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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter,
valamint a szociális és munkaügyi miniszter

36/2006. (IX. 11.) EüM–SZMM
együttes rendelete

az egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi
tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek,

bizonyítványok és a képesítés megszerzésérõl  szóló
egyéb tanúsítványok elismerésérõl, 

továbbá az ideiglenes mûködési nyilvántartásba vétel, 
valamint az oklevelek, bizonyítványok

és egyéb tanúsítványok külföldi elismertetéséhez
szükséges igazolások kiadásának
egyes eljárási szabályairól  szóló

31/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  §-a (2) be kez dé sé nek i) pont já ban, a szo ci á lis igaz ga -
tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény
132.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban, va la mint a gyer -
me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról  szóló 1997.
évi XXXI. tör vény 162.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont já ban 
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

Az egész ség ügyi, szo ci á lis és gyer mek vé del mi te vé -
keny ség vég zé sé hez szük sé ges ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok 
és a ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló egyéb ta nú sít vá nyok
el is me ré sé rõl, to váb bá az ide ig le nes mû kö dé si nyil ván tar -
tás ba vé tel, va la mint az ok le ve lek, bi zo nyít vá nyok és
egyéb ta nú sít vá nyok kül föl di el is mer te té sé hez szük sé ges
iga zo lá sok ki adá sá nak egyes el já rá si sza bá lya i ról  szóló
31/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let (a továb biak ban: R.)
3.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[3.  § Az EKH ré szé re az 1. szá mú mel lék let sze rin ti for -
ma nyom tat vá nyon be nyúj tott ké re lem hez az aláb bi do ku -
men tu mo kat kell csa tol ni:]

„e) az Etv. 64.  §-a sze rin ti el já rá si díj, va la mint – a ké -
rel me zõ ál tal elõ le ge zett – egyéb el já rá si költ ség meg fi ze -
té sé rõl  szóló iga zo lást.”

2.  §

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

„7.  § (1) Az EKH a 4. és 5.  § sze rin ti el já rás so rán az el -
is mer he tõ ség, il let ve an nak fel té te lei kér dé sé ben – szük -
ség sze rint – szak ér tõ igény be vé te lé vel ha tá roz. A szak ér -
tõ ki ren de lé sé rõl  szóló vég zé sé ben az EKH a szak vé le -
mény el ké szí té sé re ha tár idõt tûz, és – amennyi ben a szak -
vé le mény el ké szí té se hosszabb idõt vesz igény be – az el já -
rást a szak vé le mény meg ér ke zé sé ig fel füg gesz ti.

(2) Az EKH az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rin ti szak -
ér tõ ként

a) az Egész ség ügyi Szak kép zé si és To vább kép zé si Ta -
nács ille té kes bi zott sá gát,

b) a Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té ze tet,
c) az el is mer tet ni kí vánt ok le vél ál tal ta nú sí tott kép zés -

re jo go sult ok ta tá si in téz ményt
ren del he ti ki.

(3) A szak ér tõ meg vizs gál ja a ta nul má nyi idõ, a ta nul -
má nyi kö ve tel mé nyek, va la mint a köz pon ti, il let ve a kép -
zé si prog ram meg fe le lõ sé gét, to váb bá min den olyan, a ké -
rel me zõ ál tal foly ta tott ta nul má nyok kal, il let ve szak mai
gya kor lat tal össze füg gõ kö rül ményt, ame lyet az el is me rés
szem pont já ból lé nye ges nek ítél.

(4) A szak ér tõ a (3) be kez dés alap ján el ké szí tett szak vé -
le mé nyé ben ja va sol hat ja az ok le vél el is me ré sét, vagy az
el is me rés hez – szük ség sze rint – al kal maz ko dá si idõ szak
le töl té sét, vizs ga le té te lét, to váb bi ta nul má nyok foly ta tá -
sát ja va sol hat ja, ille tõ leg ja vas la tot te het az el is mer he tõ -
ség meg ta ga dá sá ra.

(5) Az EKH a szak ér tõ ré szé re a (4) be kez dés sze rin ti
szak vé le mény el ké szí té sé ért szak vé le mé nyen ként az an -
nak meg ren de lé se kor irány adó köz tiszt vi se lõi il let mény -
alap 15%-ának meg fe le lõ össze gû szak ér tõi dí jat fi zet.”

3.  §

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

„(1) Az el is me rés tár gyá ban ho zott ha tá ro zat meg ho za -
ta la elõtt az EKH ma gyar nyel ven, írás ban tá jé koz tat ja a
ké rel me zõt a te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges szak ma -
eti kai sza bá lyok ról, to váb bá a ma gyar szo ci á lis biz ton sá gi
rend szer re vo nat ko zó is me re tek rõl, a te vé keny ség vég zé -
sé nek egyéb jog sza bá lyi fel té te le i rõl, va la mint a vé gez ni
kí vánt te vé keny ség gya kor lá sá hoz szük sé ges ma gyar
nyel vi is me re tek meg szer zé sé nek le he tõ sé gé rõl.”

4.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) Az EKH az ok le vél el is me ré sé re irá nyu ló ké re -

lem rõl – a 4. és 5.  § sze rin ti el já rás ban a 7.  § (1) be kez dé se
alap ján ki ren delt szak ér tõ vé le mé nyé nek figye lembe véte -
lével – ha tá ro zat tal dönt.

(2) Az EKH a 4.  § (2) be kez dé sé nek, va la mint az 5.  §
(2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa ese tén az al kal maz ko dá si
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idõ szak le töl té sé rõl, vizs ga le té te lé rõl, ille tõ leg to váb bi ta -
nul má nyok foly ta tá sá nak elõ írásáról az el is me rés tár gyá -
ban ho zott ha tá ro zat ban ren del ke zik, amely ha tá ro zat eb -
ben az eset ben nem jo go sít olyan te vé keny ség ön ál ló vég -
zé sé re, amely hez el is mert ok le vél szük sé ges.

(3) A ké rel me zõ a 4.  § (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa
ese tén a ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be -
lül nyi lat ko zik ar ról, hogy al kal maz ko dá si idõ szak le töl té -
sét vagy vizs ga le té te lét vá laszt ja.

(4) A ké rel me zõ a 4.  § (2) be kez dé sé nek, il let ve az 5.  §
(2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa ese tén az al kal maz ko dá si
idõ sza kot va la mely, az el is mer tet ni kí vánt ok le vél ál tal ta -
nú sí tott ké pe sí tés nek meg fe le lõ gya kor la ti kép zés re jo go -
sult egész ség ügyi, szo ci á lis in téz mény ben (a továb biak -
ban: kép zõ in téz mény) kö te les le töl te ni. Az al kal maz ko dá -
si idõ szak meg kez dé sé rõl, va la mint a ké rel me zõ ál tal vá -
lasz tott kép zõ in téz mény ne vé rõl és cí mé rõl – leg ké sõbb
az al kal maz ko dá si idõ szak meg kez dé sét kö ve tõ 15 na pon
be lül – a kép zõ in téz mény tá jé koz tat ja az EKH-t.

(5) Az al kal maz ko dá si idõ szak le töl té sé rõl a kép zõ in -
téz mény iga zo lást ál lít ki, ame lyet meg küld az EKH és a
ké rel me zõ ré szé re. Az iga zo lás tar tal maz za az al kal maz -
ko dá si idõ szak le töl té sé nek he lyét és ide jét, to váb bá az al -
kal maz ko dá si idõ szak ér té ke lé sét az azt el ren de lõ ha tá ro -
zat ban meg ál la pí tott szem pon tok figye lembe véte lével.

(6) A (2) be kez dés sze rin ti ha tá ro za tá ban az EKH ki je -
lö li a vizs gát le bo nyo lí tó in téz ményt. Az elõ írt vizs ga idõ -
pont já ról, he lyé rõl, va la mint a vizs ga tár gyak ról – leg ké -
sõbb a vizs ga idõ pont ját meg elõ zõ 30 nap pal – a vizs gát
le bo nyo lí tó in téz mény ér te sí ti a ké rel me zõt.

(7) A vizs ga el mé le ti és gya kor la ti rész bõl áll. A vizs ga -
bi zott ság tag ja it a vizs gát le bo nyo lí tó in téz mény je lö li ki.
A vizs ga le bo nyo lí tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat
kü lön jog sza bály, il let ve az in téz mény vizs ga sza bály za ta
tar tal maz za.

(8) A vizs ga ered mé nyé rõl az in téz mény a vizs ga le bo -
nyo lí tá sát kö ve tõ 15 na pon be lül tá jé koz tat ja az EKH-t.”

5.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § (1) Az EKH ké re lem re a 9.  § (2) be kez dé se sze -

rin ti ha tá ro zat ban fog lalt fel té te lek tel je sí té sé rõl 15 na pon
be lül a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény (a továb -
biak ban: Ket.) 83.  §-ának (3) be kez dé se sze rint ha tó sá gi
bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek egy-egy pél dá nyát meg -
kül di a (2) be kez dés a) és b) pont ja sze rin ti szerv nek is. A
ha tó sá gi bi zo nyít vány bir to ká ban va la mennyi olyan te vé -
keny ség vé gez he tõ, amely hez a 9.  § (2) be kez dé se sze rin ti
ha tá ro zat ban el is mert ok le vél szük sé ges.

(2) Az EKH az el is me rés tár gyá ban ho zott ha tá ro za tot
öt pél dány ban, ma gyar nyel ven ál lít ja ki, és egy-egy pél dá -
nyát meg kül di

a) az ille té kes szak mai ka ma rá nak,

b) a 7.  § (2) be kez dé se sze rin ti szak ér tõ nek.

(3) Az EKH ké re lem re az el is me rés tár gyá ban ho zott
ha tá ro za tot, va la mint az (1) be kez dés sze rin ti ha tó sá gi bi -
zo nyít ványt – a Ket. 10.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal ta -
kon túl – bár mely ügy fél szá má ra az ál ta la kért nyel ven is
ki ál lít hat ja; eb ben az eset ben a for dí tás díja a ké rel me zõt
ter he li.”

6.  §

Az R. 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„15.  § (1) Az EKH az Etv. XI. fe je ze te sze rint ki ál lí tott
ha tó sá gi bi zo nyít vány ban iga zol ja, hogy a ké rel me zõ Ma -
gyar or szá gon az ok le vél alap ján nem áll bûn cse lek mény
el kö ve té se  miatt jog erõ sen ki sza bott, az egész ség ügyi,
szo ci á lis te vé keny ség gya kor lá sát ki zá ró vagy kor lá to zó
bün te tés, va la mint a foly tat ni kí vánt egész ség ügyi te vé -
keny ség szak ma eti kai sza bá lya i nak meg sze gé se  miatt jog -
erõ sen ki sza bott, il let ve al kal ma zott, te vé keny sé gé nek
gya kor lá sát ki zá ró vagy kor lá to zó egyéb bün te tés, in téz -
ke dés ha tá lya alatt.

(2) Az EKH az Etv. 60/C.  §-a sze rin ti ha tó sá gi bi zo nyít -
ványt – szük ség sze rint – a 7.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott szak ér tõ vé le mé nyé nek figye lembe véte lével ál lít ja
ki, az el já rás ra a 7.  § ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz -
ni kell.

(3) Az EKH az Etv. XI. fe je ze te, va la mint az (1) és
(2) be kez dés alap ján a ha tó sá gi bi zo nyít ványt a 3. szá mú
mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon be nyúj tott ké re -
lem be ér ke zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül ál lít ja ki.

(4) Az EKH a fel adat kör ében iga zol ja az ál ta la is mert és 
kü lön jog sza bály sze rint ki ad ha tó ada tok alap ján mind -
azon té nye ket, ame lye ket az ok le ve let el is me rõ kül föl di
ha tó ság a meg ke re sé sé ben kér.”

7.  §

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

(2) Az R. az e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti
3. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

8.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „(2) be kez dé sé -

nek” szö veg rész,
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b) a nép jó lé ti ága zat ba tar to zó egyes ál lam igaz ga tá si
el já rá so kért és igaz ga tá si jel le gû szol gál ta tá so kért fi ze ten -
dõ dí jak ról  szóló 50/1996. (XII. 27.) NM ren de let 1. szá mú 
mel lék le té nek IX.1. pont ja
ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 1.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „Egész ség ügyi, Szo -

ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um En ge dé lye zé si és Köz -
igaz ga tá si Hi va ta la” szö veg rész he lyé be az „Egész ség ügyi 
En ge dé lye zé si és Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg rész,

b) 11.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „szak mai in téz mény”
szö veg rész he lyé be a „szak ér tõ” szö veg rész,

c) 13.  §-ában a „köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör -
vény” szö veg rész he lyé be a „Ket.” szö veg rész
lép.

Dr. Hor váth Ágnes s. k., Kiss Pé ter s. k.,
egész ség ügyi mi nisz té ri u mi szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

ál lam tit kár
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1. számú melléklet a 36/2006. (IX. 11.) EüM–SZMM együttes rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 31/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let hez

KÉRELEM

Ké rem, hogy ok le ve lem, bi zo nyít vá nyom, il let ve a ké pe sí tés meg szer zé sé rõl  szóló egyéb ta nú sít vá nyom ezen ké re lem -
ben, va la mint a mel lé kelt ok ira tok ban és iga zo lá sok ban fog lal tak alap ján el is me rés re ke rül jön.

(Egy ké re lem ben csak egy ok le vél/bi zo nyít vány/egyéb ta nú sít vány el is me ré se kér he tõ.)

Családi név

Utónév

Az oklevélen, bizonyítványon szereplõ név

Születési név 

Nem

Állampolgárság

Születési hely

Születési idõ

Anyja születési neve 

Személyi igazolvány vagy útlevél száma

Lakóhely

Tartózkodási hely

Levelezési cím

Munkahelyi vagy otthoni telefonszám

Mobil telefonszám*

E-mail cím*

Munkáltató neve (amennyiben önfoglalkoztató, ezt
kérjük feltüntetni)

Munkáltató címe, vagy az önfoglalkoztató kérelmezõ
székhelye

Jelenlegi munkahelyi beosztása**

Munkáltató/munkáltató szerv vezetõjének neve,
beosztása és elérhetõsége**

 * Ki töl té se nem kö te le zõ.

