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II. rész JOGSZABÁLYOK
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
66/2006. (IX. 15.) FVM
rendelete
az állati eredetû élelmiszerekre vonatkozó
egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról
Az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének 2., 5. és 20., valamint
22. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:
1. §
(1) E rendelet alkalmazásában
a) képesített vadhúsvizsgáló: az állati eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról
szóló 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 853/2004/EK rendelet) 3. melléklete IV. szakasza I. fejezetének 2. pontja szerint képzett személynek minõsülõ személy, aki részt vett
az erre a célra meghirdetett elméleti és gyakorlati képzést
nyújtó tanfolyamon, a tananyagból eredményes vizsgát
tett, errõl megfelelõ igazolással rendelkezik, és akit az illetékes megyei (fõvárosi) állategészségügyi és élelmiszer-ellenõrzõ állomás (a továbbiakban: állomás) nyilvántartásba vett,
b) vad-kísérõ jegy: a nagyvad megjelölésére szolgáló,
vízhatlan, papírból készült, a melléklet szerinti formában
kiállított nyomtatvány,
c) másodlagos húsvizsgálat: a hatósági állatorvos vagy
a jogosult állatorvos által már megvizsgált és fogyasztásra
alkalmasnak minõsített (megjelölt) hús ellenõrzése.
(2) E rendelet tekintetében az európai élelmiszerjog általános elveirõl és követelményeirõl, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról
szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet, valamint az élelmiszer-higiéniáról
szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet fogalommeghatározásait megfelelõen
alkalmazni kell.
2. §
Tiltott módon forgalomba hozottnak minõsül az az állati
eredetû élelmiszer, amelyet közfogyasztásra
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a) állategészségügyi határállomás megkerülésével harmadik országból kereskedelmi vagy egyéb célra hoztak be,
b) állategészségügyi zárlati intézkedés megszegésével
forgalmaznak,
c) e célra nem engedélyezett helyen és módon állítottak
elõ vagy ilyen helyen hoztak forgalomba,
d) a kötelezõen elõírt élelmiszer-higiéniai vizsgálat elmulasztásával szándékoznak értékesíteni, vagy
e) az eredet, illetve a húsvizsgálat hitelt érdemlõ igazolásának hiányában forgalmaznak.
3. §
(1) Az élelmiszer-forgalmazás során a hatósági állatorvos
és a jogosult állatorvos élelmiszer-biztonsági ellenõrzése a
származásra, eredetre és az állati eredetû élelmiszerek
fogyasztásra való alkalmasságának elbírálására terjed ki.
(2) A hatósági állatorvos, illetve a jogosult állatorvos
szükség szerint további kiegészítõ vizsgálatra térítésmentesen mintát vehet.
(3) Az ellenõrzés tényét az élelmiszer-birtokosnál írásban kell rögzíteni. Amennyiben súlyosabb vagy ismétlõdõ
hiányosság tapasztalható, minden részletre kiterjedõ jegyzõkönyvet kell készíteni. A fogyasztásra alkalmatlan,
romlott, szennyezõdött vagy bármely más okból a fogyaszthatóság szempontjából kifogásolható állati eredetû
élelmiszert le kell foglalni, forgalmazását meg kell tiltani
és a forgalomból ki kell vonni, továbbá megjelölve el kell
különíteni és a külön jogszabályban elõírtak szerint ártalmatlanítani kell.
(4) Az élelmiszer-birtokos köteles gondoskodni a lefoglalt élelmiszer szakszerû, elkülönített és biztonságos megõrzésérõl, a kiegészítõ vizsgálat és az ártalmatlanítás helyére történõ szállításáról. Az élelmiszer-birtokos a hatósági állatorvos, illetve a jogosult állatorvos határozatban
foglalt intézkedésének köteles eleget tenni.
4. §
(1) Az eljáró hatósági állatorvos, állomás, illetve jogosult állatorvos az állategészségügyi ellenõrzés megállapításai alapján – további vizsgálat nélkül – határozattal lefoglalja és ártalmatlanításra utalja az állati eredetû élelmiszert, ha
a) tiltott módon hozták forgalomba,
b) hamisított vagy a fogyasztót félrevezetõ módon forgalmazták,
c) nagyfokú érzékszervi elváltozást mutat,
d) fogyaszthatósági határideje lejárt, vagy
e) minõségmegõrzési ideje lejárt.
(2) Az eljáró hatósági állatorvos, állomás, illetve jogosult állatorvos az állati eredetû élelmiszer forgalmazását
felfüggeszti, és kezdeményezi a forgalmazóhely mûködési
engedélyének visszavonását, illetve bezáratását, ha az üzemeltetõ az adott forgalmazóhelyre vonatkozó mûködési
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engedéllyel nem rendelkezik, vagy az állati eredetû élelmiszert tiltott módon forgalmazza.

5. §
A díjköteles másodlagos húsvizsgálatot – két hónapot
meghaladó belföldi tárolás esetén – a hús és húskészítmény közvetlen fogyasztói forgalomba bocsátása vagy az
élelmiszer-ipari célú felhasználás elõtt kell végezni. Nem
minõsül másodlagos húsvizsgálatnak a kiskereskedelmi
forgalmazó vagy a vendéglátó, közétkeztetõ, hidegkonyhai felhasználó helyén végzett ellenõrzés. Nem kell elvégezni a másodlagos húsvizsgálatot a vákuumcsomagolt
vagy egyéb friss hús esetén, ha a sertéshús hat napnál, a
szarvasmarha- és borjúhús tizenöt napnál nem régebbi, azt
megfelelõen hûtve tárolták, szállították, és külsõ szennyezõdéstõl mentes.
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vonatkozó élelmiszer-higiéniai és állategészségügyi feltételekrõl szóló egyes irányelvek hatályon kívül helyezésérõl, valamint a 89/662/EGK, a 92/118/EGK tanácsi irányelv és a 95/408/EK tanácsi határozat módosításáról szóló,
2004. április 21-i 2004/41/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
8. §

