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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

66/2006. (IX. 15.) FVM
rendelete

az állati eredetû élelmiszerekre vonatkozó
egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról

Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI. tör -
vény 47.  §-a (2) be kez dé sé nek 2., 5. és 20., valamint
22. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket 
rendelem el:

1.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ké pe sí tett vad hús vizs gá ló: az ál la ti ere de tû élel mi -

sze rek kü lön le ges hi gi é ni ai sza bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról
 szóló 2004. áp ri lis 29-i 853/2004/EK euró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let (a továb biak ban: 853/2004/EK ren de -
let) 3. mel lék le te IV. sza ka sza I. fe je ze té nek 2. pont ja sze -
rint kép zett sze mély nek mi nõ sü lõ sze mély, aki részt vett
az erre a cél ra meg hir de tett el mé le ti és gya kor la ti kép zést
nyúj tó tan fo lya mon, a tan anyag ból ered mé nyes vizs gát
tett, er rõl meg fe le lõ iga zo lás sal ren del ke zik, és akit az ille -
té kes me gyei (fõ vá ro si) ál lat egész ség ügyi és élel mi -
szer-el len õr zõ ál lo más (a to váb bi ak ban: ál lo más) nyil ván -
tar tás ba vett,

b) vad-kí sé rõ jegy: a nagy vad meg je lö lé sé re szol gá ló,
víz hat lan, pa pír ból ké szült, a mel lék let sze rin ti for má ban
ki ál lí tott nyom tat vány,

c) má sod la gos hús vizs gá lat: a ha tó sá gi ál lat or vos vagy 
a jo go sult ál lat or vos ál tal már meg vizs gált és fo gyasz tás ra
al kal mas nak mi nõ sí tett (meg je lölt) hús el len õr zé se.

(2) E ren de let te kin te té ben az euró pai élel mi szer jog ál -
ta lá nos el ve i rõl és kö ve tel mé nye i rõl, az Euró pai Élel mi -
szer-biz ton sá gi Ha tó ság lét re ho zá sá ról és az élel mi -
szer-biz ton ság ra vo nat ko zó el já rá sok meg ál la pí tá sá ról
 szóló, 2002. ja nu ár 28-i 178/2002/EK euró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let, valamint az élel mi szer-hi gi é ni á ról
szóló, 2004. áp ri lis 29-i 852/2004/EK euró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let fo ga lom meg ha tá ro zá sa it meg fe le lõ en
al kal maz ni kell.

2.  §

Til tott mó don for ga lom ba ho zott nak mi nõ sül az az ál la ti 
ere de tû élel mi szer, ame lyet köz fo gyasz tás ra

a) ál lat egész ség ügyi ha tár ál lo más meg ke rü lé sé vel har -
ma dik or szág ból ke res ke del mi vagy egyéb cél ra hoz tak be,

b) ál lat egész ség ügyi zár la ti in téz ke dés meg sze gé sé vel
for gal maz nak,

c) e cél ra nem en ge dé lye zett he lyen és mó don ál lí tot tak 
elõ vagy ilyen he lyen hoz tak for ga lom ba,

d) a kö te le zõ en elõ írt élel mi szer-hi gi é ni ai vizs gá lat el -
mu lasz tá sá val szán dé koz nak ér té ke sí te ni, vagy

e) az ere det, illetve a hús vizs gá lat hi telt ér dem lõ iga zo -
lá sá nak hi á nyá ban for gal maz nak.

3.  §

(1) Az élel mi szer-for gal ma zás so rán a ha tó sá gi ál lat or vos
és a jo go sult ál lat or vos élel mi szer-biz ton sá gi el len õr zé se a
szár ma zás ra, ere det re és az ál la ti ere de tû élel mi sze rek
fogyasz tásra való al kal mas sá gá nak el bí rá lá sá ra ter jed ki.

(2) A ha tó sá gi ál lat or vos, illetve a jo go sult ál lat or vos
szük ség sze rint to váb bi ki egé szí tõ vizs gá lat ra té rí tés men -
te sen min tát ve het.

(3) Az ellen õr zés té nyét az élel mi szer-bir to kos nál írás -
ban kell rög zí te ni. Amennyi ben sú lyo sabb vagy is mét lõ dõ
hi á nyos ság ta pasz tal ha tó, min den rész let re ki ter je dõ jegy -
zõ köny vet kell ké szí te ni. A fo gyasz tás ra al kal mat lan,
rom lott, szennye zõ dött vagy bár mely más ok ból a fo -
gyaszt ha tó ság szem pont já ból ki fo gá sol ha tó ál la ti ere de tû
élel mi szert le kell fog lal ni, for gal ma zá sát meg kell til ta ni
és a for ga lom ból ki kell von ni, to váb bá meg je löl ve el kell
kü lö ní te ni és a kü lön jog sza bály ban elõ ír tak sze rint ár tal -
mat la ní ta ni kell.

(4) Az élel mi szer-bir to kos kö te les gon dos kod ni a le fog -
lalt élel mi szer szak sze rû, el kü lö ní tett és biz ton sá gos meg -
õr zé sé rõl, a ki egé szí tõ vizs gá lat és az ár tal mat la ní tás he -
lyé re tör té nõ szál lí tá sá ról. Az élel mi szer-bir to kos a ha tó -
sá gi ál lat or vos, illetve a jo go sult ál lat or vos ha tá ro zat ban
fog lalt in téz ke dé sé nek kö te les ele get ten ni.