** Amennyi ben nem ön fog lal koz ta tó.
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 4. ....................................................................................
    ....................................................................................
 5. ....................................................................................

Nyelvismeret  1. ....................................................................................
 2. ....................................................................................
 3. ....................................................................................
 4. ....................................................................................

Elõzõ munkahelye(i) az elmúlt 5 év során  1. ....................................................................................
 2. ....................................................................................
 3. ....................................................................................
 4. ....................................................................................

Elõzõ tartózkodási helye(i) (országok) az elmúlt 5 év
során

 1. ....................................................................................
 2. ....................................................................................
 3. ....................................................................................
 4. ....................................................................................

A kérelemhez csatolt okiratok felsorolása  1. ....................................................................................
 2. ....................................................................................
 3. ....................................................................................
 4. ....................................................................................
 5. ....................................................................................
 6. ....................................................................................
 7. ....................................................................................
 8. ....................................................................................
 9. ....................................................................................
10. ....................................................................................
11. ....................................................................................
12. ....................................................................................
13. ....................................................................................
14. ....................................................................................
15. ....................................................................................

Egyéb megjegyzés (pl. továbbképzések) ...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Az el já rás so rán ke let ke zett ok ira to kat az aláb bi mó don kí vá nom át ven ni:
a) sze mé lye sen
b) pos tai úton
c) meg ha tal ma zott út ján***

Ki je len tem, hogy a ké re lem ben fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

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

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

alá írás”

*** Eb ben az eset ben a ké rel me zõ ál tal adott meg ha tal ma zást csa tol ni kell!
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2. számú melléklet a 36/2006. (IX. 11.) EüM–SZMM együttes rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 31/2004. (IV. 26.) ESZCSM ren de let hez

KÉRELEM

Alul írott .................................................................................................................................................................. (név)
ké rem, hogy ok le ve lem/bi zo nyít vá nyom ............................. -i (or szág neve) el is mer te té se cél já ból ré szem re a kö vet ke -
zõ ha tó sá gi bi zo nyít vá nyo kat ki ál lí ta ni szí ves ked jék (Kér jük, hogy X-szel je löl je a kért ha tó sá gi bi zo nyít vá nyo kat!)

 Kon for mi tást ta nú sí tó ha tó sá gi bi zo nyít vány
 Szer zett jo got ta nú sí tó ha tó sá gi bi zo nyít vány
 Azo nos jog ha tályt ta nú sí tó ha tó sá gi bi zo nyít vány
 Jó hír ne vet ta nú sí tó ha tó sá gi bi zo nyít vány
 Jo go sult sá got ta nú sí tó ha tó sá gi bi zo nyít vány
 Dip lo ma va ló di sá gát ta nú sí tó ha tó sá gi bi zo nyít vány
 Egyéb:

Ké rel me zõ sze mé lyes ada tai (Kér jük nyom ta tott nagy be tûk kel ki töl te ni!):

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

Szü le té si név: ....................................................................................................................................................................

Any ja neve: .......................................................................................................................................................................

Szü le té si hely, idõ: ............................................................................................................................................................

Lak cím: .............................................................................................................................................................................

Le ve le zé si cím (amennyi ben el tér): ...................................................................................................................................

Te le fon: ............................................................................................................................................................................

E-ma il: ..............................................................................................................................................................................

Mû kö dé si nyil ván tar tá si szám: ..........................................................................................................................................

Ké rel mem hez az aláb bi do ku men tu mo kat csa to lom (Kér jük X-szel je löl ni!):
 Út le vél/sze mé lyi iga zol vány má so la ta*
 Bi zo nyít vány/ok le vél má so la ta
 Bi zo nyít vány/ok le vél hi te les má so la ta
 Igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg fi ze té sét iga zo ló csekk szel vény/át uta lá si bi zony lat
 Ere de ti, 3 hó nap nál nem ré geb bi mun kál ta tói iga zo lás
 Egyéb:

A ha tó sá gi bi zo nyít vá nyo kat a kö vet ke zõ mó don sze ret ném meg kap ni (Kér jük X-szel je löl ni!):
 Sze mé lye sen
 Pos tai úton
 Meg ha tal ma zott ve szi át he lyet tem (meg ha tal ma zás kü lön csa to lan dó)

Egyéb ké rés, meg jegy zés: .................................................................................................................................................

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

....................................................
ké rel me zõ alá írá sa”

* Nem szük sé ges, ha a sze mé lye sen meg je lent ké rel me zõ a sze mély azo nos sá gát a ha tó ság elõtt iga zol ja.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

64/2006. (IX. 11.) FVM
rendelete

a baromfihús- és tojáságazat rendkívüli
piactámogatási intézkedéseirõl

Az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi XVI. tör -
vény 32.  § (1) be kez dé sé nek a) és c) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 1080/2006. (VIII. 4.)
Korm. ha tá ro zat ra, va la mint a 2152/2006. (IX. 4.) Korm.
ha tá ro zat ra – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A ba rom fi hús- és to jás ága zat ban Ma gyar or szá gon
2005. no vem ber és 2006. au gusz tus kö zött, a madárin -
fluenza ví ru sá nak vad ma da rak ban tör té nõ meg je le né se
 miatt je lent ke zett pi a ci za var, a vissza esett ba rom fi hús- és
to jás fo gyasz tás kö vet kez té ben fel lé pett kár eny hí té se ér -
de ké ben a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té -
ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) a kö zös sé gi sza bá -
lyo zás sal össz hang ban rend kí vü li pi ac tá mo ga tá si in téz ke -
dé se ket hir det.

(2) E ren de let alap ján
a) kel te tõ to jás meg sem mi sí tés,
b) kel te tõ to jás fel dol go zás,
c) na pos ba rom fi meg sem mi sí tés,
d) te nyész ál lo má nyok elõ re ho zott ki vá gá sa,
e) kés lel te tett be te le pí tés (két ro tá ció köz ti idõ ön kén -

tes meg hosszab bí tá sa),
f) ter me lés ön kén tes csök ken té se (ál lo mány sû rû ség

csök ken té se)
után meg ál la pí tott mér ték ben és meg ha tá ro zott ke re tig,
va la mint az egyéb fel té te lek tel je sí té se ese tén tá mo ga tás
ve he tõ igény be.

(3) A tá mo ga tás for rá sa a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi 
költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény XII. Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet,
10. cím, 5. al cím, 2. jog cím cso port 2. Fo lyó ki adá sok és jö -
ve de lem tá mo ga tá sok jog cím alatt biz to sí tott összeg.

2.  §

(1) Az e ren de let ben sza bá lyo zott tá mo ga tást az a
a) csõd-, fel szá mo lá si, adós ság ren de zé si vagy vég el -

szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi sze mé -
lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság,

b) vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó,
c) vég re haj tá si el já rás alatt nem álló, a sze mé lyi jö ve -

de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény sze rint me zõ -
gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vánnyal ren del ke zõ ter mé sze -
tes sze mély – ide ért ve a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott

csa lá di gaz dál ko dót – (a továb biak ban együtt: igény lõ)
igé nyel het, aki/amely a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok -
nak az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek meg fe lel, to -
váb bá az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po li ti ká ja ma gyar or -
szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti ag rár tá mo ga tá si
rend szer ben érin tett ügy fe lek kel össze füg gõ ügy fél re gisz -
ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la tos nyil ván tar tás ba
vé tel rõl  szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: re giszt rá ci ós ren de let) sze rin ti nyil ván tar tás ban
sze re pel. Ha az igény lõ még nem ren del ke zik re giszt rá ci ós 
szám mal, ak kor a tá mo ga tá si ké re lem hez egy ide jû leg csa -
tol ni kell a re giszt rá ci ós ren de let sze rin ti nyil ván tar tás ba
vé te li ké rel met.

(2) Nem jo go sult az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás ra az az 
igény lõ, aki/amely adott jog cím hez kap cso ló dó an ál la mi
kár ta la ní tás ban ré sze sült, vagy aki nek/amely nek a ba rom -
fi te le pén nem volt biz to sí tott az ál lat or vo si el lá tás.

(3) Az e ren de let mel lék le tei sze rin ti tá mo ga tá si ké rel -
me ket a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal Köz -
pon ti Hi va ta lá hoz (a továb biak ban: MVH) sze mé lye sen
vagy pos tai úton, 2006. szep tem ber 30. nap já ig kell meg -
kül de ni, az egyes jog cí mek nél meg ha tá ro zott do ku men tu -
mok csa to lá sá val.

(4) Az MVH el uta sít ja ha tár idõ le tel te után be nyúj tott, va -
la mint azon tá mo ga tá si ké rel me ket, ame lye ket a Ba rom fi
Ter mék Ta nács és az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi
CLXXVI. tör vény sze rin ti ha tó sá gi vagy jo go sult ál lat or vos
nem jegy zett el len.

(5) Amennyi ben a ké re lem hi á nyos, il let ve ki egé szí tés re 
szo rul, az MVH az igény lõt a hi á nyok meg je lö lé se mel lett
hi ány pót lás ra szó lít ja fel.

(6) A hi ány pót lást egy al ka lom mal, az erre vo nat ko zó
fel hí vás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott leg fel jebb öt na pon be -
lül kell tel je sí te ni. A ha tár idõn túl be nyúj tott hi ány pót lás
ese tén az MVH a tá mo ga tá si ké rel met a ren del ke zés re álló
ada tok alap ján bí rál ja el.

(7) Az egyes tá mo ga tá si jog cí mek nél meg ha tá ro zott
mennyi sé gi ke ret túl lé pé se ese tén az MVH a jó vá ha gyott
igé nyelt mennyi sé get a túl igény lés mér té ké vel ará nyos
vissza osz tás sal csök ken ti.

(8) A tá mo ga tá si összeg leg ké sõbb 2006. de cem ber
31-éig ke rül ki fi ze tés re. A tá mo ga tás ki fi ze té sét az MVH
a re giszt rá ci ós ren de let alap ján be je len tett bank szám la -
szám ra tel je sí ti.

Keltetõtojás megsemmisítés

3.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás ra, 
aki/amely 2005. no vem ber 1. és 2006. au gusz tus 31.
 között, 0407 00 19 és 0407 00 11 KN kód alá tar to zó kel te -
tõ to jást sem mi sí tett meg.
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(2) A tá mo ga tás mér té ke és ke re te:

Kel te tõ to jás
 (KN kód)

Tá mo ga tá si
 mér ték
(Ft/db)

Tá mo ga tá si ke ret 
(db)

tyúk (0407 00 19 KN kód) 39,61 11 119 968

szabadtartásos tyúk
(0407 00 19 KN kód)

60,74 500 000

kacsa (0407 00 19 KN kód) 92,43 1 835 000

pulyka (0407 00 11 KN kód) 174,29 144 915

lúd (0407 00 11 KN kód) 316,90 805 117

(3) A kel te tõ to jás (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ -
szak ban való meg sem mi sí té se után a tá mo ga tás kel te tõ to -
jás fa jon ként az 1. szá mú mel lék let sze rin ti tá mo ga tá si ké -
re lem be nyúj tá sá val igé nyel he tõ, ame lyen a szü lõ ál lo -
mány(ok) Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ In té zet
(a továb biak ban: OMMI) ál ta li ál lo mány azo no sí tó szá mát
fel kell tün tet ni, és ami hez csa tol ni kell:

a) a hul la dék fel dol go zá si, -meg sem mi sí té si mû kö dé si en -
ge déllyel ren del ke zõ szer ve zet ál tal ki ál lí tott szám la má so la -
tát (amely bõl meg ál la pít ha tó a meg sem mi sí tés re el szál lí tott
kel te tõ to jás mennyi sé ge, az el szál lí tás idõ pont ja),

b) a ha tó sá gi vagy jo go sult ál lat or vos iga zo lá sát a meg -
sem mi sí tett kel te tõ to jás mennyi sé gé rõl.

Keltetõtojás feldolgozás

4.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás ra, 
aki/amely 2005. no vem ber 1. és 2006. au gusz tus 31. kö -
zött, 0407 00 19 KN kód alá tar to zó tyúk kel te tõ to jást dol -
goz ta tott fel. A tá mo ga tás nem vo nat ko zik a sza bad tar tá -
sos tyúk kel te tõ to já sá nak fel dol go zás ára. Fel dol go zás nak
mi nõ sül a kel te tõ to jás élel mi szer ipa ri, nem élel mi szer ipa ri 
vagy ét ke zé si cél ra tör té nõ ér té ke sí té se is.

(2) A tá mo ga tás mér té ke fel dol go zott tyúk kel te tõ to já -
son ként a 3.  § (2) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tá si mér ték
7,92 fo rint tal, vagy – en nél ma ga sabb ér té ke sí té si ár ese -
tén – az ér té ke sí té si ár ral csök kent ve. A tá mo ga tás mind -
össze sen 8 390 000 da rab tyúk kel te tõ to jás fel dol go zá sa
után igé nyel he tõ.

(3) A tyúk kel te tõ to jás (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
idõ szak ban tör tént fel dol go zá sa után a tá mo ga tás a 2. szá mú
mel lék let sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val igé nyel -
he tõ, ame lyen a szü lõ ál lo mány(ok) OMMI ál lo mány azo no -
sí tó szá mát fel kell tün tet ni, és ami hez csa tol ni kell:

a) az ér té ke sí tés rõl ki ál lí tott szám la vagy sa ját fel dol -
go zás ese tén a fel dol go zást iga zo ló bel sõ bi zony lat(ok)
má so la tát (amely bõl meg ál la pít ha tó az ér té ke sí tett/fel dol -
go zott tyúk kel te tõ to jás mennyi sé ge, az ér té ke sí tés/fel dol -
go zás idõ pont ja, az ér té ke sí té si ár),

b) a ha tó sá gi vagy jo go sult ál lat or vos iga zo lá sát a fel -
dol goz ta tott kel te tõ to jás mennyi sé gé rõl.

Naposbaromfi megsemmisítés

5.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás ra, 
aki/amely 2005. no vem ber 1. és 2006. au gusz tus 31. kö -
zött, 0105 11 és 0105 19 KN kód alá tar to zó na pos ba rom fit 
sem mi sí tett meg.