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba, ezzel egyidejûleg hatályát veszti:
a) a vadon élõ állat és a tenyésztett vad elejtésérõl, húsvizsgálatáról és forgalmáról, valamint a házinyúl húsvizsgálatáról szóló 9/2002. (I. 23.) FVM rendelet,
b) a vadon élõ állat és a tenyésztett vad elejtésérõl, húsvizsgálatáról és forgalmáról, valamint a házinyúl húsvizsgálatáról szóló 9/2002. (I. 23.) FVM rendelet módosításáról szóló 7/2005. (II. 4.) FVM rendelet,
c) a tojástermékek elõállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeirõl szóló 23/2002.
(IV. 5.) FVM rendelet,
d) a halászati termékek termelésének és forgalomba
hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeirõl szóló
40/2002. (V. 14.) FVM rendelet,
e) a trichinella fertõzésre fogékony állatok friss húsának trichinella vizsgálatáról szóló 69/2002. (VIII. 15.)
FVM rendelet,
f) a friss baromfihús elõállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeirõl szóló 70/2002.
(VIII. 15.) FVM rendelet,
g) a friss hús elõállításának és forgalomba hozatalának
élelmiszer-higiéniai feltételeirõl szóló 100/2002. (XI. 5.)
FVM rendelet,
h) a friss hús elõállításának és forgalomba hozatalának
élelmiszer-higiéniai feltételeirõl szóló 100/2002. (XI. 5.)
FVM rendelet módosításáról szóló 118/2004. (VII. 12.)
FVM rendelet,
i) a húskészítmények és egyes egyéb állati eredetû termékek elõállításának és forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeirõl szóló 20/2003. (II. 28.) FVM
rendelet,
j) a hús-, húskészítmény-forgalmazás rendjérõl, feltételeirõl és állategészségügyi ellenõrzésérõl szóló 79/2003.
(VII. 7.) FVM rendelet,
k) meghatározott vízi jármûvek fedélzetén kezelt halászati termékekre vonatkozó alapvetõ élelmiszer-higiéniai
feltételekrõl szóló 23/2004. (III. 2.) FVM rendelet,
l) a tengeri puhatestû állatok tenyésztésének és élve
történõ forgalomba hozatalának élelmiszer-higiéniai feltételeirõl szóló 80/2004. (V. 4.) FVM rendelet,
m) az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló
41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú mellékletének második része.
(2) Az 1. § (1) bekezdésének c) pontja és az 5. § 2007.
január 1-jén hatályát veszti.

Ez a rendelet az emberi fogyasztásra szánt egyes állati
eredetû termékek elõállítására és forgalomba hozatalára

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

6. §
(1) Vadhúsvizsgáló képesítést a vadbegyûjtõ hely üzemeltetõje, a hivatásos vadász és a vadász szerezhet.
(2) A képesített vadhúsvizsgálók képzése hatósági
szakképzésnek minõsül. A tanfolyamon való részvétel
alapkövetelménye középfokú végzettség és állami vadászvizsga megléte vagy a hatósági állatorvos felügyelete alá
rendelt kisegítõk külön jogszabályban meghatározott
szakképzési követelményeinek teljesítése.
(3) A képesített vadhúsvizsgálók képzésének szervezõje az Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ
Szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat), amely a szakmai
képzést az Országos Magyar Vadászkamarával (a továbbiakban: vadászkamara) egyeztetve végzi. Az oktatásra a
Szolgálat és a vadászkamara által kijelölt személyek jogosultak. A vizsgabizottság tagjai: az Állategészségügyi
Szolgálat képviseletében 2 fõ, a vadászterület szerint illetékes vadászati hatóság és a vadászkamara képviseletében
1-1 fõ.
(4) A képesített vadhúsvizsgálók képzésének írásos tananyaga a vadászkamara területi szervezeténél szerezhetõ be.
(5) A képesített vadhúsvizsgálót az illetékes állomás
nyilvántartásba veszi. Az állomás a képesített vadhúsvizsgálókra vonatkozó elõírások megsértése esetén a képesített vadhúsvizsgálót nyilvántartásából törli.
(6) A 853/2004/EK rendelet 3. melléklete, IV. szakasza,
II. fejezete 4. pontjának a) és b) alpontja szerinti nyilatkozattételi, illetve tájékoztatási kötelezettségnek a képesített
vadhúsvizsgáló vad-kísérõ jegy kiállításával tesz eleget.

Gráf József s. k.,
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Melléklet a 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelethez
Vad-kísérõ jegy mintája
„Vad-kísérõ jegy
Sorszám: ............................
Elejtés helye, ideje (év, hó, nap, óra):.................................................................................................................................
Nagyvad azonosító jel száma: ............................................................................................................................................
Vadászatra jogosult neve: ..................................................................................................................................................
KIFOGÁSMENTES
(aláhúzással jelölni a vizsgálat eredménye szerint)
KIFOGÁSOLT, HATÓSÁGI HÚSVIZSGÁLATRA
Tapasztalt elváltozások: .....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Vadász, illetve vadászatra jogosult aláírása: ......................................................................................................................

Vizsgálat helye, ideje (év, hó nap, óra):..............................................................................................................................
Vizsgáló neve: ....................................................................................................................................................................
Vizsgáló nyilvántartási száma: ...........................................................................................................................................
KIFOGÁSMENTES
(aláhúzással jelölni a vizsgálat szerint)
KIFOGÁSOLT, HATÓSÁGI HÚSVIZSGÁLATRA
(hatósági állatorvoshoz)

A vizsgáló aláírása: .........................................................................................................................................................”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
67/2006. (IX. 15.) FVM
rendelete
az egyszerûsített területalapú támogatások
és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti
Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat”
feltételrendszerének meghatározásáról szóló
4/2004. (I. 13.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló
2003. évi LXXIII. törvény 45. §-a (2) bekezdésének
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:
1. §
(1) Az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az agrár-környezetgazdálkodási és a kedvezõtlen
adottságú területek kompenzációs támogatásaiban részesülõ mezõgazdasági termelõ a helyes gazdálkodási gyakorlatra vonatkozó elõírások teljesítésének ellenõrzése,
valamint a nevezett támogatások monitoringja érdekében
a gazdasága teljes területén végzett tevékenységekrõl a
2006/2007. gazdálkodási évtõl kezdõdõen e rendelet
5. számú melléklete szerinti gazdálkodási naplót köteles
vezetni, melynek egy aláírt másolatát el kell küldenie minden év augusztus 31. és december 31. között a Növény- és
Talajvédelmi Központi Szolgálat címére (1118 Budapest,
Budaörsi u. 141–145.).
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A 2005/2006. gazdálkodási évre vonatkozó gazdálkodási napló egy aláírt másolatát 2006. október 1. és 2006.
december 31. közötti idõszakban kell beküldeni a Növényés Talajvédelmi Központi Szolgálat címére (1118 Budapest, Budaörsi u. 141–145.) azzal, hogy ez a rendelkezés
nem vonatkozik arra mezõgazdasági termelõre, aki 2006.
augusztus 31-tõl e rendelet hatálybalépéséig e kötelezettségét már teljesítette.
A gazdálkodási naplót a hozzá kapcsolódó dokumentumok (pl. számlák, bizonylatok) másolatai nélkül kell megküldeni, ugyanakkor a kötelezõ nyilvántartásokra vonatkozó elõírások szerint a kapcsolódó dokumentumokat legalább 5 évig meg kell õrizni.”
(2) Az R. 2. §-a kiegészül az alábbi (7)–(8) bekezdéssel:
„(7) A gazdálkodási napló formanyomtatványát a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapján közzéteszi.
(8) A gazdálkodási naplók kezelését, adatainak feldolgozását az Agrár-környezetgazdálkodási Információs
Rendszer (AIR) mûködtetéséért felelõs, a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint
az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap
Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló
131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 18. §-ának (3) bekezdésében meghatározott szervezet végzi.”