4.  §

(1) Az el já ró ha tó sá gi ál lat or vos, ál lo más, illetve jo go -
sult ál lat or vos az ál lat egész ség ügyi ellen õr zés meg ál la pí -
tá sai alap ján – to váb bi vizs gá lat nél kül – ha tá ro zat tal le -
fog lal ja és ár tal mat la ní tás ra utal ja az ál la ti ere de tû élel mi -
szert, ha

a) til tott mó don hoz ták for ga lom ba,
b) ha mi sí tott vagy a fo gyasz tót fél re ve ze tõ mó don for -

gal maz ták,
c) nagy fo kú ér zék szer vi el vál to zást mu tat,
d) fo gyaszt ha tó sá gi ha tár ide je le járt, vagy
e) mi nõ ség meg õr zé si ide je le járt.

(2) Az el já ró ha tó sá gi ál lat or vos, ál lo más, illetve jo go -
sult ál lat or vos az ál la ti ere de tû élel mi szer for gal ma zá sát
fel füg gesz ti, és kez de mé nye zi a for gal ma zó hely mû kö dé si 
en ge dé lyé nek vissza vo ná sát, illetve be zá ra tá sát, ha az üze -
mel te tõ az adott for gal ma zó hely re vo nat ko zó mû kö dé si
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en ge déllyel nem ren del ke zik, vagy az ál la ti ere de tû élel mi -
szert til tott mó don for gal maz za.

5.  §

A díj kö te les má sod la gos hús vizs gá la tot – két hó na pot
meg ha la dó bel föl di tá ro lás ese tén – a hús és hús ké szít -
mény köz vet len fo gyasz tói for ga lom ba bo csá tá sa vagy az
élel mi szer-ipa ri célú fel hasz ná lás elõtt kell vé gez ni. Nem
mi nõ sül má sod la gos hús vizs gá lat nak a kis ke res ke del mi
for gal ma zó vagy a ven dég lá tó, köz ét kez te tõ, hi deg kony -
hai fel hasz ná ló he lyén vég zett ellen õr zés. Nem kell el vé -
gez ni a má sod la gos hús vizs gá la tot a vá ku um cso ma golt
vagy egyéb friss hús ese tén, ha a ser tés hús hat nap nál, a
szar vas mar ha- és bor jú hús ti zen öt nap nál nem ré geb bi, azt
meg fele lõen hût ve tá rol ták, szál lí tot ták, és kül sõ szennye -
zõ dés tõl men tes.

6.  §

(1) Vad hús vizs gá ló ké pe sí tést a vad be gyûj tõ hely üze -
mel te tõ je, a hi va tá sos va dász és a va dász sze rez het.

(2) A ké pe sí tett vad hús vizs gá lók kép zé se ha tó sá gi
szak kép zés nek mi nõ sül. A tan fo lya mon való rész vé tel
alap kö ve tel mé nye kö zép fo kú vég zett ség és ál lam i va dász -
vizs ga meg lé te vagy a ha tó sá gi ál lat or vos fel ügye le te alá
ren delt ki se gí tõk kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
szak kép zé si kö ve tel mé nye i nek tel je sí té se.

(3) A ké pe sí tett vad hús vizs gá lók kép zé sé nek szer ve zõ -
je az Ál la mi Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer-el len õr zõ
Szol gá lat (a továb biak ban: Szol gá lat), amely a szak mai
kép zést az Or szá gos Ma gyar Va dász ka ma rá val (a továb -
biak ban: va dász ka ma ra) egyez tet ve vég zi. Az ok ta tás ra a
Szol gá lat és a va dász ka ma ra ál tal ki je lölt sze mé lyek jo go -
sul tak. A vizs ga bi zott ság tag jai: az Ál lat egész ség ügyi
Szol gá lat kép vi se le té ben 2 fõ, a va dász te rü let sze rint ille -
té kes va dá sza ti ha tó ság és a va dász ka ma ra kép vi se le té ben
1-1 fõ.

(4) A ké pe sí tett vad hús vizs gá lók kép zé sé nek írá sos tan -
anya ga a va dász ka ma ra te rü le ti szer ve ze té nél szerez hetõ be.

(5) A ké pe sí tett vad hús vizs gá lót az ille té kes ál lo más
nyil ván tar tás ba ve szi. Az ál lo más a ké pe sí tett vad hús vizs -
gá lók ra vo nat ko zó elõ írások meg sér té se ese tén a ké pe sí -
tett vad hús vizs gá lót nyil ván tar tá sá ból tör li.

(6) A 853/2004/EK ren de let 3. mel lék le te, IV. sza ka sza, 
II. fe je ze te 4. pont já nak a) és b) al pont ja sze rin ti nyi lat ko -
zat té te li, illetve tá jé koz ta tá si kö te le zett ség nek a ké pe sí tett
vad hús vizs gá ló vad-kí sé rõ jegy ki ál lí tá sá val tesz ele get.