(2) A tá mo ga tás mér té ke és ke re te:

Na pos ba rom fi
(KN kód)

Tá mo ga tá si
 mér ték
 (Ft/db)

Tá mo ga tá si ke ret
(db)

naposcsibe (0105 11 KN kód) 63,38 2 000 000

naposkacsa (0105 19 KN kód) 142,60 1 200 000

naposliba (0105 19 KN kód) 396,12 100 000

(3) A na pos ba rom fi (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ -
szak ban való meg sem mi sí té se után a tá mo ga tás napos -
baromfi fa jon ként az 3. szá mú mel lék let sze rin ti tá mo ga tá -
si ké re lem be nyúj tá sá val igé nyel he tõ, ame lyen a szü lõ ál -
lo mány(ok) OMMI ál lo mány azo no sí tó szá mát fel kell tün -
tet ni, és ami hez csa tol ni kell:

a) a hul la dék fel dol go zá si, -meg sem mi sí té si mû kö dé si
en ge déllyel ren del ke zõ szer ve zet ál tal ki ál lí tott szám la
má so la tát (amely bõl meg ál la pít ha tó a meg sem mi sí tés re
el szál lí tott na pos ba rom fi mennyi sé ge, az el szál lí tás idõ -
pont ja),

b) a ha tó sá gi vagy jo go sult ál lat or vos iga zo lá sát a meg -
sem mi sí tett na pos ba rom fi mennyi sé gé rõl.

Tenyészállományok elõrehozott kivágása

6.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás -
ra, aki/amely 2005. no vem ber 1. és 2006. au gusz tus 31.
kö zött, kel te tõ to já sok ter me lé sé nek csök ken té se ér de ké -
ben, a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter me lé si élet cik -
lus fu tam idõ nél leg alább hat hét tel ko ráb ban vág ta ki a
meg ha tá ro zott KN kód alá tar to zó te nyész ba rom fi ál lo -
má nyát, fel té ve, hogy a ki vá gás elõ re ho zott idõ sza ka
(leg alább hat hét) alatt az érin tett is tál ló ba új ál lo mányt
nem te le pí tett be.

(2) A tá mo ga tás el bí rá lá sá nál az elõ re ho zott ki vá gás
meg ál la pí tá sá hoz a te nyész ba rom fi ál lo má nyok ter me lé si
élet cik lu sá nak fu tam ide je:

Te nyész ba rom fi
(KN kód)

Ter me lé si élet cik lus
fu tam ide je

tenyésztyúk-hústípus
(0105 92 00 és 0105 93 00 KN kód)

64 élethét

tenyésztyúk-tojóhibrid
(0105 92 00 és 0105 93 00 KN kód)

72 élethét
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Te nyész ba rom fi
(KN kód)

Ter me lé si élet cik lus
fu tam ide je

tenyészpulyka (0105 99 30 KN kód) 56 élethét

tenyészkacsa (0105 99 10 KN kód) 2 év, augusztus 31. elõtt

tenyészliba (0105 99 20 KN kód) 5 év, augusztus 31. elõtt

(3) A tá mo ga tás mér té ke és ke re te:

Te nyész ba rom fi 
(KN kód)

Tá mo ga tá si
 mér ték
(Ft/db)

Tá mo ga tá si
ke ret
(db)

tenyésztyúk
(0105 92 00 és 0105 93 00 KN kód)

726,22 50 300

tenyészpulyka (0105 99 30 KN kód) 3 961,20 4 700

tenyészkacsa (0105 99 10 KN kód) 845,01 45 000

tenyészliba (0105 99 20 KN kód) 7 922,40 18 000

(4) A te nyész ba rom fi ál lo mány (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott idõ szak ban való elõ re ho zott ki vá gá sa után a tá mo -
ga tás ba rom fi fa jon ként a 4. szá mú mel lék let sze rin ti tá mo -
ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val igé nyel he tõ, ami hez csa tol ni
kell:

a) az OMMI iga zo lá sát az ál lo mány nyil ván tar tás ba
vé te lé rõl, a te le pí tés idõ pont já ról és a be tör zse sí tett lét -
szám ról,

b) az élel mi sze rek elõ ál lí tá sa i nak és for gal ma zá sá nak
élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló 90/2003. (VII. 30.)
FVM–ESZCSM együt tes ren de let alap ján en ge dé lye zett
vá gó híd ál tal ki ál lí tott mi nõ sí tõ bi zony lat(ok) má so la tát
(amely bõl meg ál la pít ha tó a vá gó híd ra le adott mennyi ség,
a le adás idõ pont ja),

c) te nyész tyúk la kos ság nak, élõ ál lat-ke res ke dõ nek tör -
tént ér té ke sí tés rõl ki ál lí tott bi zony lat(ok) má so la ta
(amely bõl meg ál la pít ha tó az ér té ke sí tett te nyész tyúk da -
rab szá ma és az ér té ke sí tés idõ pont ja),

d) a ha tó sá gi vagy jo go sult ál lat or vos iga zo lá sát ar ról,
hogy a ki vá gás elõ re ho zott idõ sza ka alatt az érin tett is -
tállóba új ál lo mány nem ke rült be te le pí tés re.

Késleltetett betelepítés

7.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás ra, 
aki/amely 2005. no vem ber 1. és 2006. au gusz tus 31. kö -
zött, tar tó san, leg alább há rom hé tig nem te le pí tett ál lo -
mányt, így az utol só ki szál lí tást kö ve tõ hu szon ket te dik na -
pon nem ren del ke zett újabb ál lo mánnyal, fel té ve, hogy a
ki szál lí tás tól a kés lel te tett be te le pí té sig ter je dõ idõ szak
alatt az érin tett is tál ló ba egyet len ál la tot sem ál lí tott ter me -
lés be.

(2) A tá mo ga tás az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott há -
rom he tes idõ sza kot meg ha la dó an leg fel jebb ti zen hat heti

kés lel te tett be te le pí tés után igé nyel he tõ, a tá mo ga tás te -
nyé sze ten kén ti mér té két és ke re tét az aláb bi táb lá zat tar tal -
maz za:

Tá mo ga tá si
 mér ték

(fo rint/m2/hét)

Tá mo ga tá si ke ret
(m2)

tyúk (gallus domesticus) 121,48 183 178

pulyka 108,27 30 000

kacsa 163,73 135 000

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szak ban tör -
tént kés lel te tett be te le pí tés után a tá mo ga tás ba rom fi fa -
jon ként az 5. szá mú mel lék let sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá sá val igé nyel he tõ, ami hez csa tol ni kell a ha tó sá gi
vagy jo go sult ál lat or vos 5. szá mú mel lék let füg ge lé ke sze -
rin ti iga zo lá sát a kés lel te tett be te le pí tés rõl, va la mint az
arra vo nat ko zó iga zo lá sát, hogy a kés lel te tett be te le pí tés
idõ tar ta ma alatt az érin tett is tál ló ba egyet len ál la tot sem
 állított ter me lés be.

Termelés önkéntes csökkentése

8.  §

(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás ra, 
aki/amely 2005. no vem ber 1. és 2006. au gusz tus 31. kö -
zött, az ál lo mány sû rû ség vissza szo rí tá sa ér de ké ben a tech -
no ló gi á ban meg ha tá ro zott négy zet mé te ren kén ti ti zen -
nyolc be te le pí tett na pos ka csá hoz ké pest ke ve sebb ál lat te -
le pí té sé vel ter me lés csök ken tést va ló sí tott meg.

(2) A tá mo ga tás mér té ke az egyed szám csök ken tés után
ka csán ként 198,06 fo rint. A tá mo ga tás a ka csa ál lo mány
mind össze sen 180 000 da rab bal való csök ken té se után igé -
nyel he tõ.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szak ban tör -
tént ter me lés csök ken tés után a tá mo ga tás a 6. szá mú mel -
lék let sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá val igé nyel -
he tõ, ami hez csa tol ni kell a ha tó sá gi vagy jo go sult ál lat or -
vos be te le pí tett ál lat lét szám ra vo nat ko zó iga zo lá sát.

9.  §

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

(2) Ez a ren de let az egyes tag ál la mok to jás- és ba rom fi -
ága za tá ban vég re haj tott bi zo nyos rend kí vü li pi ac tá mo ga -
tá si in téz ke dé sek rõl  szóló, 2006. jú li us 3-i 1010/2006/EK
bi zott sá gi ren de let és az azt mó do sí tó 1256/2006/EK
 bizottsági ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé -
se ket ál la pít ja meg.

Gõ gös Zoltán s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz té ri u mi

ál lam tit kár
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1. számú melléklet a 64/2006. (IX. 11.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
keltetõtojás megsemmisítése után igényelhetõ támogatáshoz

64/2006. (IX. 11.) FVM rendelet 3.  §

Benyújtás helye:
MVH Központi Hivatala

Postacím: 1385 Budapest 62, Pf. 867
Ügyfélszolgálat: 1095 Bp., Soroksári út 22–24.

1. Az ügy fél ada tai:

Ügy fél neve: .............................................................................................................................. Tel.: ......................

MVH Re giszt rá ci ós szá ma: .........................................................................................................................................

Adó szá ma:   

Adó azo no sí tó jele: 

Lak hely/szék hely címe: ...................................................... (hely ség) ................................... út/utca/tér ...... hsz.

Le ve le zé si címe: ............................................................... (hely ség) ..................................... út/utca/tér ...... hsz.

Fe le lõs ve ze tõ neve: ................................................................................................................. Tel.: ........................

Fe le lõs ügy in té zõ neve: ............................................................................................................ Tel.: ........................

2. Kel te tõ to jás meg sem mi sí té se után az aláb bi ak sze rint igény lek tá mo ga tást:

OMMI ál lo mány azo no sí tó szám(ok): ..........................................................................................................................

Fi gye lem! Amennyi ben több kel te tõ to jás faj ta meg sem mi sí té se után kí ván tá mo ga tást igé nyel ni, az egyes faj ták ra
vo nat ko zó an kü lön tá mo ga tá si ké rel met kell be nyúj ta ni!

Kel te tõ to jás faj tá ja
Tá mo ga tás mér té ke

(Ft/db)
Igé nyelt mennyi ség

(db)
Igé nyelt tá mo ga tás

(Ft)

(Írja be a kel te tõ to jás faj tá ját, a vo nat ko zó tá mo ga tá si mér té ket, az igé nyelt mennyi sé get és az ezek alap ján szá mí tott
tá mo ga tá si össze get!)

Kel te tõ to jás

(KN kód)

Tá mo ga tá si mér ték
 (Ft/db)

tyúk (0407 00 19 KN kód)  39,61

szabadtartásos tyúk (0407 00 19 KN kód)  60,74

kacsa (0407 00 19 KN kód)  92,43

pulyka (0407 00 11 KN kód) 174,29

lúd (0407 00 11 KN kód) 316,90

3. Nyi lat ko za tok:

3.1. Nyi lat ko zom, hogy e jog cím hez kap cso ló dó an ál la mi kár ta la ní tás ban nem ré sze sül tem.

3.2. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó va gyok.
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3.3. Nyi lat ko zom, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá som nincs.

3.4. Nyi lat ko zom, hogy a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek meg fe le lek.

3.5. Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a tá mo ga tás ra való jo go sult ság el len õr zé se és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa
ér de ké ben a szük sé ges mér té kig és idõ tar tam ban az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és
Pénz ügy õr ség, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve
azok szer vei, to váb bá a Ma gyar Ál lam kincs tár Rt. az ál ta lam kö zölt ada ta i mat fel hasz nál ják.

3.6. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs
ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zás sal nem ren del ke zem.

Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké rel men és a mel lék le te ken fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

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

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

igény lõ (cég sze rû) alá írá sa

Iga zo lom, hogy a ké re lem ben fel tün te tett tá mo ga tá si igény meg ala po zott, mi vel az igény lõ 2005. no vem ber 1. és 2006.
au gusz tus 31. kö zött ............... db kel te tõ to jást sem mi sí tett meg.

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

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

ha tó sá gi/jo go sult ál lat or vos

Iga zo lom, hogy az igény lõ jo go sult a ké rel me zett tá mo ga tás igény be vé te lé re.

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

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

Ba rom fi Ter mék Ta nács

Mel lék let:

A hul la dék fel dol go zá si, -meg sem mi sí té si mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ szer ve zet ál tal ki ál lí tott szám la má so la ta
(amely bõl meg ál la pít ha tó a meg sem mi sí tés re el szál lí tott kel te tõ to jás mennyi sé ge, az el szál lí tás idõ pont ja).
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2. számú melléklet a 64/2006. (IX. 11.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
keltetõtojás feldolgozása után igényelhetõ támogatáshoz

64/2006. (IX. 11.) FVM rendelet 4.  §

Benyújtás helye:
MVH Központi Hivatala

Postacím: 1385 Budapest 62, Pf. 867
Ügyfélszolgálat: 1095 Bp., Soroksári út 22–24.

1. Az ügy fél ada tai:

Ügy fél neve: .............................................................................................................................. Tel.: ......................

MVH Re giszt rá ci ós szá ma: .........................................................................................................................................

Adó szá ma:   

Adó azo no sí tó jele: 

Lak hely/szék hely címe: ...................................................... (hely ség) ................................... út/utca/tér ...... hsz.

Le ve le zé si címe: ............................................................... (hely ség) ..................................... út/utca/tér ...... hsz.

Fe le lõs ve ze tõ neve: ................................................................................................................. Tel.: ........................

Fe le lõs ügy in té zõ neve: ............................................................................................................. Tel.: .......................

2. Kel te tõ to jás fel dol go zá sa után az aláb bi ak sze rint igény lek tá mo ga tást:

OMMI ál lo mány azo no sí tó szám(ok): ..........................................................................................................................

Kel te tõ to jás faj tá ja
Tá mo ga tás mér té ke

 (Ft/db)*
Igé nyelt mennyi ség 

(db)
Igé nyelt tá mo ga tás 

(Ft)

tyúk (KN kód: 0407 00 19)

 * A tá mo ga tás mér té ke: 39,61 Ft – 7,92 Ft-tal vagy az en nél ma ga sabb .......... el adá si ár ral csök kent ve.

3. Nyi lat ko za tok:

3.1. Nyi lat ko zom, hogy e jog cím hez kap cso ló dó an ál la mi kár ta la ní tás ban nem ré sze sül tem.

3.2. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó va gyok.

