslatot az oktatási miniszternek a 2. § szerinti támogatás esetében 2006. május 30-áig, az 1. § és a 3–4. § tekintetében pedig 2006. június 15-éig. A bírálóbizottságba
két tagot az OM, egy-egy tagot a többi minisztérium jelöl.
(9) Az oktatási miniszter a 2. § szerinti támogatás esetében 2006. június 15-éig, az 1., 3–4. § tekintetében pedig
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2006. június 30-áig dönt a támogatások odaítélésérõl. A
döntés eredményérõl minden igénylõt levélben értesíteni
kell, illetve azt az OM honlapján közzé kell tenni.
(10) Az OM a 2. § szerinti támogatásra jogosult helyi
önkormányzati fenntartókról és a támogatás összegérõl
2006. június 30-áig, az 1. § és a 3–4. § tekintetében pedig
2006. július 15-éig értesíti a Belügyminisztériumot.
(11) A helyi önkormányzatok 2. § szerinti támogatása
átutalásáról a július havi nettó finanszírozás keretében a
Belügyminisztérium utalványozása alapján a Magyar
Államkincstár, a nem állami intézmények esetében ugyancsak a Magyar Államkincstár útján az OM intézkedik
2006. július 15-éig. A támogatás 40%-át a fenntartók kötelesek haladéktalanul a kiadók részére elõlegként átutalni.
A tankönyvek árát a tankönyvek leszállítása után, a fenntartó vagy az intézmény nevére kiállított számla kézhezvételét követõ 30 napon belül ki kell egyenlíteni.
(12) Az 1. § és a 3–4. § szerinti támogatás folyósításáról
– a költségvetési törvény 5. számú melléklete 7. pontja
szerinti forrás terhére – a helyi önkormányzatok esetében a
nettó finanszírozás keretében a Belügyminisztérium utalványozása alapján, a Magyar Államkincstár intézkedik a
(14) bekezdésben meghatározott ütemezés szerint.
(13) Az 1. § és a 3–4. § szerinti támogatás folyósítása a
nem állami intézmények fenntartói esetén az OM fejezeti
kerete terhére, a Magyar Államkincstáron keresztül az OM
intézkedik a (14) bekezdésben meghatározott ütemezés
szerint.
(14) Az 1. és a 3. § szerinti támogatás esetén a megítélt
összeg 60%-a augusztus hónapban, a fennmaradó összeg
ezt követõen négy egyenlõ részletben, havonta, a 2. § szerinti támogatás egy összegben kerül folyósításra. A 4. §
szerinti támogatás folyósítása egy összegben, az augusztus
havi nettó finanszírozás keretében történik.