7.  §

Ez a ren de let az em ber i fo gyasz tás ra szánt egyes ál la ti
ere de tû ter mé kek elõ ál lí tá sá ra és for ga lom ba ho za ta lá ra

vo nat ko zó élel mi szer-hi gi é ni ai és ál lat egész ség ügyi fel té -
te lek rõl  szóló egyes irány el vek ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
rõl, valamint a 89/662/EGK, a 92/118/EGK ta ná csi irány -
elv és a 95/408/EK ta ná csi ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló,
2004. áp ri lis 21-i 2004/41/EK euró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba, ezzel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti:

a) a va don élõ ál lat és a te nyész tett vad el ej té sé rõl, hús -
vizs gá la tá ról és for gal má ról, valamint a há zi nyúl hús vizs -
gá la tá ról  szóló 9/2002. (I. 23.) FVM ren de let,

b) a va don élõ ál lat és a te nyész tett vad el ej té sé rõl, hús -
vizs gá la tá ról és for gal má ról, valamint a há zi nyúl hús vizs -
gá la tá ról  szóló 9/2002. (I. 23.) FVM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 7/2005. (II. 4.) FVM ren de let,

c) a to jás ter mé kek elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba ho za -
ta lá nak élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló 23/2002.
(IV. 5.) FVM ren de let,

d) a ha lá sza ti ter mé kek ter me lé sé nek és for ga lom ba
ho za ta lá nak élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló
40/2002. (V. 14.) FVM ren de let,

e) a tri chi nel la fer tõ zés re fo gé kony ál la tok friss hú sá -
nak tri chi nel la vizs gá la tá ról  szóló 69/2002. (VIII. 15.)
FVM ren de let,

f) a friss ba rom fi hús elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba ho za -
ta lá nak élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló 70/2002.
(VIII. 15.) FVM ren de let,

g) a friss hús elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba ho za ta lá nak
élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló 100/2002. (XI. 5.)
FVM ren de let,

h) a friss hús elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba ho za ta lá nak
élel mi szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló 100/2002. (XI. 5.)
FVM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 118/2004. (VII. 12.)
FVM ren de let,

i) a hús ké szít mé nyek és egyes egyéb ál la ti ere de tû ter -
mé kek elõ ál lí tá sá nak és for ga lom ba ho za ta lá nak élel mi -
szer-hi gi é ni ai fel té te le i rõl  szóló 20/2003. (II. 28.) FVM
ren de let,

j) a hús-, hús ké szít mény-for gal ma zás rend jé rõl, fel té te -
le i rõl és ál lat egész ség ügyi el len õr zé sé rõl  szóló 79/2003.
(VII. 7.) FVM ren de let,

k) meg ha tá ro zott vízi jár mû vek fe dél ze tén ke zelt ha lá -
sza ti ter mé kek re vo nat ko zó alap ve tõ élel mi szer-hi gi é ni ai
fel té te lek rõl  szóló 23/2004. (III. 2.) FVM ren de let,

l) a ten ge ri pu ha tes tû ál la tok te nyész té sé nek és élve
tör té nõ for ga lom ba ho za ta lá nak élel mi szer-hi gi é ni ai fel té -
te le i rõl  szóló 80/2004. (V. 4.) FVM ren de let,

m) az Ál lat egész ség ügyi Sza bály zat ki adá sá ról  szóló
41/1997. (V. 28.) FM ren de let 1. szá mú mel lék le té nek má -
so dik rész e.

(2) Az 1.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja és az 5.  § 2007.
ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Melléklet a 66/2006. (IX. 15.) FVM rendelethez

Vad-kísérõ jegy mintája

„Vad-kísérõ jegy

                                    Sor szám: ............................

El ej tés he lye, ide je (év, hó, nap, óra):.................................................................................................................................

Nagy vad azo no sí tó jel szá ma: ............................................................................................................................................

Va dá szat ra jo go sult neve: ..................................................................................................................................................

KIFOGÁSMENTES

(alá hú zás sal je löl ni a vizs gá lat ered mé nye sze rint)

KIFOGÁSOLT, HATÓSÁGI HÚSVIZSGÁLATRA

Ta pasz talt el vál to zá sok: .....................................................................................................................................................

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

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

Va dász, illetve va dá szat ra jo go sult alá írá sa: ......................................................................................................................

Vizs gá lat he lye, ide je (év, hó nap, óra):..............................................................................................................................

Vizs gá ló neve: ....................................................................................................................................................................

Vizs gá ló nyil ván tar tá si szá ma: ...........................................................................................................................................

KIFOGÁSMENTES

(alá hú zás sal je löl ni a vizs gá lat sze rint)

KIFOGÁSOLT, HATÓSÁGI HÚSVIZSGÁLATRA

(ha tó sá gi ál lat or vos hoz)

A vizs gá ló alá írá sa: .........................................................................................................................................................”



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

1.  §

(1) Az egy sze rû sí tett te rü let ala pú tá mo ga tá sok és a vi -
dék fej lesz té si tá mo ga tá sok igény lé sé hez tel je sí ten dõ „He -
lyes Me zõ gaz da sá gi és Kör nye ze ti Ál la pot”, illetve a „He -
lyes Gaz dál ko dá si Gya kor lat” fel té tel rend sze ré nek meg -
ha tá ro zá sá ról  szóló 4/2004. (I. 13.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si és a ked ve zõt len
adott sá gú te rü le tek kom pen zá ci ós tá mo ga tá sa i ban ré sze -
sü lõ me zõ gaz da sá gi ter me lõ a he lyes gaz dál ko dá si gya -
kor lat ra vo nat ko zó elõ írások tel je sí té sé nek el len õr zé se,
valamint a ne ve zett tá mo ga tá sok mo ni tor ing ja ér de ké ben
a gaz da sá ga tel jes te rü le tén vég zett te vé keny sé gek rõl a
2006/2007. gaz dál ko dá si év tõl kez dõ dõ en e ren de let
5. szá mú mel lék le te sze rin ti gaz dál ko dá si nap lót kö te les
ve zet ni, mely nek egy alá írt má so la tát el kell kül de nie min -
den év au gusz tus 31. és de cem ber 31. kö zött a Nö vény- és
Ta laj vé del mi Köz pon ti Szol gá lat cí mé re (1118 Bu da pest,
Bu da ör si u. 141–145.).