3.3. Nyi lat ko zom, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá som nincs.

3.4. Nyi lat ko zom, hogy a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek meg fe le lek.

3.5. Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a tá mo ga tás ra való jo go sult ság el len õr zé se és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa
ér de ké ben a szük sé ges mér té kig és idõ tar tam ban az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és
Pénz ügy õr ség, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve
azok szer vei, to váb bá a Ma gyar Ál lam kincs tár Rt. az ál ta lam kö zölt ada ta i mat fel hasz nál ják.

3.6. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs
ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zás sal nem ren del ke zem.

Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké rel men és a mel lék le te ken fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

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

..............................................
igény lõ (cég sze rû) alá írá sa
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Iga zo lom, hogy a ké re lem ben fel tün te tett tá mo ga tá si igény meg ala po zott, mi vel az igény lõ 2005. no vem ber 1. és 2006.
au gusz tus 31. kö zött ............... db kel te tõ to jást ér té ke sí tett/dol goz ta tott fel sa ját üze mé ben.

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

...............................................
ha tó sá gi/jo go sult ál lat or vos

Iga zo lom, hogy az igény lõ jo go sult a ké rel me zett tá mo ga tás igény be vé te lé re.

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

..............................................
Ba rom fi Ter mék Ta nács

Mel lék let:

Az ér té ke sí tés rõl ki ál lí tott szám la má so la ta, vagy sa ját fel dol go zás ese tén a fel dol go zást iga zo ló bel sõ bi zony lat(ok) má -
so la ta (amely bõl meg ál la pít ha tó az ér té ke sí tett to jás da rab szá ma, az ér té ke sí tés idõ pont ja és az ér té ke sí té si ár).

3. számú melléklet a 64/2006. (IX. 11.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
naposbaromfi megsemmisítése után igényelhetõ támogatáshoz

64/2006. (IX. 11.) FVM rendelet 5.  §

Benyújtás helye:
MVH Központi Hivatala

Postacím: 1385 Budapest 62, Pf. 867
Ügyfélszolgálat: 1095 Bp., Soroksári út 22–24.

1. Az ügy fél ada tai:

Ügy fél neve: .............................................................................................................................. Tel.: ......................

MVH Re giszt rá ci ós szá ma: .........................................................................................................................................

Adó szá ma:   

Adó azo no sí tó jele: 

Lak hely/szék hely címe: ...................................................... (hely ség) ................................... út/utca/tér ...... hsz.

Le ve le zé si címe: ................................................................. (hely ség) ................................... út/utca/tér ...... hsz.

Fe le lõs ve ze tõ neve: ................................................................................................................. Tel.: ........................

Fe le lõs ügy in té zõ neve: ............................................................................................................ Tel.: ........................

2. Na pos ba rom fi meg sem mi sí té se után az aláb bi ak sze rint igény lek tá mo ga tást:

OMMI ál lo mány azo no sí tó szám(ok): ..........................................................................................................................

Fi gye lem! Amennyi ben több na pos ba rom fi faj meg sem mi sí té sé re kí ván tá mo ga tást igé nyel ni, az egyes fa jok ra vo -
nat ko zó an kü lön tá mo ga tá si ké rel met kell be nyúj ta ni!

Na pos ba rom fi faj
Tá mo ga tás mér té ke

(Ft/db)
Igé nyelt mennyi ség

(db)
Igé nyelt tá mo ga tás

(Ft)

(Írja be a ba rom fi faj meg ne ve zé sét, a vo nat ko zó tá mo ga tá si mér té ket, az igé nyelt mennyi sé get és az ezek alap ján szá -
mí tott tá mo ga tá si össze get!)
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Na pos ba rom fi
Tá mo ga tá si mér ték

 (Ft/db)

naposcsibe (0105 11 KN kód) 63,38

naposkacsa (0105 19 KN kód) 142,60

naposliba (0105 19 KN kód) 396,12

3. Nyi lat ko za tok:

3.1. Nyi lat ko zom, hogy e jog cím hez kap cso ló dó an ál la mi kár ta la ní tás ban nem ré sze sül tem.

3.2. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó va gyok.

3.3. Nyi lat ko zom, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá som nincs.

3.4. Nyi lat ko zom, hogy a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek meg fe le lek.

3.5. Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a tá mo ga tás ra való jo go sult ság el len õr zé se és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa
ér de ké ben a szük sé ges mér té kig és idõ tar tam ban az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és
Pénz ügy õr ség, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve
azok szer vei, to váb bá a Ma gyar Ál lam kincs tár Rt. az ál ta lam kö zölt ada ta i mat fel hasz nál ják.

3.6. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs
ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zás sal nem ren del ke zem.

Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké rel men és a mel lék le te ken fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

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

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

igény lõ (cég sze rû) alá írá sa

Iga zo lom, hogy a ké re lem ben fel tün te tett tá mo ga tá si igény meg ala po zott, mi vel az igény lõ 2005. no vem ber 1. és 2006.
au gusz tus 31. kö zött ............... db na pos ba rom fit sem mi sí tett meg.

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

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

ha tó sá gi/jo go sult ál lat or vos

Iga zo lom, hogy az igény lõ jo go sult a ké rel me zett tá mo ga tás igény be vé te lé re.

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

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

Ba rom fi Ter mék Ta nács

Mel lék let:

A hul la dék fel dol go zá si, -meg sem mi sí té si mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ szer ve zet ál tal ki ál lí tott szám la má so la ta
(amely bõl meg ál la pít ha tó a meg sem mi sí tés re el szál lí tott na pos ba rom fi mennyi sé ge, az el szál lí tás idõ pont ja).
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4. számú melléklet a 64/2006. (IX. 11.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
tenyészállományok elõrehozott kivágása után igényelhetõ támogatáshoz

64/2006. (IX. 11.) FVM rendelet 6.  §

Benyújtás helye:
MVH Központi Hivatala

Postacím: 1385 Budapest 62, Pf. 867
Ügyfélszolgálat: 1095 Bp., Soroksári út 22–24.

1. Az ügy fél ada tai:

Ügy fél neve: .............................................................................................................................. Tel.: ......................

MVH Re giszt rá ci ós szá ma: ..........................

Adó szá ma:   

Adó azo no sí tó jele: 

Lak hely/szék hely címe: ........................................................ (hely ség) ................................... út/utca/tér ...... hsz.

Le ve le zé si címe: .................................................................. (hely ség) .................................. út/utca/tér ...... hsz.

Fe le lõs ve ze tõ neve: ................................................................................................................. Tel.: ........................

Fe le lõs ügy in té zõ neve: ............................................................................................................. Tel.: .......................

2. Te nyész ál lo má nyok elõ re ho zott ki vá gá sa után az aláb bi ak sze rint igény lek tá mo ga tást:

OMMI ál lo mány azo no sí tó szám(ok): .........................................................

Fi gye lem! Amennyi ben több te nyész ba rom fi faj elõ re ho zott ki vá gá sa után kí ván tá mo ga tást igé nyel ni, az egyes
 fajokra vo nat ko zó an kü lön tá mo ga tá si ké rel met kell be nyúj ta ni!

Te nyész ba rom fi
Tá mo ga tás mér té ke

 (Ft/db)
Igé nyelt mennyi ség

(db)
Igé nyelt tá mo ga tás

 (Ft)

(Írja be a te nyész ba rom fi faj meg ne ve zé sét, a vo nat ko zó tá mo ga tá si mér té ket, az igé nyelt mennyi sé get és az ezek
alap ján szá mí tott tá mo ga tá si össze get!)

Te nyész ba rom fi 
(KN kód)

Tá mo ga tá si mér ték
(Ft/db)

tenyésztyúk-hústípus (0105 92 00 és 0105 93 00 KN kód)   726,22

tenyésztyúk-tojóhibrid (0105 92 00 és 0105 93 00 KN kód)   726,22

tenyészpulyka (0105 99 30 KN kód) 3 961,20

tenyészkacsa (0105 99 10 KN kód)   845,01

tenyészliba (0105 99 20 KN kód) 7 922,40

3. Nyi lat ko za tok:

3.1. Nyi lat ko zom, hogy e jog cím hez kap cso ló dó an ál la mi kár ta la ní tás ban nem ré sze sül tem.

3.2. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó va gyok.
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3.3. Nyi lat ko zom, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá som nincs.

3.4. Nyi lat ko zom, hogy a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek meg fe le lek.

3.5. Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a tá mo ga tás ra való jo go sult ság el len õr zé se és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa
ér de ké ben a szük sé ges mér té kig és idõ tar tam ban az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és
Pénz ügy õr ség, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve
azok szer vei, to váb bá a Ma gyar Ál lam kincs tár Rt. az ál ta lam kö zölt ada ta i mat fel hasz nál ják.

3.6. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs
ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zás sal nem ren del ke zem.

Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké rel men és a mel lék le te ken fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

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

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

igény lõ (cég sze rû) alá írá sa

Iga zo lom, hogy a ké re lem ben fel tün te tett tá mo ga tá si igény meg ala po zott, és a ki vá gás elõ re ho zott idõ sza ka (leg alább
hat hét) alatt az érin tett is tál ló ba új ál lo mányt nem te le pí tett be.

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

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

ha tó sá gi/jo go sult ál lat or vos

Iga zo lom, hogy az igény lõ jo go sult a ké rel me zett tá mo ga tás igény be vé te lé re.

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

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

Ba rom fi Ter mék Ta nács

Mel lék le tek:

Az OMMI iga zo lá sa az ál lo mány nyil ván tar tás ba vé te lé rõl, a te le pí tés idõ pont já ról és a be tör zse sí tett lét szá má ról.

Az élel mi sze rek elõ ál lí tá sa i nak és for gal ma zá sá nak élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló 90/2003. (VII. 30.)
FVM–ESZCSM együt tes ren de let alap ján en ge dé lye zett vá gó híd ál tal ki ál lí tott mi nõ sí tõ bi zony lat má so la ta (amely bõl
meg ál la pít ha tó a vá gó híd ra le adott mennyi ség da rab mér ték egy ség ben, a le adás idõ pont ja).

A te nyész tyúk la kos ság nak, élõ ál lat-ke res ke dõ nek tör tént ér té ke sí tés rõl ki ál lí tott bi zony lat má so la ta (amely bõl meg ál la -
pít ha tó az ér té ke sí tett te nyész tyúk da rab szá ma és az ér té ke sí tés idõ pont ja).
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5. számú melléklet a 64/2006. (IX. 11.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
késleltetett betelepítés után igényelhetõ támogatáshoz

64/2006. (IX. 11.) FVM rendelet 7.  §

Benyújtás helye:
MVH Központi Hivatala

Postacím: 1385 Budapest 62, Pf. 867
Ügyfélszolgálat: 1095 Bp., Soroksári út 22–24.

1. Az ügy fél ada tai:

Ügy fél neve: .............................................................................................................................. Tel.: ......................

MVH Re giszt rá ci ós szá ma: .........................................................................................................................................

Adó szá ma:   

Adó azo no sí tó jele: 

Lak hely/szék hely címe: .................................................... (hely ség) ..................................... út/utca/tér ...... hsz.

Le ve le zé si címe: ............................................................... (hely ség) ..................................... út/utca/tér ...... hsz.

Fe le lõs ve ze tõ neve: ................................................................................................................. Tel.: ........................

Fe le lõs ügy in té zõ neve: ............................................................................................................ Tel.: ........................

2. Kés lel te tett be te le pí tés után az aláb bi ak sze rint igény lek tá mo ga tást:

Fi gye lem! Amennyi ben több ba rom fi faj ra vo nat ko zó an kí ván tá mo ga tást igé nyel ni, az egyes fa jok ra kü lön tá mo ga tá -
si ké rel met kell be nyúj ta ni!

Ba rom fi faj
Tá mo ga tás mér té ke

(Ft/m2/hét)
Igé nyelt mennyi ség

 (m2)
Tá mo gat ha tó he tek

 (hét)
Igé nyelt tá mo ga tás 

(Ft)

(Írja be a ba rom fi faj meg ne ve zé sét, a vo nat ko zó tá mo ga tá si mér té ket, az igé nyelt mennyi sé get, a kés lel te tés idõ tar ta -
mát és az ezek alap ján szá mí tott tá mo ga tá si össze get!)

Ba rom fi faj
Tá mo ga tá si mér ték

 (fo rint/m2/hét)

tyúk 121,48

pulyka 108,27

kacsa 163,73

3. Nyi lat ko za tok:

3.1. Nyi lat ko zom, hogy e jog cím hez kap cso ló dó an ál la mi kár ta la ní tás ban nem ré sze sül tem.

3.2. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó va gyok.

3.3. Nyi lat ko zom, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá som nincs.

3.4. Nyi lat ko zom, hogy a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek meg fe le lek.

3.5. Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a tá mo ga tás ra való jo go sult ság el len õr zé se és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa
ér de ké ben a szük sé ges mér té kig és idõ tar tam ban az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és
Pénz ügy õr ség, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve
azok szer vei, to váb bá a Ma gyar Ál lam kincs tár Rt. az ál ta lam kö zölt ada ta i mat fel hasz nál ják.
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3.6. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs
ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zás sal nem ren del ke zem.

Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké rel men és a mel lék le te ken fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Dá tum: ...................................
..............................................
igény lõ (cég sze rû) alá írá sa

Iga zo lom, hogy a ké re lem ben fel tün te tett tá mo ga tá si igény meg ala po zott, és 2005. no vem ber 1. és 2006. au gusz tus 31.
kö zött a kés lel te tett be te le pí tés tör tént, an nak idõ tar ta ma alatt az érin tett is tál ló ba egyet len ál la tot sem ál lí tott ter me lés be.

Dá tum: ...................................
...............................................
ha tó sá gi/jo go sult ál lat or vos

Iga zo lom, hogy az igény lõ jo go sult a ké rel me zett tá mo ga tás igény be vé te lé re.