Közös rendelkezések
6. §
(1) E rendelet alkalmazásában a nem állami intézmények fenntartója alatt a költségvetési törvény 30. § (1) bekezdésében meghatározott fenntartókat kell érteni.
(2) Az Igazgatóság, illetõleg az OM Alapkezelõ a fenntartók számára – az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 52/B. §-ának
(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási
igények során a hiányok pótlására és az esetleges módosításra nyolcnapos határidõt ad.
(3) A támogatásokról a helyi önkormányzatok a 2006.
évi költségvetésrõl szóló beszámolójukban a központosított elõirányzatok elszámolásait tartalmazó ûrlapon számolnak el. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes
önkormányzatoknál, illetve intézményeknél megfelelõ
analitikus nyilvántartásokkal, szakmai dokumentációkkal,
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az elszámolást megalapozó könyvelési rendszerek kialakításával kell alátámasztani.
(4) A támogatások elszámolása a nem állami nem önkormányzati intézmények esetén a fenntartók 2006. évi támogatásairól történõ elszámolása keretében, a kötött felhasználású támogatások elszámolásait tartalmazó adatlapon történik. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes
fenntartóknál, illetve intézményeknél a tanulók és a vizsgák azonosítására alkalmas analitikus nyilvántartásokkal,
szakmai dokumentációkkal kell alátámasztani.
(5) Az 1. § (1)–(2) bekezdése alapján igényelt támogatás esetén az elszámoláshoz az intézmény pedagógiai
programjának a kisebbségi oktató-nevelõ munkára vonatkozó feladatainak végrehajtásáról szóló értékelést kell
mellékelni, amelyet vagy a 3. § (3) bekezdés szerinti támogatás igénybevételével, vagy az e bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ szakemberrel szükséges elkészíttetni.
(6) A 4. § alapján igénybe vett támogatás esetén az elszámoláshoz, ha kiadására vagy az átadás-átvételre sor került, csatolni szükséges a használatbavételi engedély vagy
mûszaki átadás-átvétel jegyzõkönyvének másolatát.
(7) A szakmai szolgáltatás összegzésének másolatát, a
tankönyvszámlának és annak teljesítését igazoló bizonylatnak, valamint a (6) bekezdésben meghatározott dokumentumoknak a fenntartó által hitelesített másolatait az elkészültét követõ 30 napon belül a fenntartónak az OM
Alapkezelõ részére is meg kell küldeni.
(8) Az Áht. 64/B. § (1) és (2) bekezdése szerint, ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó önkormányzat
jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra
használta fel, illetve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékû támogatást vett igénybe, vagy a támogatás
igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, akkor
a) év közben az Igazgatóságon keresztül a Belügyminisztériumnál lemondhat a jogtalanul igénybe vett összegrõl, mely esetben a már kiutalt összeg visszavonásra kerül
a következõ havi (de még tárgyévi) nettósításban, és a lemondásnak megfelelõen módosításra kerül az elõirányzat,
b) év végi elszámolás esetén befizetéssel történik a
többlet-igénybevétel elszámolása.
(9) Ha a támogatást vagy annak egy részét a nem állami
fenntartó jogtalanul vette igénybe, azt nem a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített
arányt meghaladó mértékû támogatást vett igénybe, vagy a
támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, köteles a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek
a nem állami intézményfenntartók állami hozzájárulásának és támogatásának elszámolására, ellenõrzésére vonatkozó rendelkezéseit alkalmazni.
(10) A támogatásokat – a 4. § (1) bekezdése szerint engedélyezett áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradvány kivételével – 2006. december 31-ig lehet felhasználni. A támogatás maradvány összegét legkésõbb 2007.
január 31-ig a központi költségvetésbe vissza kell fizetni.
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Az 1–4. § szerint különbözõ jogcímen elnyert támogatások az elszámolásnál nem vonhatók össze.

Záró rendelkezések
7. §
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(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a kiegészítõ támogatás nemzetiségi iskolák fenntartására, az ECDL számítógép-kezelõi vizsga és a nyelvvizsga díjára, valamint az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjérõl szóló 13/2005. (IV. 29.)
OM rendelet.

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

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

1. számú melléklet a 13/2006. (III. 31.) OM rendelethez
ADATLAP
a nemzetiségi fenntartói támogatás igényléséhez
A fenntartóra vonatkozó adatok:
Megye:

Fenntartó neve:

Címe:

Polgármester/képviselõ neve:
1

Lakosságszám :

KSH kód:

A fenntartott iskolák száma:

A nemzeti vagy etnikai kisebbségi nevelést, oktatást megvalósító óvodára/iskolára vonatkozó adatok:
Az intézmény neve:
Oktatási forma2:

Érintett kisebbség:

OM azonosító száma:

Az intézmény címe:

Sorszám3
Megnevezés
2005

2006

01

01

Rendszeres személyi juttatás

02

02

Nem rendszeres személyi juttatás

03

03

Külsõ személyi juttatások

04 (01)

04 (01) Személyi juttatások összesen

05 (02)

05 (02) Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás

06 (03)

06 (03) Egészségügyi hozzájárulás

07 (04)

07 (04) Dologi kiadások áfa nélkül

09 (06)

09 (06) Egyéb folyó kiadások

29 (21)

36 (27) Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

47 (42)

61 (51) Felhalmozási kiadások

(47)

67 (57) Kiadások mindösszesen

56 (48)

69 (59) Egyéb saját bevétel (áfa nélkül) (Egyéb saját bevétel)
– ebbõl az étkeztetéssel kapcsolatos bevételek
A közoktatási célú normatív hozzájárulás és kiegészítõ támogatások4
Bevételek mindösszesen
Tanulócsoportok száma

2005. évi
tény

2006. évi
terv
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Sorszám3

2005. évi
tény

Megnevezés
2005

2006

2006. évi
terv

Kisebbségi program szerint mûködõ tanulócsoportok száma
Az iskolai, óvodai tanulók, gyermekek száma5
A kisebbségi nevelési, oktatási programban részt vevõ
tanulók, gyermekek száma
Nemzetiségi óvónõ végzettséggel rendelkezõ fõállású
pedagógusok száma6