A 2005/2006. gaz dál ko dá si évre vo nat ko zó gaz dál ko -
dá si napló egy alá írt má so la tát 2006. ok tó ber 1. és 2006.
de cem ber 31. kö zöt ti idõ szak ban kell be kül de ni a Nö vény- 
és Ta laj vé del mi Köz pon ti Szol gá lat cí mé re (1118 Bu da -
pest, Bu da ör si u. 141–145.) az zal, hogy ez a ren del ke zés
nem vo nat ko zik arra me zõ gaz da sá gi ter me lõ re, aki 2006.
au gusz tus 31-tõl e ren de let hatályba lépéséig e kö te le zett -
sé gét már tel je sí tet te.

A gaz dál ko dá si nap lót a hoz zá kap cso ló dó do ku men tu -
mok (pl. szám lák, bi zony la tok) má so la tai nél kül kell meg -
kül de ni, ugyan ak kor a kö te le zõ nyil ván tar tá sok ra vo nat -
ko zó elõ írások sze rint a kap cso ló dó do ku men tu mo kat leg -
alább 5 évig meg kell õriz ni.”

(2) Az R. 2.  §-a ki egé szül az aláb bi (7)–(8) be kez dés sel:
„(7) A gaz dál ko dá si napló for ma nyom tat vá nyát a Föld -

mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium, valamint a
Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal hon lap ján köz -
zé te szi.

(8) A gaz dál ko dá si nap lók ke ze lé sét, ada ta i nak fel dol -
go zá sát az Ag rár-kör nye zet gaz dál ko dá si In for má ci ós
Rend szer (AIR) mû köd te té sé ért fe le lõs, a Nem ze ti Vi dék -
fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti költ ség ve tés, valamint
az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap
Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro zá sá ban meg va ló su ló tá -
mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
131/2004. (IX. 11.) FVM ren de let 18.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott szer ve zet vég zi.”

2.  §

Az R. 5. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let mel -
lék le te lép.

3.  §

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

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

2006/113. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8467



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
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Név:

E-mail:

Helység:

Irányítószám:

Fax:

E-mail:

Gazdálkodó aláírása:Dátum:

Utca, tér, 
házszám:

Fax:

GN01

Ügyfél-regisztrációs szám:

GAZDÁLKODÁSI NAPLÓ
GAZDÁLKODÁSI ÉV

               /

Név:

Támogatott adatai

Kapcsolattartó adatai (amennyiben eltér a támogatott adataitól)

Cégforma:

Irányítószám:

Helység:

Utca, tér, 
házszám:

Telefonszám:

Nyilatkozat:                                                                                                                                                                                                                                                      
Büntet jogi felel sségem teljes tudatában kijelentem, hogy a Gazdálkodási Naplóban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.   

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

Telefonszám:
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28.
összesen 11.

26.

27.

egyéb:

10.

24.

25.

23.

pihentetett terület 9.

erd 8.

21.

22.

20.

zsombékos, láp 7.

halastó 6.

18.

19.

17.

nádas 5.

gyümölcs 4.

15.

16.

14.

sz l 3.

gyep 2.

12.

13.

szántó 1.

1. 2. 3. 4.

állategység 
(ÁE)

nyitó állatlétszám 
szeptember 01-én (db)

záró állatlétszám 
augusztus 31-én (db)

éves átlaglétszám 
(db)

GN02 ÖSSZESÍT  ADATLAP

Földhasznosítási összesít Állatállomány összesít

hasznosítási irány 
megnevezése

terület (ha)
Állatfaj korcsoport
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lap sorszáma:PARCELLAÖSSZESÍT  ADATOKGN03

5.

1.

2.

4.

3.

7. 8.1. 2. 6.5.3. 4.

ingatlan-
nyilvántartás-
ba bejegyzett 
jogosultság

9. 10. 11.

Egységes par-
cellasorszám terület      

(ha)
hasznosítási 

irány
tárgyévi el z  évi

helyrajzi szám
támogatási program megnevezése 

(AKG célprogram, KAT)

földterületet érint  környezet-, 
természetvédelmi, illetve egyéb 

kötelezettség és/vagy jogosultság

talaj-
vizsgálat 
típusa

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

14.

13

blokkazonosító
 parcella-
sorszám
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4.

9.

13.4. 5. 8. 9. 10.

11.

10.

5.

6.

GN04

hozam (t/ha)

lap sorszáma:

A termesztett növény
faj megnevezése

1.

2.

fajta megnevezése

egységes parcellasorszám:PARCELLA ALAPADATOK - szántó

Parcellán termesztett növény adatai

3.2.1.

másodvetemény

f növény

el vetemény

3.

kg,t,m3/ha hatóanyag kg/ha

mennyiség N P2O5 K2O

6. 7.