2. §
Az R. 5. számú mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

8468

Melléklet a 67/2006. (IX. 15.) FVM rendelethez
„5. számú melléklet a 4/2004. (I. 13.) FVM rendelethez
A „Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” nyilvántartási kötelezettségeinek teljesítése érdekében vezetendõ gazdálkodási napló
GN01

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ
GAZDÁLKODÁSI ÉV
/

Támogatott adatai

Cégforma:

Ügyfél-regisztrációs szám:

Helység:
Irányítószám:

Utca, tér,
házszám:

Telefonszám:

Fax:

E-mail:

Kapcsolattartó adatai (amennyiben eltér a támogatott adataitól)
Név:

MAGYAR KÖZLÖNY

Név:

Helység:
Irányítószám:
Telefonszám:

Utca, tér,
házszám:
Fax:

E-mail:

Megjegyzés: A gazdálkodási naplóhoz csatolandó dokumentumok jegyzékét a minisztérium honlapján elérhetŋ kitöltési útmutató tartalmazza!

Dátum:

Gazdálkodó aláírása:
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Nyilatkozat:
Büntetŋjogi felelŋsségem teljes tudatában kijelentem, hogy a Gazdálkodási Naplóban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

ÖSSZESÍTŊ ADATLAP

Földhasznosítási összesítŋ
hasznosítási irány
megnevezése
szántó

2006/113. szám

GN02

Állatállomány összesítŋ

terület (ha)

Állatfaj

1.
1.

korcsoport

állategység
(ÁE)

nyitó állatlétszám
szeptember 01-én (db)
2.

záró állatlétszám
augusztus 31-én (db)
3.

éves átlaglétszám
(db)
4.
12.
13.

2.

szŋlŋ

3.

14.
15.
16.

gyümölcs

4.

nádas

5.

17.
18.
19.

halastó

6.

zsombékos, láp

7.

20.
21.

MAGYAR KÖZLÖNY

gyep

22.
erdŋ

8.

pihentetett terület

9.

23.
24.
25.

egyéb:
10.

26.
27.

összesen

11.

28.

8469

8470

GN03

PARCELLAÖSSZESÍTŊ ADATOK

Egységes parcellasorszám

blokkazonosító

parcellasorszám

3.

4.

tárgyévi elŋzŋ évi
1.

2.

lap sorszáma:

helyrajzi szám

terület
(ha)

hasznosítási
irány

támogatási program megnevezése
(AKG célprogram, KAT)

földterületet érintŋ környezet-,
természetvédelmi, illetve egyéb
kötelezettség és/vagy jogosultság

talajvizsgálat
típusa

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ingatlannyilvántartásba bejegyzett
jogosultság
11.
1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.

MAGYAR KÖZLÖNY

3.

9.
10.
11.
12
13

2006/113. szám

14.

PARCELLA ALAPADATOK - szántó

egységes parcellasorszám:

2006/113. szám

GN04

lap sorszáma:

Parcellán termesztett növény adatai
A termesztett növény

faj megnevezése

fajta megnevezése

hozam (t/ha)

1.

2.

3.

elŋvetemény

1.

fŋnövény

2.

másodvetemény

3.

mennyiség

N

A parcellát érintŋ termelés biztonságát veszélyeztetŋ tényezŋk

P2O5

K2O

megnevezés (szélbeavatkozás(ok) megnevezése az
, vízerózió,
kedvezŋtlen hatás mérséklésére, illetve
belvíz, fagykár)
megszüntetésére

Trágyaféleségek megnevezése
kg,t,m3/ha
4.

5.

hatóanyag kg/ha
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

a beavatkozás
ideje
(év)
13.
4.
5.

MAGYAR KÖZLÖNY

Tápanyag-gazdálkodási terv

6.
7.
8.
9.
10.
összesen

11.

8471

8472

GN05

PARCELLA ALAPADATOK - ültetvény

egységes parcellasorszám:

lap sorszáma:

Ültetvény alapadatai
növényfaj megnevezése

fajta megnevezése

alany megnevezése

részarány (%)

1.

2.

3.

4.

sortávolság
(m)
5.

tŋtávolság
(m)
6.

telepítés éve

mťvelési mód

hozam (t/ha)

7.

8.

9.
1.
2.
3.

5.
6.
7.
A parcellát érintŋ termelés biztonságát veszélyeztetŋ tényezŋk

Tápanyag-gazdálkodási terv
mennyiség

N

P2O5

megnevezés (szélbeavatkozás(ok) megnevezése az
, vízerózió,
kedvezŋtlen hatás mérséklésére, illetve
belvíz, fagykár)
megszüntetésére

K2O

Trágyaféleségek megnevezése
kg,t,m3/ha
10.

11.

hatóanyag kg/ha
12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a beavatkozás
ideje
(év)

MAGYAR KÖZLÖNY

4.

19.
8.
9.
10.
11.
12.

összesen

14.

2006/113. szám

13.

PARCELLA MŤVELÉSI ADATOK

parcella hasznosítási
iránya:

egységes parcellasorszám:

2006/113. szám

GN06

lap sorszáma:

Mťveleti adatok
ideje

mťvelet megnevezése

1.

2.

mťvelethez kapcsolódó adatok, kijuttatott, betakarított termék(ek), melléktermék(ek), elemi kár
mennyisége
mértékegysége
megnevezése
4.
5.
3.

terület
(ha)
6.
1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.

MAGYAR KÖZLÖNY

3.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

8473

8474

ADATLAP NÖVÉNYVÉDELMI MEGFIGYELÉSHEZ
(integrált és/vagy ökológiai gazdálkodási programba bevitt területekre kötelezŋ)

GN07

lap sorszáma:

Károsítók megfigyelése
egységes
parcellasorszám
(ok)

megfigyelés
ideje

növény fejlettségi állapota

megfigyelés módja és eszköze

károsító megnevezése

károsító fejlŋdési
állapota

károsító megjelenésére utaló jelek

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.

MAGYAR KÖZLÖNY

3.

9.
10.
11.
12.

14.

2006/113. szám

13.

NYILVÁNTARTÁS NÖVÉNYVÉDŊ SZERES KEZELÉSEKRŊL (Permetezési napló)
A növényvédŋ szer

A kezelés
Kezelt kultúra
1.

helye (egységes
parcellasorszámok)
2.

területe (ha)

idŋpontja

3.

4.

kereskedelmi
megnevezése
5.

adagja (kg, l/ha,
2

g/m , g/fm)

6.