Nem állami intézményfenntartókra vonatkozó további adatok:
Adószám:
Statisztikai számjele:
Bankszámlaszám:
PIR törzsszám:
ÁHT azonosító:
Nyilvántartási számára (cégkivonat száma vagy a cégbírósági végzés száma, ha van)7:
Az intézményfenntartó feladatellátását befolyásoló egyéb körülmény leírása:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

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

P. H.

............................................................
fenntartó képviselõje
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A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) az érintett óvoda, iskola alapító okiratának másolatát, mely tartalmazza a kisebbségi nevelési, oktatási forma megjelölését,
b) az érintett óvoda, iskola pedagógiai programjának a kisebbségi nevelésre, oktatásra (cigány kisebbségi nyelvû nevelés, oktatás esetén a cigány nyelv oktatására) vonatkozó részének másolatát,
c) nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs esedékessé vált, 60 napon túl meg nem fizetett köztartozása,
d) az igénylõ önkormányzat adott intézményére vonatkozó 80. sz. Költségvetési jelentés ûrlap jegyzõ által hitelesített
fénymásolatát (2005. évi tény és 2006. évi terv),
e) a nem állami intézmények esetén az elõirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra szolgáló
98. sz. adatlap hitelesített fénymásolatát (2005. évi tény és 2006. évi terv), az ûrlap használatának hiányában a fenntartó
által elfogadott és hitelesített 2004. évi költségvetési beszámoló és a 2005. évi költségterv fénymásolatát,
f) nem országos kisebbségi önkormányzati fenntartó esetén az országos kisebbségi önkormányzat ajánlását.
1
2
3

4

5
6
7

2005. január 1-jei állapot. Csak a helyi önkormányzati fenntartó tölti ki.
Tannyelvû vagy kétnyelvû vagy cigány kisebbségi óvoda, nyelvoktató, tannyelvû, kétnyelvû vagy cigány kisebbségi iskola.
Helyi önkormányzati fenntartók esetén a 80. sz. Költségvetési jelentés ûrlap, nem állami intézményfenntartó esetén pedig az elõirányzatokkal és azok teljesítésével kapcsolatos adatszolgáltatásra szolgáló 98. sz. adatlap megfelelõ sorszámai. (Zárójelben a 98. sz. adatlap sorszámai). Nem önállóan gazdálkodó költségvetési szerveknél a szakfeladat szintjén elkülönített bevételek és kiadások megjelenítését kérjük!
Az intézményi feladat mutatók alapján a költségvetési törvény 30. § (3) bekezdése, ill. a 3. és 8. sz. mellékletei szerinti, a fenntartó részére biztosított (több
iskola esetén az érintett intézmény tanulólétszáma alapján számított) támogatások mindösszesen.
2005-ben a beszámoló 31. ûrlapon szerepeltetett létszámadat, 2006-ra a normatív támogatás igénylésére benyújtott létszámadat.
Csak az óvodai pályázatok esetében kell kitölteni!
A megfelelõt kérjük aláhúzni!

2. számú melléklet a 13/2006. (III. 31.) OM rendelethez
ADATLAP
a nemzetiségi tankönyvbeszerzésre igényelhetõ támogatáshoz
A fenntartóra vonatkozó adatok:
Megye:

Fenntartó neve:

Címe:

Polgármester/elnök neve:

KSH kód:

A nemzeti vagy etnikai kisebbségi oktatást megvalósító iskolára vonatkozó adatok:
Az intézmény neve:
Oktatási forma1:

Érintett kisebbség:

OM azonosító száma:

Az intézmény címe:

A tankönyv
kiadói kódja

A tankönyv címe

A tankönyvigényt
megalapozó
tanulók száma

A tényleges
tanulólétszám
felett rendelt
példányszám

Megrendelt
példányszám

Fogyasztói
ár2

Fizetendõ
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A tankönyv címe

A tankönyvigényt
megalapozó
tanulók száma
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A tényleges
tanulólétszám
felett rendelt
példányszám