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

Ba rom fi Ter mék Ta nács

Füg ge lék az 5. szá mú mel lék let hez

IGAZOLÁS
A KÉSLELTETETT BETELEPÍTÉS IDÕTARTAMÁRÓL

Üre sen ál lás

na pok tá mo gat ha tó he tek*

22–28  1
29–35  2
36–42  3
43–19  4
50–56  5
57–63  6
64–70  7
71–77  8
78–84  9
85–91 10
92–98 11

99–105 12
106–112 13
113–119 14
120–126 15

127– 16

                        * A meg fe le lõ idõ tar tam be ka ri ká zan dó.

Iga zo lom, hogy az igény lõ nél 2005. no vem ber 1. és 2006. au gusz tus 31. kö zöt ti kés lel te tett be te le pí tés idõ tar ta ma mind -
össze sen: ...... hét.

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

ha tó sá gi/jo go sult ál lat or vos
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6. számú melléklet a 64/2006. (IX. 11.) FVM rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
termelés önkéntes csökkentése után igényelhetõ támogatáshoz

64/2006. (IX. 11.) FVM rendelet 8.  §

Benyújtás helye:
MVH Központi Hivatala

Postacím: 1385 Budapest 62, Pf. 867
Ügyfélszolgálat: 1095 Bp., Soroksári út 22–24.

1. Az ügy fél ada tai:

Ügy fél neve: .............................................................................................................................. Tel.: ......................

MVH Re giszt rá ci ós szá ma: .........................................................................................................................................

Adó szá ma:   

Adó azo no sí tó jele: 

Lak hely/szék hely címe: ...................................................... (hely ség) ................................... út/utca/tér ...... hsz.

Le ve le zé si címe: ................................................................. (hely ség) ..................................... út/utca/tér ...... hsz.

Fe le lõs ve ze tõ neve: ................................................................................................................. Tel.: ........................

Fe le lõs ügy in té zõ neve: ............................................................................................................ Tel.: ........................

2. Ter me lés ön kén tes csök ken té se után az aláb bi ak sze rint igény lek tá mo ga tást:

2005. no vem ber 1-jét kö ve tõ
Is tál ló mé re te

(m2)
Ma xi má lis be te le pí tés

 (db)
Be te le pí tett

ál lat lét szám (db)
Csök ken tés mér té ke

 (db)

1. ciklus

2. ciklus

3. ciklus

4. ciklus

5. ciklus

6. ciklus

7. ciklus

összesen

Ka csa ter me lés ön kén tes
csök ken té se

Tá mo ga tás mér té ke
 (Ft/db)

Igé nyelt mennyi ség
 (csök ken tés mér té ke) (db)

Igé nyelt tá mo ga tás
 (Ft)

198,06

(Írja be a meg adot tak sze rint az igé nyelt mennyi sé get és az ezek alap ján szá mí tott tá mo ga tá si össze get!)

3. Nyi lat ko za tok:

3.1. Nyi lat ko zom, hogy e jog cím hez kap cso ló dó an ál la mi kár ta la ní tás ban nem ré sze sül tem.

3.2. Nyi lat ko zom, hogy csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt nem álló jogi sze mély, jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság vagy vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal ko zó va gyok.

3.3. Nyi lat ko zom, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá som nincs.

3.4. Nyi lat ko zom, hogy a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le i nek meg fe le lek.

3.5. Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a tá mo ga tás ra való jo go sult ság el len õr zé se és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa
ér de ké ben a szük sé ges mér té kig és idõ tar tam ban az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és
Pénz ügy õr ség, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve
azok szer vei, to váb bá a Ma gyar Ál lam kincs tár Rt. az ál ta lam kö zölt ada ta i mat fel hasz nál ják.
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3.6. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor költ ség ve té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be vé te le  miatt jog erõs
ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zás sal nem ren del ke zem.

Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké rel men és a mel lék le te ken fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Dá tum: ...................................
..............................................
igény lõ (cég sze rû) alá írá sa

Iga zo lom, hogy a ké re lem ben fel tün te tett tá mo ga tá si igény meg ala po zott, mi vel az igény lõ 2005. no vem ber 1. és 2006.
au gusz tus 31. kö zött .............. db ál la tot te le pí tett be.

Dá tum: ...................................
..............................................
ha tó sá gi/jo go sult ál lat or vos

Iga zo lom, hogy az igény lõ jo go sult a ké rel me zett tá mo ga tás igény be vé te lé re.

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

Ba rom fi Ter mék Ta nács
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

65/2006. (IX. 11.) FVM
rendelete

a kedvezõ gabonatermésbõl származó
elõnyök kihasználása érdekében

az agrártermelõk részére érvényesíthetõ
állami segítség feltételeirõl  szóló
149/2004. (X. 1.) FVM rendelet

módosításáról

Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi CXIV.
tör vény 10.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lal tak
alap ján – fi gye lem mel a 2152/2006. (IX. 4.) Korm. ha tá ro -
zat ra – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ked ve zõ ga bo na ter més bõl szár ma zó elõ nyök ki hasz -
ná lá sa ér de ké ben az ag rár ter me lõk ré szé re ér vé nye sít he tõ
ál la mi se gít ség fel té te le i rõl  szóló 149/2004. (X. 1.) FVM
ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ában a „4.  § (1) bekez -
dése” szö veg rész he lyé be a „4.  § (1) be kez dé se és a 9.  §
(2) be kez dé se” szö veg rész lép.

2.  §

Az R. 9.  §-a ki egé szül az aláb bi (2) be kez dés sel és a §
ere de ti szö ve ge (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A ba rom fi tar tó igény lõk a búza és két sze res ese té -
ben 2006. au gusz tus 1. és 2006. de cem ber 31. kö zött, ku ko -
ri ca ese té ben 2006. ok tó ber 1. és 2006. de cem ber 31. kö -
zött köz rak tár ban el he lye zett ta kar má nyo zá si célú ga bo ná -
ra a 4.  § (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér té kig köz rak -
tár jegy fe de ze te alap ján pénz ügyi in téz mény tõl, il let ve
köz rak tár tól fel vett éven be lü li le já ra tú hi tel hez leg fel jebb
hat hó na pos idõ tar tam ra ka mat tá mo ga tást, va la mint leg fel -
jebb hat hó na pos köz rak tá ri tá ro lá si idõ tar tam ra tá ro lá si tá -
mo ga tást ve het nek igénybe.”

3.  §

Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

4.  §

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

Gõ gös Zol tán s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz té ri u mi

ál lam tit kár



Melléklet a 65/2006. (IX. 11.) FVM rendelethez

„Mel lék let a 149/2004. (X. 1.) FVM ren de let hez

Támogatási kérelem

Az igény lõ neve: ...............................................................................................................................................................
Címe/szék he lye: ................................................................................................................................................................
Re giszt rá ci ós szá ma: .........................................................................................................................................................
Adó szá ma: .........................................................................................................................................................................
Adó azo no sí tó jele: ............................................................................................................................................................
Bank szám la szá ma: ............................................................................................................................................................
TEÁOR szám: ...................................................................................................................................................................

1. Az éves takarmánygabona szükséglet kimutatása

Az ál lat faj meg ne ve zé se
Mennyi sé ge

(db)
Éves ta kar mány ga bo na szük ség let

(ton na)

Szar vas mar ha
Ser tés
Juh
Ba rom fi
Egyéb ál lat fa jok
Össze sen

Az éves ta kar mány ga bo na szük ség let meg ál la pí tá sá nál az új ter més tõl új ter mé sig ter je dõ idõ sza kot (tárgy év jú li us
1-jé tõl kö vet ke zõ év jú ni us 30-áig) kell figye lembe ven ni.

........................................, 2006. .................... hó ........ nap
..............................................................

igény lõ

2. A támogatásra jogosult takarmányozási célú gabona mennyiségének igazolása

Iga zo lom, hogy az igény lõ ál tal meg ha tá ro zott éves ta kar mány ga bo na mennyi ség meg fe lel a tu laj do ná ban, il let ve bér -
tar tá sá ban lévõ ál lat ál lo má nya ta kar mány szük ség le té nek.

En nek alap ján a 149/2004. (X. 1.) FVM ren de let ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás leg fel jebb ................. ton na, azaz
................................ ton na ta kar má nyo zá si célú ga bo ná ra ve he tõ igény be (éves ta kar mány ga bo na szük ség let 50%-a).

........................................, 2006. .................... hó ........ nap
..............................................................

Föld mû ve lés ügyi Hi va tal ve ze tõ je

3. Nyilatkozatok
(A vonatkozó rész aláhúzandó!)

Alul írott nyi lat ko zom, hogy az ál ta lam kép vi selt jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa -
ság nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si el já rás alatt, il let ve vég re haj tá si el já rás alatt nem álló egyé ni vál lal -
ko zó va gyok.

Alul írott nyi lat ko zom, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zás sal nem ren del ke zem.
Alul írott hoz zá já ru lok ah hoz, hogy az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or szá gos

Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá a Ma gyar
 Államkincstár az ál ta lam kö zölt ada ta i mat fel hasz nál ják.

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a pá lyá za ti la pon fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

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

igény lõ (cég sze rû) alá írá sa”
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
21/2006. (IX. 11.) IRM

rendelete

a belügyminiszter irányítása alá tartozó
nyomozó hatóságok nyomozásának részletes
szabályairól és a nyomozási cselekmények

jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésének
szabályairól  szóló

23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet
módosításáról

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.) 604.  §-ának (3) be kez dé sé ben ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján – a leg fõbb ügyésszel egyet ér -
tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó nyo mo zó ha tó -
sá gok nyo mo zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról és a nyo mo zá -
si cse lek mé nyek jegy zõ könyv he lyett más mó don való
rög zí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 23/2003. (VI. 24.)
BM–IM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § A Rend õr ség és a Ha tár õr ség nyo mo zó ha tó sá ga a
nyo mo zást, il let ve az egyes nyo mo zá si cse lek mé nye ket,
va la mint a fel je len tés ki egé szí té sét ak kor vég zi ön ál ló an,
ha az ügyész eze ket a ha tás kö ré be utal ta, vagy nem ren del -
ke zik más ként.”

2.  §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § A gya nú sí tott elsõ ki hall ga tá sa kez de tén, il let ve,

ha az el já rás so rán a Be. 46.  §-ának a)–d) és f) pont ja alap -
ján a vé de lem kö te le zõ vé vált, a gya nú sí tott leg kö ze leb bi
foly ta tó la gos ki hall ga tá sa kez de tén a gya nú sí tott nak a
védõ meg ha tal ma zá sá ra, ille tõ leg ki ren de lé sé re vo nat ko zó 
nyi lat ko za tát jegy zõ könyv be kell fog lal ni.”

3.  §

Az R. 7.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A nyo mo zó szerv ak kor is kö te les át ven ni a meg ha -
tal ma zást, ha meg íté lé se sze rint az ügy véd del vagy az
 európai kö zös sé gi jo gásszal szem ben ki zá rá si vagy össze -
fér he tet len sé gi ok áll fenn.

(3) Ha a nyo mo zó szerv ál lás pont ja sze rint az ügy véd,
ille tõ leg az eu ró pai kö zös sé gi jo gász az ügy ben vé dõ ként
nem jár hat el, a nyo mo zó szerv a meg ha tal ma zást a ki zá rá -
si, ille tõ leg az össze fér he tet len sé gi ok ész le lé se ese tén ha -

la dék ta la nul – ál lás pont ját alá tá masz tó ira tok kal
együtt – meg kül di a nyo mo zás ról ren del ke zõ ügyész hez.”

4.  §

Az R. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § Védõ ki ren de lé se ese tén a ki ren de lõ ha tá ro zat nak
tar tal maz nia kell az el já ró nyo mo zó szerv meg ne ve zé sét, a 
gya nú sí tott ne vét, lak cí mét, a gya nú sí tás ban kö zölt bûn -
cse lek mény nek a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978.
évi IV. tör vény (a továb biak ban: Btk.) sze rin ti meg ne ve zé -
sét, a ki ren de lés re való uta lást és az ügy véd, il let ve az
 európai kö zös sé gi jo gász meg ne ve zé sét.”

5.  §

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

„(2) Ha a védõ azt köve tõen, hogy az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ma ga tar tá sa  miatt rend bír ság gal súj tot ták,
is mét az el já rást aka dá lyo zó, vagy an nak rend jét sér tõ ma -
ga tar tást ta nú sít, ille tõ leg meg sze gi el já rá si kö te le zett sé -
gét és an nak sú lyos sá ga  miatt a nyo mo zó ha tó ság ve ze tõ -
je – az ügy véd del és az eu ró pai kö zös sé gi jo gásszal szem -
be ni fe gyel mi el já rás meg in dí tá sa ér de ké ben – az ügy vé di
ka ma ra ér te sí té sét in do kolt nak tart ja, írás ban ér te sí ti az
ille té kes ügy vé di ka ma rát. Ha a védõ is mé telt el já rást aka -
dá lyo zó ma ga tar tá sa, rend za va rá sa vagy az el já rá si kö te le -
zett sé gé nek meg sze gé se a nyo mo zó ha tó ság meg íté lé se
sze rint olyan sú lyú, hogy az a Be. 161.  §-ának (1) be kez dé -
se alap ján is mé telt rend bír ság ki sza bá sát te szi szük sé ges -
sé, a nyo mo zó ha tó ság ve ze tõ je elõ ter jesz tést tesz az
ügyész hez.”

6.  §

Az R. a kö vet ke zõ 10/A.  §-sal és azt meg elõ zõ al cím mel 
egé szül ki:

„A Be. 63/A.  §-ához
(Intézkedés a bûnözés megelõzésére és más eljárás

kezdeményezésére)

10/A.  § (1) A bû nö zés meg elõ zé sé re és más el já rás kez -
de mé nye zé sé re tör té nõ in téz ke dés (a továb biak ban: szig -
na li zá ció) a nyo mo zó szerv ve ze tõ je ál tal az ille té kes ál la -
mi vagy ön kor mány za ti szerv ve ze tõ jé hez in té zett nyi lat -
ko zat, amely a nyo mo zás ér de ke i nek sé rel me nél kül tar tal -
maz za mind azo kat a bün te tõ el já rás so rán meg ál la pí tott té -
nye ket, kö rül mé nye ket, ame lyek a bûn cse lek mény el kö ve -
té sét köz vet le nül le he tõ vé tett ék, il let ve elõ se gí tet ték, és
amely nek fel szá mo lá sa vagy meg szün te té se az adott szerv
fel adat- és ha tás kö ré be tar to zik.
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(2) A szig na li zá ció ak kor te kint he tõ szük sé ges nek, ha
az ab ban kö zölt meg ál la pí tá sok – ér de mi in téz ke dést fel té -
te lez ve – hoz zá já rul nak to váb bi bûn cse lek mény meg elõ -
zé sé hez.