összesen

A parcellát érint  termelés biztonságát veszélyeztet  tényez k

megnevezés (szél-
, vízerózió, 

belvíz, fagykár)

beavatkozás(ok) megnevezése az 
kedvez tlen hatás mérséklésére, illetve 

megszüntetésére

a beavatkozás 
ideje          
(év)

11. 12.

7.

Tápanyag-gazdálkodási terv

Trágyaféleségek megnevezése

8.
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egységes parcellasorszám:PARCELLA ALAPADATOK - ültetvény

A parcellát érint  termelés biztonságát veszélyeztet  tényez k

mennyiség

Ültetvény alapadatai

7.

GN05

hozam (t/ha)

lap sorszáma:

9.4.

növényfaj megnevezése részarány (%)

1.

sortávolság 
(m)

2. 3.

fajta megnevezése alany megnevezése

5.

5.

t távolság 
(m)

telepítés éve m velési mód

6. 7.

6.

1.

2.

3.

4.

8.

N P2O5 K2O megnevezés (szél-
, vízerózió, 

belvíz, fagykár)

beavatkozás(ok) megnevezése az 
kedvez tlen hatás mérséklésére, illetve 

megszüntetésére

a beavatkozás 
ideje          
(év)kg,t,m3/ha hatóanyag kg/ha

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Tápanyag-gazdálkodási terv

Trágyaféleségek megnevezése

összesen
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lap sorszáma:PARCELLA M VELÉSI ADATOK parcella hasznosítási 

iránya:
GN06 egységes parcellasorszám:

2. 3.

m velet megnevezése
megnevezése

1.

M veleti adatok

ideje               
m velethez kapcsolódó adatok, kijuttatott, betakarított termék(ek), melléktermék(ek), elemi kár terület            

(ha)mennyisége mértékegysége

4. 5.1. 6.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

14.

13.
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lap sorszáma:
ADATLAP NÖVÉNYVÉDELMI MEGFIGYELÉSHEZ                                                          

(integrált és/vagy ökológiai gazdálkodási programba bevitt területekre kötelez )
GN07

14.

12.

13.

11.

10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

6.1. 3. 5.2.

növény fejlettségi állapota károsító megnevezése
károsító fejl dési 

állapota

Károsítók megfigyelése

egységes 
parcellasorszám 

(ok)
megfigyelés módja és eszköze

4.

megfigyelés 
ideje

károsító megjelenésére utaló jelek

7.
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GN08 NYILVÁNTARTÁS NÖVÉNYVÉD  SZERES KEZELÉSEKR L (Permetezési napló) lap sorszáma:

14.

15.

10.

11.

12.

13.

6.

7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Kezelt kultúra
A betakarítás 

id pontja        
(hó, nap)id pontja

A kezelés 

kereskedelmi 
megnevezése

helye (egységes 
parcellasorszámok)

területe (ha)

A növényvéd  szer A permetlé 
mennyisége     

(l/ha, l/m2)
A felel s aláírása

adagja (kg, l/ha, 

g/m2, g/fm)

10.9.7.6.

É.V.I. 
(nap)

8.5.4.3.2.
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GN09 lap sorszáma:

kezdete 
(óra/perc)

vége 
(óra/perc)

megnevezése                    
(tápoldat, növényvéd  szer stb.)

mennyisége 
(kg, l)

adagja       
(kg/ha, l/ha)

3.

öntözött
terület       
(ha)

Vízkivétel

6. 7.

kijuttatott anyag(ok)

üzemóra     
(óra)

mennyiség 

(m3)
9. 10.5. 8.4.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

17.

Egységes parcella-
sorszám(ok)

ÖNTÖZÉSI NYILVÁNTARTÁS (öntözési napló)

1.

ideje         
(hónap/nap)

2.

öntözés

11.

megjegyzés (víz-
kiviteli hely meg-
nevezés, engedély 

száma stb.)
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GN10 TARTÁSMÓD SSZESÍT lap sorszáma:

Állatfaj megnevezése korcsoport

1. 1.

Tartásmódonkénti éves átlagos állatlétszám (db)

almos legeltetéses karám/kifutó egyéb………………….

Állattartó telep megnevezése és címe

összesenmélyalmos

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18.
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GN11

Trágyázott kultúra megnevezése
A trágyázás Kijuttatott trágyaféleség

helye (egységes parcellasorszám) id pontja megnevezése mennyisége
nitrogén hatóanyag 

tartalma
talajbamunkálás 

id pontja

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

lap sorszáma:TRÁGYÁZÁSI NAPLÓ

17.
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GN12 SZERVESTRÁGYA MÉRLEG lap sorszáma:

Trágyaféleség(ek) megnevezése trágyatároló kialakítása tároló kapacitás
el z  évi 

maradvány
8.

keletkezett vásárolt kijuttatott értékesített záró

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 9.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

17.
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lap sorszáma:

állatfaj

4. 5.

GN13 LEGELTETÉSI NYILVÁNTARTÁS

vége

1. 2. 3.

9.

10.

11.

legeltetés legeltetett 
napok 
száma

legeltetett 
parcellák 
sorszáma

terület     
(ha)

8. 9.

kezdete

13.

14.

15.

16.

18.

17.

12.

legeltetett állat(ok)ra vonatkozó adatok
legeltetés módja

korcsoport darab

7.6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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GN14 ÁLLATÁLLOMÁNY-VÁLTOZÁSI NYILVÁNTARTÁS lap sorszáma:

7.