Megrendelt
példányszám

Fogyasztói
ár2

Fizetendõ

Mindösszesen

Nem állami intézményfenntartókra vonatkozó további adatok:
Adószám:
Statisztikai számjele:
Bankszámlaszám:
PIR törzsszám:
ÁHT azonosító:
Nyilvántartási számára (cégkivonat száma vagy a cégbírósági végzés száma, ha van)3:
Dátum: .............................................................
P. H.
........................................................
fenntartó képviselõje
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell az érintett iskola tankönyvrendelésének a fenntartó által hitelesített másolatát.
1
2
3

Nyelvoktató, tannyelvû, kétnyelvû vagy cigány kisebbségi iskola.
Az oktatási miniszter közleményében közzétett fogyasztói ár.
A megfelelõt kérjük aláhúzni!
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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 fenntartóra vonatkozó adatok:
Megye:

Fenntartó neve:

Címe:

Polgármester/elnök neve:

KSH kód:
A nemzeti vagy etnikai kisebbségi oktatást megvalósító iskolára vonatkozó adatok:
Az intézmény neve:
Oktatási forma1:

Érintett kisebbség:

OM azonosító száma:

Az intézmény címe:

Feladat megnevezése

Szolgáltató neve

Szolgáltató
árajánlata

Kért támogatás
összege

Dátum: ......................................................
P. H.
....................................................
fenntartó képviselõje
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) a pedagógiai szakmai szolgáltatás árajánlatkérésének fenntartó által hitelesített másolatát, mely tartalmazza a feladat részletes leírását,
b) a szolgáltató érintett országos kisebbségi önkormányzattal kötött megállapodásának vagy javaslatának másolatát a
szolgáltatás biztosítására.

1

Nyelvoktató, tannyelvû, kétnyelvû vagy cigány kisebbségi iskola.

2006/35. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

3015

4. számú melléklet a 13/2006. (III. 31.) OM rendelethez
ADATLAP
a nemzetiségi közoktatási intézmény felújítására igényelhetõ támogatáshoz
A fenntartóra vonatkozó adatok:
Megye:

Fenntartó neve:

Címe:

Polgármester/elnök neve:

KSH kód:
A nemzeti vagy etnikai kisebbségi oktatást megvalósító iskolára vonatkozó adatok:
Az intézmény neve:
Érintett kisebbség:
OM azonosító száma:

Az intézmény címe:

A feladat rövid leírása:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Teljes költségigénye:.......................................................................................................................................................Ft
Saját forrás összege:........................................................................................................................................................Ft
Más forrásból igényelt támogatás (igénylés helye, összege): ............................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A kért támogatás összege: ...............................................................................................................................................Ft
Dátum: ...................................................................
P. H.
..........................................................
fenntartó képviselõje
A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell:
a) a feladat leírását,
b) részletes költségvetést, mely tételesen tartalmazza a pénzfelhasználás ütemezését,
c) a tulajdoni lap másolatát a jelzett ingatlanról,
d) a támogatott nyilatkozatát arról, hogy nincs APEH, VPOP felé köztartozása,
e) az engedélyek másolatát, amennyiben szükségesek,
f) az átvett, saját forrásról, amennyiben van ilyen, a finanszírozási kötelezettségvállaló nyilatkozatokat,
g) részletes indoklást, amennyiben a feladatellátás 2007-re áthúzódik.
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III. rész HATÁROZATOK
A külügyminiszter
határozatai
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. törvénnyel a Magyar Közlöny
2006. február 24-i, 22. számában kihirdetett, a szellemi
kulturális örökség megõrzésérõl szóló, Párizsban, 2003. év
október hó 17. napján elfogadott UNESCO Egyezmény
34. cikke szerint az Egyezmény a ratifikációs okirat letétbe
helyezésétõl számított 3 hónap elteltével lép hatályba a ratifikáló állam vonatkozásában.
A Magyar Köztársaság az Egyezmény 34. cikke szerint
a ratifikációs okiratot 2006. március 16-án letétbe helyezte, amelyet az UNESCO Titkárság 2006. március 17-i dátummal visszaigazolt és nyilvántartásba vett.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2006. évi
XXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapítom,
hogy 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. §-a 2006. június 17-én, azaz
kettõezer-hat június tizenhetedikén, hatályba lép.
Dr. Somogyi Ferenc s. k.,
külügyminiszter
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VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
8/2006. (III. 28.) OVB
állásfoglalása
a kifogás benyújtására nyitva álló határidõrõl
folyamatos tevékenység esetén
Az Országos Választási Bizottság az 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. §-a (4) bekezdésének
a) pontjában írt hatáskörében eljárva, az alábbi állásfoglalást hozza a folyamatos elkövetés esetében a kifogás benyújtására nyitva álló határidõ számításáról.
A Ve. 77. § (1) bekezdése értelmében a kifogást úgy kell
benyújtani, hogy az legkésõbb a sérelmezett jogszabálysértés elkövetésétõl számított 3 napon belül megérkezzen.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy
ezen jogszabályhely helyes értelmezése a folyamatosan
fennálló (állapotszerû) tevékenységek esetében a következõ:
– a kifogást a sérelmezett és jogszabálysértõ tevékenység elkövetésének (fennállásának) teljes idõtartama alatt
be lehet nyújtani,
– a jogorvoslati határidõ kezdete pedig nem a sérelmezett és jogszabálysértõnek vélelmezett tevékenység kezdõ
idõpontja, hanem az az utolsó idõpont, amikor a sérelmezett állapot még fennáll.
Az Országos Választási Bizottság ezért megállapítja,
hogy a folyamatos tevékenységek esetében a jogorvoslat
benyújtására a jogszabálysértõnek vélelmezett tevékenység fennállásának teljes idõtartama alatt, valamint ezen folyamatosan tartó tevékenység megszûntét – azaz a sérelmezett tevékenység befejezését – követõ 3 napos határidõ
alatt van lehetõség.
Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság
elnöke
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Az MSZMP
2005. évi gazdálkodási zárómérlege
Forintban