(3) A nyo mo zó szerv ve ze tõ je a szig na li zá ci ót sa ját ha -
tás kö ré ben, ügyé szi jó vá ha gyás nél kül te szi meg, má so la ti
pél dá nyát, il let ve a tá jé koz ta tott szerv eset le ges vá la szát
az ira tok kö zött kell el he lyez ni.”

7.  §

Az R. 13.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha a cím zett a ma gyar nyel vet nem is me ri, a ha tá ro -
zat és más hi va ta los irat Be. 9.  §-ának (3) be kez dé se sze -
rint le for dí tott pél dá nyát a kéz be sí tés cél já ból az ORFK,
ille tõ leg a HÕR OPK út ján kell meg kül de ni a Ma gyar
Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma Kon zu li Fõ osz tá lyá -
hoz. Nem kell le for dí ta ni a ha tá ro za tot vagy más hi va ta los
ira tot, ha a Be. 9.  §-ának (4) be kez dé sé ben írt fel té te lek
fenn áll nak.”

8.  §

Az R. a kö vet ke zõ 13/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al cím -
mel egé szül ki:

„A Be. 70/B.  §-ához
(Másolat készítése az eljárás során keletkezett iratokról)

13/A.  § (1) Azok ról az ira tok ról, ame lyek egy sze ri, elsõ
al ka lom mal tör té nõ ki adá sa az il le té kek rõl  szóló 1990. évi
XCIII. tör vény 57.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja sze rint
il le ték men tes, nyil ván tar tást kell ve zet ni és azt az ira tok
kö zött kell el he lyez ni. A nyil ván tar tást úgy kell ve zet ni,
hogy ab ból a ki adott irat meg ne ve zé se, kez dõ és be fe je zõ
ol da la i nak szá ma, a ki adás dá tu ma, ille tõ leg a jo go sult
neve, a má so lat át vé te lét iga zo ló alá írá sa, va la mint el já rá si 
hely ze te nyo mon kö vet he tõ le gyen.

(2) Az irat ki adást – a jo go sult be le egye zé se ese -
tén – elekt ro ni kus adat hor do zón is tel je sí te ni le het.”

9.  §

Az R. 14.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ al -
cím lép:

„A Be. 70/C.  §-ához
(Az államtitok és a szolgálati titok megismerése)”

10.  §

Az R. a kö vet ke zõ 14/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al cím -
mel egé szül ki:

„A Be. 71.  §-ához
(Megkeresések)

14/A.  § A nyo mo zó ha tó ság lát le let ki adá sá ra vo nat ko -
zó meg ke re sé sét az egész ség ügyi in téz mény – az egész -
ség ügyi el lá tás fo lya ma tos mû köd te té sé nek egyes szer ve -
zé si kér dé se i rõl  szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM ren de let
15.  §-a (9) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján – té rí tés men te -
sen tel je sí ti.”

11.  §

(1) Az R. 15.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„A Be. 71/A.  §-ához
(Az iratok kezelése)”

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

„(1) A nyo mo zá si ira to kat leg alább két – egy ere de ti és
egy má sod la ti – pél dány ban kell el ké szí te ni. A nyo mo zás
so rán annyi má so la ti pél dány ról kell gon dos kod ni, hogy a
sze mé lyi sza bad sá got kor lá to zó kény szer in téz ke dé sek ha -
tár ide jé nek meg hosszab bí tá sa irán ti elõ ter jesz tések, a vé -
de lem jo go sult sá gai, a jog or vos la ti ké rel mek a tör vény ben 
meg ha tá ro zott ha tár idõn be lü li el bí rá lá sa, va la mint az elõ -
ter jesz tésekhez csa to lan dó irat pél dá nyok, to váb bá az irat -
tá ri pél dány biz to sít ha tó le gyen.

(2) Ha va la mely irat csak egyet len ere de ti pél dány ban
áll ren del ke zés re, an nak má so la ta it kell el he lyez ni a nyo -
mo za ti ira tok to váb bi pél dá nya i ban. Az ere de ti ira tok ról
ké szült irat jegy zék má so la tát az ira tok má so la ti, il let ve
irat tá ri pél dá nyá ban is el kell he lyez ni.”

12.  §

Az R. 17.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„17.  § (1) A ki hall ga tás meg kez dé se elõtt a ta nút tá jé -

koz tat ni kell ar ról, hogy kér he ti sze mé lyi ada ta i nak zárt
ke ze lé sét, il let ve sze mé lyi vé de lem biz to sí tá sát. Ha a tanú
sze mé lyi vé de lem biz to sí tá sát kéri, az azt meg ala po zó in -
do kok ról és ada tok ról is ki kell hall gat ni.

(2) A Be. 85.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben fog lal tak ra
való fi gyel mez te tés nek a tanú ál ta li meg ér té sé re, tu do má -
sul vé te lé re vo nat ko zó nyi lat ko za tá nak, va la mint a nyo -
mo zó szerv dön té sé nek a jegy zõ könyv bõl ki kell tûn nie.”

13.  §

Az R. 18.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A tanú kö te les vá la szol ni azok ra a kér dé sek re,
ame lyek a men tes ség fenn ál lá sá nak meg íté lé sé hez
szük sé ge sek. Ha a tanú a Be. 82.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ra hi vat ko zás sal ta gad ja meg a val lo más té telt,
hoz zá – az ál ta la, ille tõ leg hoz zá tar to zó ja ál tal el kö ve -
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tett bûn cse lek ménnyel kap cso lat ban – to váb bi kér dé sek
nem in téz he tõk.”

14.  §

Az R. 20.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Ha a tanú val lo má sa el lent mon dá sos, vagy ko ráb bi
val lo má sá val el len té tes, nyi lat koz tat ni kell en nek oká ról,
va la mint ar ról, hogy me lyik val lo má sát tart ja fenn.”

15.  §

Az R. 21.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a nyo mo zó szerv en ge dé lye zi, hogy a tanú írás -
ban te gyen val lo mást, az en ge dély ben – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak mel lett – fel kell tün tet ni:

a) a fi gyel mez te tést arra vo nat ko zó an, hogy kér he ti
sze mé lyi ada ta i nak zár tan tör té nõ ke ze lé sét, il let ve sze mé -
lyi vé de lem biz to sí tá sát,

b) a fi gyel mez te tést a val lo más té tel aka dá lya i ra,
c) az arra vo nat ko zó fel hí vást, hogy a fi gyel mez te té sek

meg ér té sé rõl, tu do má sul vé te lé rõl a tanú írás be li val lo má -
sá ban nyi lat koz zon,

d) a val lo más té tel ha tár ide jét.
(2) Ha a tanú írás be li val lo má sá ból a Be. 85.  §-ának (2),

(3), (5) és (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va la mely adat,
nyi lat ko zat, fel té tel hi ány zik, gon dos kod ni kell en nek pót -
lá sá ról.”

16.  §

Az R. 52.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szem be sí tés meg kez dé se kor a ta nút a Be.
85.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben fog lal tak ra, a gya nú sí -
tot tat a Be. 117.  §-ának (2) és (4) be kez dé sé ben fog lal tak ra 
fi gyel mez tet ni kell, és – ha az nem nyil ván va ló – a szem -
be sí ten dõ ket nyi lat koz tat ni kell arra, hogy is me rik-e egy -
mást, ha igen, hon nan. Tisz táz ni kell azt is, hogy mi lyen
vi szony ban van nak egy más sal. Ezt köve tõen a vallomá -
saik kö zött levõ el lent mon dá sok ra kü lön-kü lön kell õket
nyi lat koz tat ni.”

17.  §

Az R. 63.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Ha a nyo mo zó szerv az elõ ze tes le tar tóz ta tás rend -

õrségi fog dán tör té nõ vég re haj tá sát tart ja in do kolt nak, az
elõ ze tes le tar tóz ta tás in dít vá nyo zá sá ra irá nyu ló elõ ter jesz -
tésnek a (2) be kez dés ben fog lal ta kon túl tar tal maz nia kell

az erre tett ja vas la tot, az el he lye zés kért idõ tar ta mát, az
ezen idõ tar tam alatt el vég zen dõ nyo mo zá si cse lek mé nyek
fel so ro lá sát, és azok nak a kö rül mé nyek nek a meg je lö lé sét, 
ame lyek a rend õrségi fog dán tör té nõ el he lye zést a nyo mo -
zá si cse lek mé nyek el vég zé se ér de ké ben in do kolt tá te -
szik.”

18.  §

Az R. 65.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„65.  § Az elõ ze tes le tar tóz ta tás rend õrségi fog dá ban tör -

té nõ vég re haj tá sa ese tén a fog da pa rancs no ka ré szé re a
fog va tar tá sért fe le lõs ad ren del vényt, amely ben – az
ügyész, il let ve a nyo mo zó szerv ve ze tõ jé nek elõ írásai sze -
rint – ren del kez ni kell a gya nú sí tott nak az ugyan ab ban az
ügy ben fog va tar tot tak tól tör té nõ el kü lö ní té sé rõl, a le ve le -
zé si, a te le fo non ke resz tül tör té nõ kap cso lat tar tá si és lá to -
ga tó fo ga dá si, va la mint a cso mag kül de mény hez való jo gá -
nak eset le ges kor lá to zá sá ról vagy til tá sá ról. A ren del vé -
nyen fel kell tün tet ni a fog va tar tott vé dõ jé nek, il let ve tör -
vényes kép vi se lõ jé nek ne vét, cí mét és te le fon szá mát is.”

19.  §

Az R. a kö vet ke zõ 72/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al cím -
mel egé szül ki:

„A Be. 138/A. és 138/B.  §-ához
(Távoltartás)

72/A.  § (1) A tá vol tar tás in dít vá nyo zá sá ra a nyo mo zó
szerv ve ze tõ je tesz elõ ter jesz tést az ügyész hez. Az elõ -
ter jesz tés tar tal má ra a 63.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta -
kat kell ér te lem sze rû en al kal maz ni az zal, hogy az elõ -
ter jesz tésnek tar tal maz nia kell a kor lá to zá sok ra vo nat -
ko zó ja vas la tot is.

(2) Az elõ ter jesz tésben a nyo mo zó szerv ve ze tõ je ja vas -
la tot te het an nak in dít vá nyo zá sá ra is, hogy a ter helt a nyo -
mo zó ha tó ság nál meg ha tá ro zott idõ kö zön ként je lent kez -
zék.

(3) Ha a tá vol tar tás iránt a sér tett, a cse lek võ kép te len
vagy kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sér tett tör vényes kép vi -
se lõ je vagy a ter helt tel kö zös ház tar tás ban élõ kis ko rú sze -
mély tör vényes kép vi se lõ je a nyo mo zó szerv nél tesz in dít -
ványt, azt az ügyész ér te sí té se mel lett a nyo mo zó szerv az
ügy ira ta i val együtt a bí ró ság hoz to váb bít ja.

(4) A nyo mo zó szerv ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a bí ró -
sá got, ha tu do má sá ra jut, hogy a ter helt a tá vol tar tás sza bá -
lya it szán dé ko san meg szeg te.”

20.  §

Az R. 74.  §-a és al cí me he lyé be a kö vet ke zõ al cím és
ren del ke zés lép:

8446 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/111. szám



„A Be. 146.  §-ához
(Intézkedés a külföldre utazási tilalom biztosítására)

74.  § (1) A ter helt úti ok má nyát az õri zet be vé tel el ren -
de lé se kor el kell ven ni. Az úti ok mány el vé te lét az õri zet be 
vé telt el ren de lõ ha tá ro zat ban fel kell tün tet ni.

(2) Ha a nyo mo zó szerv a Be. 146.  §-ának (2) be kez dé se 
sze rin ti kény szer in téz ke dés el ren de lé sét kez de mé nye zi, az 
úti ok mányt – az ira tok kal együtt – át ad ja a kény szer in téz -
ke dés in dít vá nyo zá sá ra jo go sult ügyész ség nek.

(3) Ha a ter helt õri zet be vé te lé nek meg szün te té sé re a
Be. 146.  §-a (1) be kez dé se sze rint ke rül sor, a nyo mo zó
szerv az õri zet be vé tel meg szün te té se kor az úti ok mányt
vissza ad ja a ter helt nek.”

21.  §

Az R. 96.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„96.  § Ha a nyo mo zá si cse lek mé nyen részt vevõ sze -

mély ír ni-ol vas ni nem tud, vagy a ti zen ne gye dik élet évét
nem töl töt te be, a jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell:

a) azt, hogy a nyo mo zó szerv el já ró tag ja a ha tó sá gi
tanú je len lé té ben a ki hall ga tott elõtt a jegy zõ köny vet fel -
ol vas ta,

b) a ki hall ga tott arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy a
jegy zõ könyv a val lo má sát he lye sen tar tal maz za-e, il let ve,
hogy azt pon to sí ta ni, ki egé szí te ni kí ván ja-e,

c) a ha tó sá gi tanú ész re vé te le it.”

22.  §

Az R. a kö vet ke zõ 105/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ cím -
mel egé szül ki:

„A Be. 172/A.  §-ához
(A feljelentés kiegészítése)

105/A.  § (1) Ha a fel je len tés alap ján nem ál la pít ha tó
meg, hogy fenn áll-e a bûn cse lek mény gya nú ja, il let ve az,
hogy az el já rás nak van-e tör vényi aka dá lya, fel je len tés ki -
egé szí té se ren del he tõ el. En nek ke re té ben a nyo mo zó
szerv a Be. 172/A.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti adat szer -
zõ te vé keny sé get foly tat hat.

(2) Ha a fel je len tés ben több bûn cse lek mény ke rült meg -
je lö lés re és ezek kö zött van olyan cse lek mény, amely te -
kin te té ben – a fel je len tés ada tai alap ján – fenn áll a bûn cse -
lek mény gya nú ja, nem ren del he tõ el fel je len tés ki egé szí tés 
an nak meg ál la pí tá sá ra, hogy a to váb bi cse lek mé nyek vo -
nat ko zá sá ban is fenn áll-e bûn cse lek mény el kö ve té sé nek
gya nú ja.