Támogatási program megnevezése

állományváltozás oka

4. 5. 6.

1.

2.

13.

10.

11.

8. 9. 10. 11.

faj megnevezése

9.

5.

6.

7.

8.

3.

4.

fajta
megnevezése

korcsoport 
megnevezése

1. 2. 3.

átmin sítés

állományváltozás havi bontásban

szeptember október november december

induló, illetve hó eleji 
állatlétszám

vétel

március április májusjanuár február

nö
ve

ke
dé

s

szaporulat

növekedés összesen

cs
ök

ke
né

s

elhullás

értékesítés (selejtezés 
és saját fogyasztás is)

átmin sítés

csökkenés összesen

augusztusjúnius

12.

július

hó végi záró állatlétszám

tartásmód

16.

a programba vitt 
állatok száma (db)

14.

éves átlaglétszám 
(db)
15.
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HALASTAVI NYILÁNTARTÁS - tótörzskönyvGN15 lap sorszáma:egységes parcellasorszám:

kijuttatás gyakorisága neve mennyisége (kg)

7.

mennyisége (t) hatóanyaga (kg)

18. 19.16. 17.12. 13. 14. 15.

takarmány neve mennyisége (t)

Takarmányozás Gyógyszer vagy vegyszer felhasználás

2.

3.

4.

5.

6.

3.2.

Meszezés

faj neve korcsoportja ideje adagja (kg)

10. 11.5. 6.

Kihelyezés Lehalászás

db kg

idejemennyisége mennyisége
ideje

db kg

1.

Alkalmazott technológiai ismertetése

1.

Trágyázás

trágya féleség megnevezése

7. 8. 9.4.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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GN16 lap sorszáma:MEGJEGYZÉSEK

GN adatlap 
lapszáma

megjegyzéssorszám oszlopszámIdeje                  
GN adatlap 

száma
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Szaktanácsadó aláírása:

Utca, tér, 
házszám:

Név:

Dátum:

Telefonszám:

Telefonszám:

Helység:

Irányítószám:

Faxszám:

Utca, tér, 
házszám:

Dátum: "Szaktanácsadó aláírása:

Megjegyzés

E-mail:

Szaktanácsadó adatai

Szaktanácsadó adatai

E-mail:

Irányítószám:

Azonosító:

Helység:

GN17 lap sorszáma:SZAKTANÁCSADÁSI ADATLAP

Azonosító:

Szaktanácsadót foglalkoztató 
szervezet neve:

Megjegyzés

Faxszám:

Név:
Szaktanácsadót foglalkoztató 
szervezet neve:

Szaktanácsadás 
tárgya:

Szaktanácsadás 
tárgya:



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

rendelete

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

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény
(a továb biak ban: Kkt.) 48.  §-a (3) be kez dé se b) pont já nak
2. al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

A köz utak igaz ga tá sá ról  szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM 
ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-ának (3) és (4) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az au tó pá lyá kat, az au tó uta kat egy vagy ket tõ je -
gyû szám mal, az el sõ- és má sod ren dû fõ uta kat egy, ket tõ
vagy há rom je gyû szám mal, az egyéb or szá gos köz uta kat
négy vagy öt je gyû szám mal kell je löl ni. A gyors for gal mi
uta kat (üte me zett ki épí tés ese tén a hossz, a ki épí tés, a há -
ló za ti sze rep függ vé nyé ben az UKIG mû sza ki ér té ke lé se
alap ján) M be tû jel lel is je löl ni kell.

(4) A nem zet kö zi há ló za tok ré szét ké pe zõ uta kat a vo -
nat ko zó nem zet kö zi egyez mény ben meg ha tá ro zott jel lel is 
je löl ni kell.”

2.  §

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

„(4) Az or szá gos köz út igény be vé te lé ért fi ze ten dõ díj
össze gét – e ren de let 4. szá mú mel lék le té ben fog lalt díj té -
te lek és szor zó szá mok al kal ma zá sá val – a köz út ke ze lõ je
ál la pít ja meg. Nem kell dí jat fi zet ni vas úti át já ró ban – a
vas úti át já ró hoz kap cso ló dó an – a vas út üze mel te tõ je ál tal
vagy meg ren de lé sé re vég zett, to váb bá az or szá gos és he lyi 
köz út te rü le tén a köz út ke ze lõ je vagy az épít te tõ ál tal, ille -
tõ leg meg ren de lé sé re ál lam i vagy ön kor mány za ti ér dek bõl 
vég zett üze mel te tés hez, fenn tar tás hoz és épí tés hez kap -
cso ló dó nem köz le ke dé si célú igény be vé tel ese tén.”

(2) Az R. 6.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) A pót dí jat az igény be vé tel tény le ges tar ta má ra – a
hoz zá já ru lás tól el té rõ igény be vé tel ese tén a sza bály ta lan -
ság fenn ál lá sá nak idõ tar ta má ra – kell meg ál la pí ta ni. A
hoz zá já ru lás nél kü li igény be vé tel ese tén a pót díj mel lett az 
alap dí jat is meg kell fi zet ni. A pót dí jat a kö te le zést tar tal -
ma zó ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül
kell – or szá gos köz utak ese tén az Út pénz tár fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány zat ja vá ra – a köz út ke ze lõ jé hez meg fi zet ni.
Az alap díj, ille tõ leg a pót díj ké se del mes meg fi ze té se ese -
tén az igény be ve võ kö te les ké se del mi ka ma tot is fi zet ni.”