2006/113. szám

GN08

lap sorszáma:

A permetlé
mennyisége
(l/ha, l/m2)

É.V.I.
(nap)

A betakarítás
idŋpontja
(hó, nap)

A felelŋs aláírása

7.

8.

9.

10.
1.
2.

4.
5.
6.
7.
8.

MAGYAR KÖZLÖNY

3.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

8475

8476

GN09
Egységes parcellasorszám(ok)
1.

ÖNTÖZÉSI NYILVÁNTARTÁS (öntözési napló)
öntözés
ideje
(hónap/nap)
2.

kezdete
(óra/perc)
3.

vége
(óra/perc)
4.

öntözött
terület
(ha)
5.

Vízkivétel
üzemóra
(óra)
6.

mennyiség
(m3)
7.

lap sorszáma:
kijuttatott anyag(ok)

megnevezése
(tápoldat, növényvédŋ szer stb.)
8.

mennyisége
(kg, l)
9.

megjegyzés (vízkiviteli hely megadagja
nevezés, engedély
(kg/ha, l/ha)
száma stb.)
10.
11.
1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

MAGYAR KÖZLÖNY

4.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

18.

2006/113. szám

17.

2006/113. szám

TARTÁSMÓD ŊSSZESÍTŊ

GN10

lap sorszáma:

Állattartó telep megnevezése és címe
1.

1.
Állatfaj megnevezése

korcsoport

2.

3.

Tartásmódonkénti éves átlagos állatlétszám (db)
almos

mélyalmos

legeltetéses

karám/kifutó

egyéb………………….

összesen

4.

5.

6.

7.

8.

9.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
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4.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
18.

8477

8478

GN11

TRÁGYÁZÁSI NAPLÓ

lap sorszáma:

A trágyázás

Kijuttatott trágyaféleség

Trágyázott kultúra megnevezése
1.

helye (egységes parcellasorszám)

idŋpontja

megnevezése

mennyisége

2.

3.

4.

5.

nitrogén hatóanyag
tartalma
6.

talajbamunkálás
idŋpontja
7.
1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

MAGYAR KÖZLÖNY

4.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

2006/113. szám

17.

SZERVESTRÁGYA MÉRLEG

Trágyaféleség(ek) megnevezése

trágyatároló kialakítása

tároló kapacitás

1.

2.

3.

elŋzŋ évi
maradvány
4.

2006/113. szám

GN12

lap sorszáma:

keletkezett

vásárolt

kijuttatott

értékesített

záró

5.

6.

7.

8.

9.
1.
2.
3.
4.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
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5.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

8479

8480

GN13

LEGELTETÉSI NYILVÁNTARTÁS

kezdete

vége

legeltetett
napok
száma

1.

2.

3.

legeltetés

legeltetett
parcellák
sorszáma

terület
(ha)

4.

5.

lap sorszáma:

legeltetett állat(ok)ra vonatkozó adatok
legeltetés módja
állatfaj

korcsoport

darab

6.

7.

8.

9.
1.
2.
3.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

MAGYAR KÖZLÖNY

4.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

18.

2006/113. szám

17.

ÁLLATÁLLOMÁNY-VÁLTOZÁSI NYILVÁNTARTÁS
fajta
megnevezése

faj megnevezése

2006/113. szám

GN14

lap sorszáma:
korcsoport
megnevezése

állományváltozás havi bontásban
állományváltozás oka

szeptember

október

november

december

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

csökkenés

1.

szaporulat

2.

vétel

3.

átminŋsítés

4.

növekedés összesen

5.

elhullás

6.

értékesítés (selejtezés
és saját fogyasztás is)

7.

átminŋsítés

8.

csökkenés összesen

9.

MAGYAR KÖZLÖNY

növekedés

induló, illetve hó eleji
állatlétszám

10.

hó végi záró állatlétszám
Támogatási program megnevezése
13.

a programba vitt
állatok száma (db)
14.

éves átlaglétszám
(db)
15.

tartásmód
16.
11.

8481

8482

GN15

HALASTAVI NYILÁNTARTÁS - tótörzskönyv

egységes parcellasorszám:

lap sorszáma:

Alkalmazott technológiai ismertetése
1.

1.
Kihelyezés
faj neve

korcsoportja

2.

3.

4.

mennyisége
db
5.

ideje
kg
6.

7.

ideje

adagja (kg)

10.

11.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Takarmányozás
takarmány neve
12.

Gyógyszer vagy vegyszer felhasználás

Trágyázás
mennyisége (t)
13.

trágya féleség megnevezése
14.

mennyisége (t)
15.

hatóanyaga (kg) kijuttatás gyakorisága
16.
17.

neve
18.

mennyisége (kg)
19.

MAGYAR KÖZLÖNY

ideje

Meszezés

Lehalászás
mennyisége
db
kg
8.
9.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

15.

2006/113. szám

14.

MEGJEGYZÉSEK
Ideje

GN adatlap
száma

GN adatlap
lapszáma

oszlopszám

sorszám

lap sorszáma:

2006/113. szám

GN16

megjegyzés

MAGYAR KÖZLÖNY
8483

8484

GN17

SZAKTANÁCSADÁSI ADATLAP

lap sorszáma:

Szaktanácsadó adatai
Szaktanácsadót foglalkoztató
szervezet neve:

Név:
Azonosító:

Szaktanácsadás
tárgya:

Helység:
Irányítószám:

Utca, tér,
házszám:
Faxszám:

Telefonszám:

Megjegyzés

Dátum:

Szaktanácsadó aláírása:

Szaktanácsadó adatai
Szaktanácsadót foglalkoztató
szervezet neve:

Név:
Azonosító:

Szaktanácsadás
tárgya:

MAGYAR KÖZLÖNY

E-mail:

Helység:
Irányítószám:
Telefonszám:

Utca, tér,
házszám:
Faxszám:

E-mail:

Megjegyzés

Szaktanácsadó aláírása: "

2006/113. szám

Dátum:

2006/113. szám
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3. §

A gazdasági és közlekedési miniszter
65/2006. (IX. 15.) GKM
rendelete

(1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete
szerint módosul.

a közutak igazgatásáról szóló
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosításáról

(2) Az R. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete
szerint módosul.

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény
(a továbbiakban: Kkt.) 48. §-a (3) bekezdése b) pontjának
2. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

4. §

1. §
A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM
rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az autópályákat, az autóutakat egy vagy kettõ jegyû számmal, az elsõ- és másodrendû fõutakat egy, kettõ
vagy három jegyû számmal, az egyéb országos közutakat
négy vagy öt jegyû számmal kell jelölni. A gyorsforgalmi
utakat (ütemezett kiépítés esetén a hossz, a kiépítés, a hálózati szerep függvényében az UKIG mûszaki értékelése
alapján) M betûjellel is jelölni kell.
(4) A nemzetközi hálózatok részét képezõ utakat a vonatkozó nemzetközi egyezményben meghatározott jellel is
jelölni kell.”