(3) A fel je len tés ki egé szí té sé nek el ren de lé sé rõl  szóló
dön tést nem kü lön alak sze rû ha tá ro zat ban, ha nem az ügy -
irat ere de ti és má sod la ti pél dá nya i ra tör té nõ zá ra dék kal
kell meg hoz ni. A zá ra dék nak tar tal maz nia kell a fel je len -
tés ki egé szí té sé nek ha tár ide jét, va la mint a fel je len tés ki -

egé szí té sé re vo nat ko zó for mai és tar tal mi kö ve tel mé nye -
ket.

(4) A nyo mo zó szerv a fel je len tés ki egé szí té se so rán tett 
meg ál la pí tá sa it – ha ez zel kap cso lat ban egyéb ira tok nem
ke let kez tek – je len tés be kö te les fog lal ni.

(5) A fel je len tés ki egé szí té se so rán – leg ké sõbb a fel je -
len tés ki egé szí tés el ren de lé sé tõl szá mí tott ti zen ötö dik na -
pon – dön te ni kell ar ról, hogy a bûn cse lek mény el kö ve té -
sé nek gya nú ja meg ál la pít ha tó-e. Ha bûn cse lek mény gya -
nú ja meg ál la pít ha tó, a nyo mo zást el kell ren del ni, el len ke -
zõ eset ben a fel je len tést el kell uta sí ta ni.

(6) Ha az ügyész a fel je len tés ki egé szí té sét a Be.
35.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a nyo mo zó szerv ha tás -
kö ré be utal ta, a fel je len tés eset le ges el uta sí tá sá ról a nyo -
mo zó szerv – a Be. 174.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ese tek -
ben – dönt.”

23.  §

Az R. 106.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„106.  § Ha a bûn cse lek mény ma gán in dít vány ra ül dö -

zen dõ, a ma gán in dít vány elõ ter jesz tésére jo go sult fel je -
len tõt a nyo mo zó szerv kö te les kö rül te kin tõ en tá jé koz tat ni 
a tör vény ben meg ha tá ro zott jo ga i ról an nak ér de ké ben,
hogy azo kat meg fele lõen gya ko rol has sa.”

24.  §

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

„(1) Õri zet be vé tel, ház ku ta tás, le fog la lás, mo to zás, biz -
to sí tá si in téz ke dés fo ga na to sí tá sá ra irá nyu ló ha tá ro za tot a
meg ke re sõ nyo mo zó szerv hoz za meg.”

(2) Az R. 113.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„Õri zet be vé tel el le ni pa nasz ese tén a nyo mo zó szerv -
nek ha la dék ta la nul dön te nie kell, és ha a pa nasz nak nem
ad helyt, az ira to kat nyom ban fel kell ter jesz te nie az ille té -
kes ügyész hez.”

25.  §

Az R. 124.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„124.  § Ha a Be. 146.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a ter -

helt úti ok má nyát vissza von ták és a gya nú sí tott kül föld re
uta zás ra irá nyu ló ké rel met nyújt be, a nyo mo zó szerv a ké -
rel met – ál lás pont já nak ki fej té sé vel – meg kül di az ügyész -
hez.”

26.  §

Az R. 126.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(1) A nyo mo zó szerv az elõ ze tes le tar tóz ta tást rend -
õrségi fog dá ban töl tõ gya nú sí tot tat a rend õrségi fog dán
tör té nõ el he lye zést meg ala po zó nyo mo za ti cse lek mé nyek
el vég zé sét köve tõen – ak kor is, ha az en ge dé lye zett idõ tar -
tam még nem telt el – a bün te tés-vég re haj tá si in té zet be
vissza szál lít ja. A vissza szál lí tás vég re haj tá sa elõtt az
ügyész tõl ren del vényt kell kér ni, és át kí sé ré si uta sí tást kell 
ké szí te ni.”

27.  §

Az R. 135.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„135.  § Ha a nyo mo zást a nyo mo zó szerv füg gesz tet te fel

és an nak oka meg szûnt, to váb bá, ha a fel füg gesz tés ha tár ide -
je ered mény te le nül telt el és nincs he lye a nyo mo zás el évü lés 
 miatti meg szün te té sé nek, a nyo mo zás foly ta tá sá ról ha tá ro -
za tot kell hoz ni, amely nek meg kül dé sé vel az ügyészt és az
el já rás nak azt a részt ve võ jét, akit a fel füg gesz tés rõl is ér te sí -
tet tek, egy ide jû leg ér te sí te ni kell. Ha a nyo mo zást az ügyész
füg gesz tet te fel, a fel füg gesz tés oká nak meg szû né se ese tén a 
nyo mo zás to vább foly ta tá sá ról  szóló ha tá ro zat meg ho za ta la
iránt elõ ter jesz tést kell ten ni.”

28.  §

Az R. 136.  §-a a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Ha a gya nú sí tott, ille tõ leg a védõ irat is mer te tés so -
rán elõ ter jesz tett in dít vá nya alap ján olyan nyo mo zá si cse -
lek mény el vég zé se vá lik szük sé ges sé, amely a Be. 176.  §-a 
(2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban meg ál la pí tott ha -
tár idõn be lül nem vé gez he tõ el, a nyo mo zó ha tó ság a nyo -
mo zás ha tár ide jé nek meg hosszab bí tá sa ér de ké ben ha la -
dék ta la nul elõ ter jesz tést tesz az ügyész hez.

(7) Az el vég zett nyo mo zá si cse lek mény foly tán ke let -
ke zett ira tok meg is me ré sét a nyo mo zás meg hosszab bí tott
ha tár ide jé nek utol só nap já ig a gya nú sí tott és a védõ, majd
a sér tett ré szé re biz to sí ta ni kell.”

29.  §

Az R. a kö vet ke zõ 142/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ al -
cím mel egé szül ki:

„A Be. 206/A.  §-ához
(A titkos információgyûjtés eredményének felhasználása)

142/A.  § A bí rói en ge dély hez kö tött tit kos in for má ció -
gyûj tés ered mé nyé nek fel hasz ná lá sa kor az in dít vá nyo zó
ügyészt a Rend õr ség és a Ha tár õr ség el já ró nyo mo zó ha tó -
sá gá nak ve ze tõ je az or szá gos rend õrfõkapitány he lyet te sé -
nek, il let ve a Ha tár õr ség ren dé sze ti fõ igaz ga tó já nak elõ ze -
tes – a fel hasz ná lás koc ká za ta i ra, va la mint az így ke let ke -

zõ anya gi és egyéb kö te le zett sé gek re vo nat ko zó – ál lás -
fog la lá sá ról tá jé koz tat ja.”

30.  §

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

„(1) Ha a ké se de lem nem jár ve széllyel, biz to sí ta ni kell,
hogy a tör vényes kép vi se lõ a fi a tal ko rú ki hall ga tá sán, a
szem lén, a bi zo nyí tá si kí sér le ten, a fel is me rés re be mu ta tá -
son, a szem be sí tés nél és a gya nú sí tot tat érin tõ szak ér tõi
meg hall ga tá son je len le hes sen. A ti zen nyol ca dik élet évét
meg nem ha la dott tanú ki hall ga tá sá nál an nak gon do zó ja is
je len le het. A je len lét vagy a tá vol ma ra dás té nyét a jegy zõ -
könyv ben rög zí te ni kell.”

31.  §

Az R. 164.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„164.  § A köz jo gi tiszt sé gen, a dip lo má ci ai vagy nem -
zet kö zi jo gon, il le tõ leg a kü lön tör vényen ala pu ló men tes -
sé get él ve zõ sze méllyel szem ben tett fel je len tést, ille tõ leg
ha a nyo mo zó szerv olyan bûn cse lek mény gya nú ját ész le -
li, amely nek el kö ve té sé vel sze mé lyes men tes sé get él ve zõ
sze mély meg ala po zot tan gya nú sít ha tó, az er rõl ké szült fel -
jegy zést a nyo mo zás ra il le té kes ügyész hez kell meg kül de -
ni. Ugyan így kell el jár ni ak kor is, ha a nyo mo zás so rán vá -
lik meg ál la pít ha tó vá a men tes sé get él ve zõ sze méllyel
szem ben a bûn cse lek mény meg ala po zott gya nú ja.”

32.  §

Az R. 179.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A nem ma gyar ál lam pol gár ter helt úti ok má nyá nak
vissza vo ná sá ra a 74.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni. Ha a 
nem ma gyar ál lam pol gár ter helt úti ok má nyá nak vissza vo -
ná sát az ide gen ren dé sze ti ha tó ság el ren del te, és a gya nú sí -
tott kül föld re uta zá sá ra irá nyu ló ké rel met nyújt be, a ké rel -
met a nyo mo zó szerv – ál lás pont já nak ki fej té sé vel – kül di
meg az ügyész hez.”

33.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 13.  §-ának (3) be kez dé se, 36.  §-a, 85.  §-ának
d) pont ja, 152. és 153.  §-a.
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(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 31.  §-ában a „Be. 108.  §-a (1) be kez dé sé nek” szö -

veg rész he lyé be a „Be. 108.  §-a (2) be kez dé sé nek”,
b) 35.  §-a (5) be kez dé sé ben, va la mint az 56.  §-a (1) be -

kez dé sé ben a „szag nyom” szö veg rész he lyé be „szag ma -
rad vány”, 55.  §-a (1) be kez dé sé ben a „szag nyo mát” szö -
veg rész he lyé be „szag ma rad vá nyát”, az 56.  §-a (3) be kez -
dé sé ben a „szag nyo mot” szö veg rész he lyé be a „szag ma -
rad ványt”,

c) 144.  §-ában a „Be. XX. Fe je ze té nek” szö veg rész he -
lyé be a „Be. XXI. Fe je ze té nek” 
szö veg rész lép.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
149/2006. (IX. 11.) KE

határozata

kitüntetések adományozásáról

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé sé nek j) pont ja, va la -
mint a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szó ló 1991. évi
XXXI. tör vény 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
NAGYKERESZTJE A LÁNCCAL

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Val das Adam kus-nak, a Lit ván Köz tár sa ság el nö ké nek,
a Lit ván Köz tár sa ság és a Ma gyar Köz tár sa ság kö zöt ti
kap cso la tok szé le sí té se és el mé lyí té se ér de ké ben vég zett
fá rad ha tat lan te vé keny sé ge el is me ré se ként;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZT A CSILLAGGAL

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Arãnas Kund ro tas kör nye zet vé del mi mi nisz ter nek,

Egi di jus Kãris-nak, az Al kot mány bí ró ság el nö ké nek,

Da ri us Se maš ka-nak, a Lit ván Köz tár sa ság bu da pes ti
nagy kö ve té nek,

Pet ras Va i ti ekãnas kül ügy mi nisz ter nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Val te ris Ba li u ko nis-nak, a köz tár sa sá gi el nök kül po li ti -
kai ta nács adó já nak,

Al bi nas Ja nuš ka kül ügy mi nisz ter-he lyet tes nek,

Jus ti nas Ka ro sas-nak, a Par la ment Kül ügyi Bi zott sá ga
el nö ké nek;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Da ri us Ga i dys-nak, a Kül ügy mi nisz té ri um Ál la mi és
Dip lo má ci ai Pro to koll Fõ osz tály he lyet tes ve ze tõ jé nek,

Rita Gru ma da itP el nö ki szó vi võ nek,

Ra i mun das Lo pa ta-nak, a Vil ni u si Egye tem Nem zet kö -
zi Kap cso la tok Po li ti ka tu do má nyi In té ze te igaz ga tó já nak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

Pa u li us Nor man tas fény ké pész nek,

Si gi tas Po vi la i tis-nak, a Ma gyar or szá gi Lit vá nok
 Közössége volt el nö ké nek,

Ma ri ja Ru bañevi�ienP-nek, a Lit vá ni ai Ma gya rok
 Báthori Ist ván Kul tu rá lis Szö vet sé ge el nö ké nek

a lit ván–ma gyar kap cso la tok fej lesz té se és ápo lá sa ér de ké -
ben vég zett mun ká juk el is me ré se ként.

Bu da pest, 2006. szep tem ber 4.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/3885/2006.
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A Köztársasági Elnök
150/2006. (IX. 11.) KE

határozata

büntetés-végrehajtási dandártábornok
nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ra te -
kin tet tel, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jainak
szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Hszt.) 53. § a) pont ja alap ján az igaz ság ügyi és
ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re dr. Es tók  József  bün te -
tés-vég re haj tá si dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát 2006.
szep tem ber 15-én meg szün te tem, egy ben a Hszt.
182. §-ának (1) be kez dé se alap ján 2006. szep tem ber 16-ai
ha tállyal szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye zem.

Bu da pest, 2006. szep tem ber 1.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. szep tem ber 4.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/3753/2006.

A Köztársasági Elnök
151/2006. (IX. 11.) KE

határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
Hon véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja alap ján, a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re Haj nal Ist ván dan dár tá bor no kot 2006. szep tem -
ber 9-ei ha tállyal ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. au gusz tus 23.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/3698/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1088/2006. (IX. 11.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság 2006. szeptemberi 
aktualizált konvergencia programjáról

A Kor mány

1. meg tár gyal ta és el fo gad ta a Ma gyar Köz tár sa ság
2006. szep tem be ri mó do sí tott kon ver gen cia prog ram já ról
 szóló elõ ter jesz tést;

2. fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz tert, hogy a Kor mány 
ne vé ben nyújt sa be a mó do sí tott kon ver gen cia prog ra mot
az Eu ró pai Unió Bi zott sá gá nak és Ta ná csá nak.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. szep tem ber 1.