3.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. mel lék le te
sze rint mó do sul.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te
sze rint mó do sul.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba. Egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a köz utak igaz ga tá sá ról
 szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 5/1999. (II. 12.) KHVM ren de let 2.  §-ának az
R. 3.  §-a (3) és (4) be kez dé sét meg ál la pí tó ren del ke zé se,
3.  §-ának az R. 6.  §-a (4) és (9) be kez dé sét meg ál la pí tó
ren del ke zé se, 1. szá mú mel lék le te I. fe je ze té nek 1. pont ja,
2. szá mú mel lék le te II. fe je ze té nek 5. és 6. pont ja, to váb bá
a köz utak igaz ga tá sá ról  szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 63/2003. (X. 16.) GKM ren -
de let 1.  §-a, valamint a köz utak igaz ga tá sá ról  szóló
19/1994. (V. 31.) KHVM ren de let és az utak épí té sé nek,
for ga lom ba he lye zé sé nek és meg szün te té sé nek en ge dé -
lye zé sé rõl  szóló 15/2000. (XI. 16.) Kö ViM ren de let mó do -
sí tá sá ról  szóló 34/2005. (VI. 11.) GKM ren de let 3.  §-ának
az R. 3.  §-a (3) és (4) be kez dé sét meg ál la pí tó ren del ke zé -
se, az 1. mel lék le te I. fe je ze té nek 1. pont ja, a 2. mel lék le te
I. fe je ze té nek 3. pont já ban fog lalt táb lá zat elsõ és 18. sora,
valamint II. fe je ze té nek 5. és 6. pont ja.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

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

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

Az R. 1. szá mú mel lék le te I. fe je ze té nek 1. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Au tó pá lyák
Csak gép jár mû for ga lom cél já ra szol gál nak. Tá vol sá gi

– or szá gok, or szág ré szek, illetve ré gi ók kö zöt ti –,
valamint je len tõs nem zet kö zi for gal mat le bo nyo lí tó és azt
a leg nagyobb köz le ke dés biz ton sá got nyújt va, a leg ma ga -
sabb mi nõ sé gi szín vo na lon ki elé gí tõ, irá nyon ként leg -
alább két for gal mi sáv val és le ál ló sáv val ren del ke zõ osz -
tott pá lyás utak, fi zi kai el vá lasz tás sal. A gép jár mû ve ze tõk
és az uta sok tá jé koz ta tá sa, uta zá si ké nyel me ma gas szol -
gál ta tá si szín vo na lú. Min den ke resz te zé se kü lön szin tû és
a for gal mi cso mó pon tok ban a gép jár mû vek fel- és le haj tá -
sá ra kü lön sá vok szol gál nak. Az au tó pá lyán szint be ni vas -
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úti át já rót és tö meg köz le ke dé si meg ál ló he lyet, valamint az 
út men ti in gat la nok hoz köz vet len csat la ko zást lé te sí te ni
nem le het. Csak a for gal mi cso mó pon tok ban sza bad fel- és 
le haj ta ni. A kör nye zõ te rü le tek tõl ke rí tés vagy más fi zi kai
aka dály vá laszt ja el.”

2. melléklet

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

[2. számú melléklet

a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelethez]

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le te „Gyors for gal mi utak” cí -
met vi se lõ I. fe je ze té nek 3. pont já ban fog lalt táb lá zat „ M0
Bu da pest kö rü li gyû rû” meg je lö lé sû elsõ so rá nak, to váb bá 
„M5” meg je lö lé sû 18. so rá nak he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„A gyors for gal mi utak szá mo zá sa:

A gyors for gal mi
út szá ma

A gyors for gal mi út nyom vo na la

M0 Bu da pest
kö rü li gyû rû:

Bu da örs–Tö rök bál int–Di ósd–Bu da pest,
XXII. ker.–Du na-híd–Szi get szent mik lós–
Du na-híd–Du na ha rasz ti–Bp. XXIII. ker.–
Gyál–Üllõ–Ve csés–Üllõ–Ecser*–
Mag lód*–Pé cel*–Bp. XVII. ker.*–
Nagy tarcsa*–Kis tar csa*–Bp. XVI. ker.*–
Csö mör*–Fót–Du na ke szi–Du na-híd*–
Szi get mo nos tor*–Du na-híd*–
Bu da ka lász*–Pi lisbo ros je nõ*–Üröm*–
Soly már*–Nagyko vács i*–Bu da ke szi*–
Bu da örs*

M5 M0 Bu da pest–Kecs ke mét–Kiskunfélegy -
háza–Sze ged tér sé ge–Rösz ke**–(Szer bia)

                       ”

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te II. fe je ze té nek 5. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. Az utak szá mát a szek tor elv nek és az út há ló za ti sze -
re pé nek figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.”

(3) Az R. 2. szá mú mel lék le te II. fe je ze té nek 6. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6. A fõ utak szá mo zá sa

Az egy szám je gyû el sõ ren dû fõ utak a szek tor al ko tó
utak egy tõl nyol cig sor szám mal.