2. §
(1) Az R. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az országos közút igénybevételéért fizetendõ díj
összegét – e rendelet 4. számú mellékletében foglalt díjtételek és szorzószámok alkalmazásával – a közút kezelõje
állapítja meg. Nem kell díjat fizetni vasúti átjáróban – a
vasúti átjáróhoz kapcsolódóan – a vasút üzemeltetõje által
vagy megrendelésére végzett, továbbá az országos és helyi
közút területén a közút kezelõje vagy az építtetõ által, illetõleg megrendelésére állami vagy önkormányzati érdekbõl
végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén.”
(2) Az R. 6. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) A pótdíjat az igénybevétel tényleges tartamára – a
hozzájárulástól eltérõ igénybevétel esetén a szabálytalanság fennállásának idõtartamára – kell megállapítani. A
hozzájárulás nélküli igénybevétel esetén a pótdíj mellett az
alapdíjat is meg kell fizetni. A pótdíjat a kötelezést tartalmazó határozat kézhezvételétõl számított 15 napon belül
kell – országos közutak esetén az Útpénztár fejezeti kezelésû elõirányzat javára – a közút kezelõjéhez megfizetni.
Az alapdíj, illetõleg a pótdíj késedelmes megfizetése esetén az igénybevevõ köteles késedelmi kamatot is fizetni.”

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Egyidejûleg hatályát veszti a közutak igazgatásáról
szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet módosításáról
szóló 5/1999. (II. 12.) KHVM rendelet 2. §-ának az
R. 3. §-a (3) és (4) bekezdését megállapító rendelkezése,
3. §-ának az R. 6. §-a (4) és (9) bekezdését megállapító
rendelkezése, 1. számú melléklete I. fejezetének 1. pontja,
2. számú melléklete II. fejezetének 5. és 6. pontja, továbbá
a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM
rendelet módosításáról szóló 63/2003. (X. 16.) GKM rendelet 1. §-a, valamint a közutak igazgatásáról szóló
19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet és az utak építésének,
forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezésérõl szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet módosításáról szóló 34/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 3. §-ának
az R. 3. §-a (3) és (4) bekezdését megállapító rendelkezése, az 1. melléklete I. fejezetének 1. pontja, a 2. melléklete
I. fejezetének 3. pontjában foglalt táblázat elsõ és 18. sora,
valamint II. fejezetének 5. és 6. pontja.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet
a 65/2006. (IX. 15.) GKM rendelethez
[1. számú melléklet
a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelethez]
Az R. 1. számú melléklete I. fejezetének 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Autópályák
Csak gépjármûforgalom céljára szolgálnak. Távolsági
– országok, országrészek, illetve régiók közötti –,
valamint jelentõs nemzetközi forgalmat lebonyolító és azt
a legnagyobb közlekedésbiztonságot nyújtva, a legmagasabb minõségi színvonalon kielégítõ, irányonként legalább két forgalmi sávval és leállósávval rendelkezõ osztottpályás utak, fizikai elválasztással. A gépjármûvezetõk
és az utasok tájékoztatása, utazási kényelme magas szolgáltatási színvonalú. Minden keresztezése külön szintû és
a forgalmi csomópontokban a gépjármûvek fel- és lehajtására külön sávok szolgálnak. Az autópályán szintbeni vas-
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úti átjárót és tömegközlekedési megállóhelyet, valamint az
út menti ingatlanokhoz közvetlen csatlakozást létesíteni
nem lehet. Csak a forgalmi csomópontokban szabad fel- és
lehajtani. A környezõ területektõl kerítés vagy más fizikai
akadály választja el.”

2. melléklet
a 65/2006. (IX. 15.) GKM rendelethez

(1) Az R. 2. számú melléklete „Gyorsforgalmi utak” címet viselõ I. fejezetének 3. pontjában foglalt táblázat „ M0
Budapest körüli gyûrû” megjelölésû elsõ sorának, továbbá
„M5” megjelölésû 18. sorának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A gyorsforgalmi utak számozása:

M0 Budapest
körüli gyûrû:

M5

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
39/2006. (IX. 15.) KvVM
rendelete
a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló
1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló
10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény 21. §-ának (1) és (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – az érdekelt miniszterekkel egyetértésben – a következõket rendelem el:

[2. számú melléklet
a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelethez]

A gyorsforgalmi
út száma

2006/113. szám

A gyorsforgalmi út nyomvonala

Budaörs–Törökbálint–Diósd–Budapest,
XXII. ker.–Duna-híd–Szigetszentmiklós–
Duna-híd–Dunaharaszti–Bp. XXIII. ker.–
Gyál–Üllõ–Vecsés–Üllõ–Ecser*–
Maglód*–Pécel*–Bp. XVII. ker.*–
Nagytarcsa*–Kistarcsa*–Bp. XVI. ker.*–
Csömör*–Fót–Dunakeszi–Duna-híd*–
Szigetmonostor*–Duna-híd*–
Budakalász*–Pilisborosjenõ*–Üröm*–
Solymár*–Nagykovácsi*–Budakeszi*–
Budaörs*

1. §
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi
LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM rendelet (a továbbiakban: KTM rendelet) 8. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Kt. 5/C. § (2) bekezdésében foglaltak alapján
visszaigénylésre jogosult a termékdíjköteles termék exportjával vagy Közösségen belüli értékesítésével kapcsolatos adatokról a 10. melléklet szerinti tartalommal nyilvántartást vezet.”

2. §
A KTM rendelet a következõ címmel és 13/A. §-sal egészül ki:

M0 Budapest–Kecskemét–Kiskunfélegyháza–Szeged térsége–Röszke**–(Szerbia)

”
(2) Az R. 2. számú melléklete II. fejezetének 5. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. Az utak számát a szektorelvnek és az út hálózati szerepének figyelembevételével kell meghatározni.”
(3) Az R. 2. számú melléklete II. fejezetének 6. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. A fõutak számozása
Az egy számjegyû elsõrendû fõutak a szektoralkotó
utak egytõl nyolcig sorszámmal.
A két (és három) számjegyû elsõrendû, valamint a két és
három számjegyû másodrendû fõutak az egyes szektorokban a szektorszámmal kezdõdnek, a második (vagy harmadik) számjegyük Budapesttõl kiinduló és az óramutató járásával megegyezõ sorrendben következik. Ezek alkotják
– a mellékutak számjelének a meghatározásánál fontos –
alszektorok határait.”