Bu da pest, 2006. au gusz tus 31.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
54/2006. (IX. 11.) ME

határozata

az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ
Zártkörû Részvénytársaság Felügyelõ Bizottsága
tagjának visszahívásáról és új tag kinevezésérõl

Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té ke sí -
té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény 14.  §-a alap ján az
Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Zrt. Fel ügye lõ Bi zott -
sá gá ból – e ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val – dr. Ko má ro -
mi Gá bort vissza hí vom, egy ide jû leg a Ke resz tény de mok ra ta 
Nép párt kép vi se lõ cso port ja ál tal je lölt dr. Mé szá ros Jó zse fet
2007. szep tem ber 14-ig a Fel ügye lõ Bi zott ság tag já vá ki ne -
ve zem.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A kül ügy mi nisz ter ha tá ro za tai

A külügyminiszter
22/2006. (IX. 11.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság és Románia között,
a szociális biztonságról szóló,

Bukarestben, 2005. október 20-án aláírt
Egyezmény kihirdetésérõl szóló

2006. évi II. törvény 2–3. §-a hatálybalépésérõl

A 2006. évi II. tör vénnyel, a Ma gyar Köz löny 2006. ja -
nu ár 4-i, 1. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar Köz tár sa ság és
Ro má nia kö zött a szo ci á lis biz ton ság ról szó ló, Bu ka rest -
ben, 2005. ok tó ber 20-án alá írt Egyez mény 38. cik ké nek
2. be kez dé se sze rint az Egyez mény a ha tály ba lé pés hez
szük sé ges bel sõ el já rá sok be fe je zé sé rõl tá jé koz ta tó dip lo -
má ci ai jegy zék vál tás hó nap ját kö ve tõ har ma dik hó nap
elsõ nap ján lép ha tály ba.

Az Egyez mény 38. cik ke sze rin ti jegy zék vál tás ra 2006.
au gusz tus 28-án ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2006. évi II. tör -
vény 4. § (3) be kez dé sé vel, meg ál la pí tom, hogy a Ma gyar
Köz tár sa ság és Ro má nia kö zött a szo ci á lis biz ton ság ról
szó ló, Bu ka rest ben, 2005. ok tó ber 20-án alá írt Egyez mény 
ki hir de té sé rõl szó ló 2006. évi II. tör vény 2–3. §-a 2006.
no vem ber 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
22/2006. (IX. 7.) OVB
á l l á s f o g l a l á s a

a többes jelölésrõl a 10 000 lakos feletti
lakosságszámú településeken

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 105/A.  §

(4) be kez dé sé nek a) pont já ban írt ha tás kö ré ben el jár va a
töb bes je lö lés rõl a 10 000 la kos fe let ti la kos ság szá mú te le -
pü lé se ken az aláb bi

állásfoglalást

adja ki.

A he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te rek
vá lasz tá sá ról  szóló 1990. évi LXIV. tör vény (Övjt.)
27.  § (1) be kez dé se sze rint „egyé ni vá lasz tó ke rü le ti
kép vi se lõ je lölt az, akit az adott vá lasz tó ke rü let vá lasz -
tó pol gá ra i nak leg alább 1%-a je lölt nek aján lott”. Szin -
tén e tör vény 44.  § (3) be kez dé se sze rint „Egy-egy kom -
pen zá ci ós lis ta a te le pü lés egyé ni vá lasz tó ke rü le te i bõl
össze sí tett tö re dék sza va za tok ará nyá ban kap man dá tu -
mot. Tö re dék sza va zat nak mi nõ sül az egyé ni vá lasz tó -
ke rü let ben a je lö lõ szer ve zet je lölt jé re le adott olyan sza -
va zat, amellyel nem sze rez tek man dá tu mot. Ha a kö zös
je löl tek je lö lõ szer ve ze te i nek nincs kö zös kompenzá -
ciós lis tá ja és a kö zös je lölt nem lett kép vi se lõ, ak kor a
tö re dék sza va za tok a kö zös je löl tet ál lí tó je lö lõ szer ve -
ze tek szá ma sze rin ti arány ban osz la nak meg a je lö lõ
 szervezetek ön ál ló lis tái kö zött. A tö re dék sza va za tok
fel osz tá sá nál a ki szá mí tott sza va zat há nyad egész ré sze
ke rül fel az ön ál ló kom pen zá ci ós lis tá ra. Ha va la mely
érin tett je lö lõ szer ve zet nek nincs ön ál ló kompenzá -
ciós listája, ak kor a tö re dék sza va zat reá esõ ré sze
 elvész”.

A Ve. 3.  § sze rint „A vá lasz tá si el já rás sza bá lya i nak al -
kal ma zá sa so rán a vá lasz tás ban érin tett részt ve võk nek ér -
vény re kell jut tat ni uk az aláb bi alap el ve ket:

a) a vá lasz tás tisz ta sá gá nak meg óvá sa, a vá lasz tá si csa -
lás meg aka dá lyo zá sa,

(...)
c) esély egyen lõ ség a je löl tek és a je lö lõ szer ve ze tek

kö zött,
d) jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás,”
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint a

ha tá lyos vá lasz tá si jog sza bá lyok nem tar tal maz nak ti lal -
mat arra néz ve, hogy a 10 000 la kos fe let ti la kos ság szá mú
te le pü lé se ken egy egyé ni vá lasz tó ke rü let ben ugyan azon
je lö lõ szer ve zet több je löl tet is ál lít son. Az Övjt. 44.  §
(3) be kez dé se alap ján pe dig a több je löl tet ál lí tó je lö lõ
szer ve zet min den, man dá tu mot nem szer zett je lölt je után
tö re dék sza va zat ke let ke zik.

A töb bes je lö lés jo gá nak gya kor lá sa ön ma gá ban nem
sér ti a Ve. alap el ve it, hi szen a töb bes je lö lés min den je -
lö lõ szer ve zet szá má ra biz to sí tott le he tõ ség. A jog sza -
bály ban biz to sí tott le he tõ ség ki hasz ná lá sa pe dig nem
üt kö zik a jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás
alap el vé be.

A tö re dék sza va za tok szá mo lá sá nak ab ban az ese té -
ben, ami kor a je lö lõ szer ve zet egyik je lölt je man dá tu -
mot sze rez, töb bi je lölt je után pe dig a szer ve zet tö re dék -
sza va zat ra vá lik jo go sult tá, fel me rül het ugyan az esély -
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egyen lõ ség sé rel me, de en nek meg ál la pí tá sa – a tör vény
el len té tes ren del ke zé se  miatt – meg ha lad ja az OVB ha -
tás kö rét.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
492/2006. (IX. 7.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-ának (3) be kez dé se b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben a Vas me gyei Ön kor mány za to kért Egye sü let (9700
Szom bat hely, Ady E. tér 5.) kép vi se le té ben el já ró Pa tyi
Ele mér ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon 
be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság hoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u. 35.)
le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Pa tyi Ele mér 2006. au gusz tus 21-én or szá gos nép sza va -
zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát
nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel:

„Egyet ért-e a me gye rend szer meg szün te té sé vel, he lyet -
te re gi o ná lis szint lét re ho zá sá val?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
tett kér dés vizs gá la ta so rán arra a meg ál la pí tás ra ju tott,
hogy az nem fe lel meg azon tör vényi kö ve tel mény nek,
amely sze rint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni. A ré gió je len leg is lé te zõ jog in téz mény, amely -
nek léte nem zár ja ki a me gye rend szer fenn tar tá sát. A kér -
dés ben meg ha tá ro zott re gi o ná lis szint fo gal ma nem egy ér -
tel mû, ugyan is a ré gió le het az ál la mi te rü let be osz tás egyik 
egy sé ge, le het ön kor mány zat tal fel ru há zott te rü le ti kö zös -

ség, te rü let fej lesz té si te rü le ti egy ség vagy az ál lam igaz ga -
tá si szer vek, il le tõ leg egyéb ál la mi szer vek, pl. bí ró sá gok,
ügyész sé gek mû kö dé si te rü le te stb. A fen ti ek bõl kö vet ke -
zõ en a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re egy ér tel mû
vá lasz nem ad ha tó, ezért ar ról nép sza va zás sem tart ha tó.

Az ál lam pol gá ri kez de mé nye zés alap ján tar tan dó nép -
sza va zást ki zár ja az is, hogy a „me gye rend szer” meg szün -
te té se csak az Al kot mány mó do sí tá sá val tör tén het.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  §-ának
d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in,
124/A.  §-ának (3) be kez dé se b) pont ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
493/2006. (IX. 7.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
 szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
124/A.  §-ának (3) be kez dé se b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben a Vas me gyei Ön kor mány za to kért Egye sü let (9700
Szom bat hely, Ady E. tér 5.) kép vi se le té ben el já ró Pa tyi
Ele mér ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja. A ha tá ro zat
el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon be lül az
 Alkotmánybírósághoz cí mez ve az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottsághoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u. 35.) le het ki -
fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Pa tyi Ele mér 2006. au gusz tus 21-én or szá gos nép sza va -
zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát
nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si
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 Bizottsághoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel:

„Egyet ért-e a köz sé gi ön kor mány za tok – a he lyi ön kor -
mány za tok ról  szóló – 1990. évi LXV. tör vény ben rög zí tett 
jog kö re i nek csök ken té sé vel?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a nép sza va zás ra fel -
tett kér dés vizs gá la ta so rán arra a meg ál la pí tás ra ju tott,
hogy az nem fe lel meg azon tör vényi kö ve tel mény nek,
amely sze rint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni. Nem ál la pít ha tó meg, mit ért a kez de mé nye zõ
jog kör alatt. A he lyi ön kor mány za tok jo ga it az Al kot mány 
44/A.  §-a és a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény (a továb biak ban: Ötv.) ha tá roz za meg. Ezek 
alap ján a he lyi ön kor mány za tok jo gai egyen lõ ek. En nek
az al kot má nyos ren del ke zés nek a meg vál toz ta tá sa az Al -
kot mány mó do sí tá sát is igé nyel né, amely ál lam pol gá ri
kez de mé nye zés re in du ló nép sza va zás sal nem le het sé ges.
A jog kör má sik le het sé ges ér tel me zé se a fel adat- és ha tás -
kör rel való azo no sí tás. A he lyi ön kor mány za tok fel adat- és 
ha tás kö rét az Ötv. és egyéb tör vények tar tal maz zák. A vá -
lasz tó pol gá rok tól nem vár ha tó el a jog kör kér dé sé ben
hasz nált bi zony ta lan fo gal má nak ér tel me zé se. Az sem vár -
ha tó el to váb bá, hogy a „jog kör csök ken tés” ugyan csak
meg ha tá ro zat lan fo gal mát tar ta lom mal tölt sék ki. Ezért a
vá lasz tó pol gá rok csak a kor lá toz ni kí vánt jog kö rök, fel -
adat- és ha tás kö rök pon tos is me re té ben tud ná nak a kez de -
mé nye zés tá mo ga tá sá ról dön te ni.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  §-ának
c) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in,
124/A.  §-ának (3) be kez dé se b) pont ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
494/2006. (IX. 7.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás -
ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)

124/A.  §-ának (3) be kez dé se b) pont já ban fog lalt ha tás -
kö ré ben a Ma gyar Füg get len ség Párt (6792 Zsom bó,
Ko dály utca 35.) kép vi se le té ben el já ró Bát ki-Fa ze kas
Zol tán ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len az an nak köz zé té te lét kö ve tõ 15 na pon 
be lül az Al kot mány bí ró ság hoz cí mez ve az Or szá gos
 Választási Bi zott ság hoz (1094 Bu da pest, Ba lázs Béla u.
35.) le het ki fo gást be nyúj ta ni.

Indokolás

I.

Bát ki-Fa ze kas Zol tán 2006. au gusz tus 29-én or szá gos
nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta -
pél dá nyát nyúj tot ta be hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá -
lasz tá si Bi zott ság hoz. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pel:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság lép -
jen ki a NA TO-ból, egy út tal ki nyil vá nít sa ka to nai sem le -
ges sé gét?”

Az or szá gos nép sza va zás, il le tõ leg népi kez de mé nye zés 
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a vá lasz tá si
el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.)
118.  § (3)–(5) be kez dé sei alap ján a 34/2002. (XII. 23.) BM 
ren de let (a továb biak ban: Ren de let) 5. szá mú mel lék le té -
nek 6. szá mú min tá ja ha tá roz za meg. Az Or szá gos Vá lasz -
tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá val kap cso lat ban meg ál la pí tot ta, hogy az
nem fe lel meg a Ve.-ben és a Ren de let ben meg ha tá ro zott
min ta adat tar tal má nak.

A fen ti ek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 10.  §-ának
d) pont ján, a Ve. 118.  §-ának (3)–(5) be kez dé se in,
124/A.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ján, a Ren de let 5. szá -
mú mel lék le té nek 6. szá mú min tá ján, a jog or vos lat ról
 szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
k ö z l e m é n y e

a tûzgyújtási tilalom feloldásáról

Az er dõk re és az er dõk mel let ti te rü le tek re 2006. au gusz tus 3-án el ren delt ál ta lá nos tûz gyúj tá si ti lal mat a Föld mû ve -
lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um – az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um mal egyet ér tés ben –
2006. szep tem ber 9-tõl fel old ja.

A mi nisz té ri um egy ben fel hív ja a la kos ság és a ki rán du lók fi gyel mét, hogy az er dõ ben tü zet gyúj ta ni csak a ki je lölt és
ki épí tett tûz ra kó he lyen, szél csen des idõ ben sza bad. A tü zet nem sza bad fel ügye let nél kül hagy ni, tá vo zás után pe dig
min den esetben gondoskodni kell eloltásáról.

Fel hív ja to váb bá a te lek tu laj do no sok fi gyel mét, hogy az õszi avar- és gyom ége tés nél fo ko zott fi gye lem mel jár ja nak
el, mert a gyor san ha la dó tûz könnyen el ér he ti az er dõt vagy a lakott területeket.

Föld mû ve lésügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 94. szá má ban ki hir de tett, a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá nak ki -
adá sá ról szó ló 3/2006. (MK 94.) SZMM uta sí tás 1. §-ának (7) bekezdése helyesen:

– ,,(7) A mi nisz té ri um ala pí tó ok ira tá nak szá ma 2672-11/2006-SZMM, kel te: Bu da pest, 2006. jú li us 1.”

(Kéz irat hi ba)
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: Gi lyán György.
A szer kesz té sért fe le lõs: Ko vács né dr. Szi lá gyi-Far kas Zsu zsan na. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vag y a www.mhk.hu/kozlonybolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 189 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +168 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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06.2775 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert ve zér igaz ga tó-he lyet tes.