Bevételek
1.
2.
3.
4.

Tagdíjak
Állami költségvetésbõl származó támogatás
Képviselõcsoportnak nyújtott állami támogatás
Egyéb hozzájárulások, adományok
4.1. Jogi személyektõl
4.2. Jogi személynek nem minõsülõ gazdasági társaságtól
4.3. Magánszemélyektõl
4.3.1. Belföldiektõl
5. A párt által alapított vállalat, korlátolt felelõsségû társaság nyereségébõl származó bevétel
6. Egyéb bevétel
Összes bevétel a gazdasági évben

47 900
–
–
105 000
–
–
105 000
105 000
–
53 075
205 985

Kiadások
1. Támogatás a párt országgyûlési csoportja számára
2. Támogatás egyéb szervezeteknek
3. Vállalkozások alapítására fordított összegek
4. Mûködési kiadások
5. Eszközbeszerzés
6. Politikai tevékenység kiadásai
Összes kiadás a gazdasági évben

–
–
–
171 575
–
13 500
185 075
Kastély Sándorné s. k.,
gazdasági vezetõ

A Szabadságharcosokért Közalapítvány
2005. évi pénzügyi gazdálkodásának kimutatása
Ezer forintban

Bevételek
Tárgyévi kormánytámogatás
Összes bevétel

165 528
165 528
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Költségek és ráfordítások
Társadalmi szervezeteknek cél szerinti támogatások
Szociális segélyek és politikai elítéltek segélyezése
Temetési segélyek
Kisfogház emlékhely üzemeltetési és mûködési költségei
Bajtársak Otthona – fenntartási költség
Koszorúzás és megemlékezés költségei
A Közalapítvány mûködési költségei
– anyag jellegû ráfordítások
– személyi jellegû ráfordítások
= bérköltség
= tiszteletdíjak
= megbízási díjak
= egyéb személyi jellegû ráfordítások
= járulékok
– értékcsökkenés
Összes költségek és ráfordítások

90 305
17 630
14 607
3 872
291
1 253
43 410
5 018
37 277
9 182
14 400
4 068
835
8 792
1 115
171 368

A Közalapítvány vagyonfelhasználásának kimutatása 2005. évre:
– 2004. december 31-én saját tõke
– 2005. december 31-i mérleg szerinti eredmény
– 2005. december 31-én saját tõke
mely megegyezik a beszámolóban kimutatott összegekkel.

32 154
–5 840
26 314

Fürcht Klára s. k.,
kuratóriumi titkár
vezetõ fõtanácsos

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül –
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
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
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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

3019
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
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

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

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

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

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

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

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás

3022

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/35. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY
– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.
Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax:
267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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