„A láncügyletek bejelentésének és nyilvántartásának
szabályai
13/A. § (1) A kötelezett a Kt. 5/D. § (2) bekezdése szerinti bejelentést az ügylet megkezdése elõtt legalább három nappal a 9. melléklet I. pontjában foglaltaknak megfelelõ adattartalommal, az adóhatóság által rendszeresített, a
honlapjáról letölthetõ nyomtatványon, illetve az arra kötelezett elektronikus úton teszi meg a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ adóhatóságnál.
(2) A láncügylet esetén a mentesség igénybevételéhez a
kötelezettnek rendelkeznie kell minden bejelentett ügylet
vonatkozásában a termék kiszállítását igazoló okmány és
az értékesítési láncot igazoló számlák kötelezettnél maradó példányával, valamint nyilvántartást kell vezetnie a
9. melléklet II. pontjában meghatározottak szerint.
(3) A láncügylet esetén a mentesség igénybevételéhez a
termék kiszállítását igazoló okmányon a termékek fuvarozásra (feladásra) átvétele helyének a kötelezett címét (telephelyét, saját vagy bérelt raktárát) kell feltüntetni. Az
okmányon igazolni kell
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a) a kötelezettnek és a fuvarozásra (feladásra) átvevõnek, hogy a terméket a kötelezett címérõl szállították el, továbbá
b) a külföldi vevõnek, hogy a terméket átvette.
(4) A Kt. 5/D. §-a, valamint e § tekintetében a termék kiszállítását igazoló okmány:
a) export esetén a termék exportját igazoló vámokmány és az áruk kiszállítását igazoló okmány,
b) Közösségen belüli értékesítés esetén az áruk kiszállítását igazoló okmány
kötelezettnél maradó példánya.”

3. §
A KTM rendelet 9–10. számú melléklete helyébe e rendelet 1–2. számú melléklete lép.

4. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – 2006. szeptember 20-án lép hatályba.
(2) A 2006. augusztus 31. napját követõen 2006. szeptember 23-ig keletkezett termékdíj-fizetési kötelezettség
esetében a kötelezett a bejelentést az adóhatóság által
rendszeresített, a honlapjáról letölthetõ nyomtatványon,
illetve az arra kötelezett elektronikus úton a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkezõ adóhatóságnál 2006. október
1-jéig teszi meg.
Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet
a 39/2006. (IX. 15.) KvVM rendelethez
„9. számú melléklet
a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez
Láncügyletek esetében a bejelentés
és a nyilvántartás adattartalmi követelményei
I. A bejelentés tartalmi követelményei
A 13/A. § (1) bekezdés szerinti bejelentés ügyletenként
tartalmazza:
a) a kötelezett nevét, címét, adószámát, GLN számát,
b) a termékdíjköteles termék megnevezését, KT-kódját, a termékdíj alapját képezõ mennyiségét (kg vagy db),
c) a láncügyletben részt vevõ belföldi vevõk nevét, címét, adószámát,
d) a láncügyletben részt vevõ vevõk sorrendjét a termék értékesítésének idõpontja szerint,
e) a kiszállítást végzõ nevét, címét, adószámát (ennek
hiányában GLN számát),
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f) a kiszállítás idõpontját, fuvarozásra (feladásra) átvétel helyét (telephely, saját vagy bérelt raktár) és rendeltetési helyét,
g) a külföldi vevõ nevét, címét, a rendeltetéssel érintett
székhelyét vagy telephelyét.
II. A nyilvántartás tartalmi követelményei
A 13/A. § (2) bekezdés szerinti nyilvántartás bejelentett
ügyletenként tartalmazza:
a) a kötelezett nevét, adószámát, GLN számát,
b) a termékdíjköteles termék megnevezését, KT-kódját, KN-kódját, a termékdíj alapját képezõ mennyiségét
(kg vagy db),
c) a láncügyletben részt vevõ belföldi vevõk nevét,
adószámát,
d) a láncügyletben történt értékesítések résztvevõit,
idõpontjait, a számlák sorszámait,
e) a kiszállítást végzõ nevét, címét, adószámát (ennek
hiányában GLN számát),
f) a kiszállítás idõpontját, fuvarozásra (feladásra) átvétel helyét (telephely, saját vagy bérelt raktár) és rendeltetési helyét,
g) export esetén a vámhatóság által igazolt végleges
rendeltetéssel történõ kiléptetés idõpontját, Közösségen
belüli értékesítésnél a vevõ általi átvétel helyét és idõpontját,
h) a 13/A. § (4) bekezdésében meghatározott okmányok azonosító számát.”

2. számú melléklet
a 39/2006. (IX. 15.) KvVM rendelethez
„10. számú melléklet
a 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelethez
A Kt. 5/C. § (2) bekezdés szerinti visszaigénylés
esetében a nyilvántartás adattartalmi követelményei
1. A termékdíj visszaigénylõjének adatai
a) Név;
b) Adószám;
c) GLN szám;
d) Bankszámlaszám;
e) Cím;
f) Telefonszám.
2. A termékdíjköteles termékre vonatkozó adatok
a) Termékdíjköteles termék megnevezése;
b) Termékdíj fajtája;
c) A vásárolt termékdíjköteles termék mennyisége, a
számla száma, a vásárolt termékre befizetett termékdíj
összege;
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d) Az exportált vagy Közösségen belül értékesített termékdíjköteles termék mennyisége, a 13/A. § (4) bekezdésében meghatározott okmányok azonosító száma;
e) A termékdíj befizetõjének neve, címe, adószáma, az
általa kibocsátott számla száma;
f) Az exportált vagy Közösségen belül értékesített termékre befizetett termékdíj összege.”

A pénzügyminiszter
22/2006. (IX. 15.) PM
rendelete
a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény
végrehajtásáról szóló
24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról
A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény (a továbbiakban: VPtv.) 43. §-ának a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 24/2004. (IV. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (3) és (4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel rendelkezõ középfokú szervei: a Vám- és Pénzügyõrség regionális parancsnokságai, a Vám- és Pénzügyõrség regionális nyomozó hivatalai, a Vám- és Pénzügyõrség Központi Repülõtéri Parancsnoksága, a Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága, a Vám- és
Pénzügyõrség Központi Ellenõrzési Parancsnoksága, a
Vám- és Pénzügyõrség Jövedéki Kapcsolattartó és Kockázatelemzési Központja, a Vám- és Pénzügyõrség Központi
Járõrszolgálat Parancsnoksága, a Vám- és Pénzügyõrség
Számlavezetõ Parancsnoksága, a Vám- és Pénzügyõrség
Vegyvizsgáló Intézete.
(4) A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel rendelkezõ alsó fokú szervei: a fõvámhivatalok, a vámhivatalok,
a regionális jövedéki központok, a Fõvárosi Szabálysértési
Hivatal, a Vámáruraktár és a Pesti Jövedéki, Adójegy és
Zárjegy Hivatal.”

2. §
(1) Az R. 4. §-ának j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel rendelkezõ középfokú szervei:]
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„j) a Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancsnoksága, székhelye Budapest, illetékessége a jogszabályban meghatározott bûncselekmények esetén a Magyar
Köztársaság területére terjed ki,”
(2) Az R. 4. §-a a következõ új k)–q) pontokkal egészül
ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi k)–n) pontok számozása
r)–u) pontokra változik:
[A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel rendelkezõ középfokú szervei:]
„k) Vám- és Pénzügyõrség Közép-Magyarországi Regionális Nyomozó Hivatala, székhelye Budapest, illetékessége kiterjed Budapest és Pest megye közigazgatási területére,
l) Vám- és Pénzügyõrség Észak-Magyarországi Regionális Nyomozó Hivatala, székhelye Eger, illetékessége kiterjed Heves, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megye
közigazgatási területére,
m) Vám- és Pénzügyõrség Észak-Alföldi Regionális
Nyomozó Hivatala, székhelye Nyíregyháza, illetékessége
kiterjed Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és SzabolcsSzatmár-Bereg megye közigazgatási területére,
n) Vám- és Pénzügyõrség Dél-Alföldi Regionális Nyomozó Hivatala, székhelye Kecskemét, illetékessége kiterjed Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye közigazgatási
területére,
o) Vám- és Pénzügyõrség Közép-Dunántúli Regionális
Nyomozó Hivatala, székhelye Székesfehérvár, illetékessége kiterjed Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom
megye közigazgatási területére,
p) Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-Dunántúli Regionális Nyomozó Hivatala, székhelye Gyõr, illetékessége kiterjed Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye közigazgatási területére,
q) Vám- és Pénzügyõrség Dél-Dunántúli Regionális
Nyomozó Hivatala, székhelye Pécs, illetékessége kiterjed
Baranya, Somogy és Tolna megye közigazgatási területére,”

3. §
Az R. a következõ új 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A regionális nyomozó hivatalok feladata és hatásköre:
a) intézik a külön jogszabállyal feladatkörükbe utalt
szakmai ügyeket,
b) végzik a jogszabály által hatáskörükbe utalt bûncselekmények megelõzését, felderítését, valamint a nyomozását az erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint,
c) eljárnak azokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály hatáskörükbe utal.”
4. §
(1) Az R. 9. §-ának c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[A Vám- és Pénzügyõrség Számlavezetõ Parancsnoksága feladata és hatásköre:]
„c) az elévült tartozatlan vámteher és vámbiztosíték befizetés, túlfizetés és a fel nem használt vámbiztosíték,
valamint a beazonosítható elõíráshoz nem köthetõ elévült
tartozatlan jövedéki és energiaadó, bírság, illetve pótlékbefizetés, túlfizetés törlése,”
(2) Az R. 9. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
[A Vám- és Pénzügyõrség Számlavezetõ Parancsnoksága feladata és hatásköre:]
„i) a jövedéki adó és energiaadó tekintetében az adózó
folyószámlájának egyenlegérõl és a tartozásai után felszámított késedelmi pótlékról magánszemély adózók részére
augusztus 31-ig, más adózók részére október 31-ig értesítést ad ki.”

5. §
Az R. 12. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hatósági jogkörrel rendelkezõ alsó fokú szervek feladata és hatásköre:]
„d) törvényben meghatározott körben szabálysértési hatósági jogkört gyakorolnak,”

6. §
Az R. 17. §-ának (1) és (2) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Vámraktár engedélyezésére, amennyiben a számviteli nyilvántartás magában foglalja a raktárnyilvántartást
is, a kérelmezõ számviteli nyilvántartásának helye szerint
illetékes fõvámhivatal, Budapest és Pest megye közigazgatási területén – illetékességi területén belül – a Buda-térségi Fõvámhivatal, a Dél-Pest térségi Fõvámhivatal, az
Észak-Pest térségi Fõvámhivatal, illetve az 1. számú Repülõtéri Vámhivatal rendelkezik hatáskörrel.
(2) Ha a számviteli nyilvántartás a raktárnyilvántartást
nem foglalja magában, vagy a kérelmezõ számviteli nyilvántartása nem Magyarországon található, és a raktározás
kizárólag Magyarországon történik, továbbá az egyedi engedélyezés esete nem áll fenn, a vámraktár engedélyezésére a raktárnyilvántartás vezetésének helye szerint illetékes
fõvámhivatal, Budapest és Pest megye közigazgatási területén – illetékességi területén belül – a Buda-térségi Fõvámhivatal, a Dél-Pest térségi Fõvámhivatal, az ÉszakPest térségi Fõvámhivatal, illetve az 1. számú Repülõtéri
Vámhivatal rendelkezik hatáskörrel. Ha egy engedélyben
több telephelyet kívánnak vámraktárként engedélyeztetni,
az illetékességet az összesített adatokat tartalmazó – de
minden engedélyeztetni kívánt telephelyen hozzáférhetõ –
központi nyilvántartás vezetésének helye szerint kell megállapítani.”
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Az R. 18. §-a a következõ k) ponttal egészül ki:
[A 17. számú Fõvámhivatal illetékes kizárólag:]
„k) az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV.
törvényben meghatározott, a termékimporthoz kapcsolódó
adófizetési kötelezettség önadózás útján történõ teljesítésének engedélyezésére.”

8. §
(1) E rendelet 1–3. §-a és 5. §-a 2006. szeptember 15-én
lép hatályba, ezzel egyidejûleg az R. 13. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.
(2) E rendelet 4. §-a, 6. §-a és 7. §-a 2007. január 1-jén
lép hatályba, ezzel egyidejûleg az R. 3. §-a (2) bekezdésének k) pontja hatályát veszti.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

A szociális és munkaügyi miniszter
3/2006. (IX. 15.) SZMM
rendelete
a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek
igazolására alkalmas iratokról szóló
1/2006. (II. 2.) FMM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. §-ának (8) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratok körérõl a következõket rendelem el:
1. §
(1) A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek
igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben
(a továbbiakban: Áht.) meghatározott feltételei megállapítása alapjául a következõ iratok szolgálnak:
a) az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OMMF) által
aa) a munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV.
törvény (a továbbiakban: Met.) 8/C. §-ának (4) bekezdése
alapján nyilvánosságra hozott adatok,
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ab) az Áht. 15. §-a (5) bekezdése szerinti esetben a
munkáltató kérelmére kiállított hatósági bizonyítvány;
b) az Áht. 15. § (9) bekezdése a) pontjának aa) alpontjában meghatározott feltétel tekintetében az Egyenlõ Bánásmód Hatóság (a továbbiakban: EBH) nyilvántartásából
az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban:
Ebt.) 17/A. §-ának (4) bekezdése alapján nyilvánosságra
hozott adatok;
c) az Áht. 15. §-a (9) bekezdésének b) és c) pontjában
meghatározott feltételek tekintetében a munkáltató nyilatkozata.”
(2) Az R. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés a) pontjában foglalt irat helyett a
rendezett munkaügyi kapcsolatok megállapításának alapjául
a) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok esetében a
Miniszterelnöki Hivatal,
b) a honvédelmi ágazathoz külön jogszabály alapján
tartozó munkáltató esetében a Honvédelmi Minisztérium,
c) büntetés-végrehajtási szervezet esetében az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium,
d) az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása alá
tartozó fegyveres és rendvédelmi szervek esetében az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
által kiállított igazolás szolgál.”

2. §
Az R. 2/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2/A. § (1) Pályázati úton nyújtott támogatások esetében
a) a támogatást nyújtó,
b) – olyan támogatási eljárásban, amelynek lebonyolításában jogszabály felhatalmazása vagy megbízás alapján
más szervezet mûködik közre – a pályázati eljárás lebonyolításában közremûködõ szerv
a támogatási szerzõdés megkötését megelõzõen a 2. §
(1) bekezdésében meghatározott iratok alapján ellenõrzi
azt, hogy a pályázó munkáltató vonatkozásában teljesülnek-e a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht.-ben meghatározott követelményei.
(2) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya
alá tartozó eljárásban megállapított támogatások esetében
az eljárás lefolytatására illetékes támogatást nyújtó szerv,
illetve – olyan támogatási eljárásban, amelynek lebonyolításában jogszabály felhatalmazása vagy megbízás alapján
más szervezet mûködik közre – a pályázati eljárás lebonyolításában közremûködõ szerv a 2. § (1) bekezdésében
meghatározott iratok alapján a támogatásról szóló határozat meghozatalát, illetõleg a hatósági szerzõdés megkötését megelõzõen ellenõrzi azt, hogy teljesülnek-e a támogatást igénylõ munkáltató vonatkozásában a rendezett mun-
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kaügyi kapcsolatok Áht.-ben meghatározott követelményei.
(3) Az Áht. 15. §-a (5) bekezdésében meghatározott
esetben a munkáltató által elõterjesztett hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemben fel kell tüntetni
a) a munkáltató nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkezõ munkáltató esetében nevét,
székhelyét és adóazonosító jelét,
b) azt, hogy a munkáltató a hatósági bizonyítvány kiállítását a korábban lefolytatott munkaügyi ellenõrzés során
megállapított jogsértõ helyzet megszüntetésének igazolása céljából az Áht. 15. §-a (5) bekezdésének d) pontja alapján kéri,
c) a munkáltató nyilatkozatát arról, hogy az Mt.
75/A. §-a szerinti jogsértést megállapító jogerõs és végrehajtható közigazgatási határozat kézhezvételétõl számított
egy hónapon belül a jogsértõ állapotot megszüntette.
(4) A (3) bekezdésében foglaltakról kiállított hatósági
bizonyítvány tartalmazza
a) a munkáltató nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkezõ munkáltató esetében nevét,
székhelyét és adóazonosító jelét,
b) azt, hogy a hatósági bizonyítvány kiállítására a munkáltató kérelmére, az Áht. 15. §-a (5) bekezdésének
d) pontjában szereplõ körülmény igazolása céljából került
sor,
c) a korábbi jogsértést megállapító határozat számát,
keltét, jogerõre emelkedésének napját,
d) azt, hogy a hatósági bizonyítvány mely szerv elõtt
történõ felhasználás céljából került kiállításra,
e) a hatósági bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló hatósági ellenõrzés elvégzésének idõpontját.”

3. §
Az R. a következõ 2/B. §-sal egészül ki:
„2/B. § (1) A támogatást nyújtó szerv minden egyes támogatási eljárásban írásban köteles dokumentálni, hogy a
Met. 8/C. §-ának (4) bekezdése, valamint az Ebt.
17/A. §-ának (4) bekezdése szerint nyilvánosságra hozott
adatok alapján ellenõrizte, hogy a támogatás igénylõje
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok jogszabályban meghatározott feltételeinek.
(2) Az írásbeli dokumentáció tartalmazza az OMMF,
illetve az EBH honlapján szereplõ adatok közül a támogatás iránti kérelmet benyújtó munkáltatóra vonatkozóan kinyomtatott adatokat. Amennyiben az adatok kinyomtatására bármilyen – különösen technikai – okból nincs lehetõség, a dokumentációnak tartalmaznia kell a támogatási
ügyet döntésre elõkészítõ ügyintézõ hivatalos feljegyzését
a támogatás igénylõjére vonatkozóan a nyilvántartásban
szereplõ adatokról, a nyilvántartásba való betekintés idõpontjáról és arról, hogy a támogatás igénylõjére vonatkozó
adatok kinyomtatására nem volt lehetõség. A feljegyzést
az ügyintézõ aláírásával látja el.”
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4. §

(1) E rendelet 2006. szeptember 23-án lép hatályba.
Rendelkezéseit a hatálybalépésének idõpontjában folyamatban lévõ támogatási programok, illetve a hatálybalépéskor el nem bírált támogatási igények alapján nyújtott
támogatásokra is alkalmazni kell.
(2) A rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek
igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM
rendelet e rendelettel beiktatott 2. §-a (1) bekezdése
a) pontjának ab) alpontja, valamint e rendelettel beiktatott
2/A. §-ának (3)–(4) bekezdése 2008. január 1-jén hatályát
veszti.
Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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(3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján engedélyezem a Lengyel Köztársaság elnöke által dr. Molnár Imre
részére adományozott „A Lengyel Köztársaság Szolgálatáért Érdemrend Lovagkeresztje” kitüntetés viselését.
Budapest, 2006. szeptember 1.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. szeptember 1.
Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KEH-ügyszám: VII-5/3573/2006.

III. rész HATÁROZATOK
A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
156/2006. (IX. 15.) KE
határozata
kitüntetés viselésének engedélyezésérõl
A külügyminiszter elõterjesztésére a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 94. számában megjelent, az
Egészségügyi Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló
5/2006. (MK 94.) EüM utasítás mellékletét képezõ Szervezeti és Mûködési
Szabályzat 3. számú mellékletében az
„I. Az Egészségügyi Minisztérium szervezeti egységeinek szakmai irányítási jogkörébe tartozó intézmények jegyzéke Költségvetési és Ellenõrzési
Fõosztály” szövegrész helyesen:
,,I. A Költségvetési és Ellenõrzési Fõosztály valamennyi, a minisztérium általános felügyelete alá tartozó intézmény tekintetében pénzügyi
és gazdálkodási felügyeletet gyakorol. A következõ intézmények és szervek fölött a szakmai irányítási jogkört az adott szakmai feladat szerint
illetékes szervezeti egység – a 32. pont szerinti szerv tekintetében a Jogi
és Nemzetközi Szakállamtitkár, a 33. pont szerinti szerv tekintetében a
Közgazdasági Szakállamtitkár – gyakorolja:”
(Kézirathiba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

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

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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