A két (és há rom) szám je gyû el sõ ren dû, valamint a két és 
há rom szám je gyû má sod ren dû fõ utak az egyes szek to rok -
ban a szek tor szám mal kez dõd nek, a má so dik (vagy har ma -
dik) szám je gyük Bu da pest tõl ki in du ló és az óra mu ta tó já -
rá sá val meg egye zõ sor rend ben kö vet ke zik. Ezek al kot ják
– a mel lék utak szám je lé nek a meg ha tá ro zá sá nál fon tos –
al szek to rok ha tá ra it.”

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
39/2006. (IX. 15.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról  szóló

1995. évi LVI. tör vény végrehajtásáról  szóló
10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról

A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter mé -
kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény 21.  §-ának (1) és (5) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – az ér de kelt mi nisz te rek kel egyet -
ér tés ben – a következõket rendelem el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter mé -
kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 10/1995. (IX. 28.)
KTM ren de let (a továb biak ban: KTM ren de let) 8.  §-a a kö -
vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül ki:

„(10) A Kt. 5/C.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján
vissza igény lés re jo go sult a ter mék díj kö te les ter mék ex -
port já val vagy Kö zös sé gen be lü li ér té ke sí té sé vel kap cso -
la tos ada tok ról a 10. mel lék let sze rin ti tar ta lom mal nyil -
ván tar tást ve zet.”

2.  §

A KTM ren de let a kö vet ke zõ cím mel és 13/A.  §-sal egé -
szül ki:

„A láncügyletek bejelentésének és nyilvántartásának
szabályai

13/A.  § (1) A kö te le zett a Kt. 5/D.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti be je len tést az ügy let meg kez dé se elõtt leg alább há -
rom nap pal a 9. mel lék let I. pont já ban fog lal tak nak meg fe -
le lõ adat tar ta lom mal, az adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett, a
hon lap já ról le tölt he tõ nyom tat vá nyon, illetve az arra kö te -
le zett elekt ro ni kus úton te szi meg a ha tás kör rel és ille té -
kességgel ren del ke zõ adó ha tó ság nál.

(2) A lánc ügy let ese tén a men tes ség igény be vé te lé hez a
kö te le zett nek ren del kez nie kell min den be je len tett ügy let
vo nat ko zá sá ban a ter mék ki szál lí tá sát iga zo ló ok mány és
az ér té ke sí té si lán cot iga zo ló szám lák kö te le zett nél ma ra -
dó pél dá nyá val, valamint nyil ván tar tást kell ve zet nie a
9. mel lék let II. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint.

(3) A lánc ügy let ese tén a men tes ség igény be vé te lé hez a
ter mék ki szál lí tá sát iga zo ló ok má nyon a ter mé kek fu va ro -
zás ra (fel adás ra) át vé te le he lyé nek a kö te le zett cí mét (te -
lep he lyét, sa ját vagy bé relt rak tá rát) kell fel tün tet ni. Az
ok má nyon iga zol ni kell
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a) a kö te le zett nek és a fu va ro zás ra (fel adás ra) át ve võ -
nek, hogy a ter mé ket a kö te le zett cí mé rõl szál lí tot ták el, to -
váb bá

b) a kül föl di ve võ nek, hogy a ter mé ket át vet te.
(4) A Kt. 5/D.  §-a, valamint e § te kin te té ben a ter mék ki -

szál lí tá sát iga zo ló ok mány:
a) ex port ese tén a ter mék ex port ját iga zo ló vám ok -

mány és az áruk ki szál lí tá sát iga zo ló ok mány,
b) Kö zös sé gen be lü li ér té ke sí tés ese tén az áruk ki szál -

lí tá sát iga zo ló ok mány
kö te le zett nél ma ra dó pél dá nya.”

3.  §

A KTM ren de let 9–10. szá mú mel lék le te he lyé be e ren -
de let 1–2. szá mú mel lék le te lép.

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye lem -
mel – 2006. szep tem ber 20-án lép hatályba.

(2) A 2006. au gusz tus 31. nap ját köve tõen 2006. szep -
tem ber 23-ig ke let ke zett ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség
ese té ben a kö te le zett a be je len tést az adó ha tó ság ál tal
rend sze re sí tett, a hon lap já ról le tölt he tõ nyom tat vá nyon,
illetve az arra kö te le zett elekt ro ni kus úton a ha tás kör rel és
ille té kességgel ren del ke zõ adó ha tó ság nál 2006. ok tó ber
1-jé ig te szi meg.

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

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 be je len tés tar tal mi kö ve tel mé nyei

A 13/A.  § (1) be kez dés sze rin ti be je len tés ügy le ten ként
tar tal maz za:

a) a kö te le zett ne vét, cí mét, adó szá mát, GLN szá mát,
b) a ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé sét, KT-kód -

ját, a ter mék díj alap ját ké pe zõ mennyi sé gét (kg vagy db),
c) a lánc ügy let ben részt ve võ bel föl di ve võk ne vét, cí -

mét, adó szá mát,
d) a lánc ügy let ben részt ve võ ve võk sor rend jét a ter -

mék ér té ke sí té sé nek idõ pont ja szerint,
e) a ki szál lí tást vég zõ ne vét, cí mét, adó szá mát (en nek

hi á nyá ban GLN szá mát),

f) a ki szál lí tás idõ pont ját, fu va ro zás ra (fel adás ra) át vé -
tel he lyét (te lep hely, sa ját vagy bé relt rak tár) és ren del te té -
si helyét,

g) a kül föl di vevõ ne vét, cí mét, a ren del te tés sel érin tett
szék he lyét vagy te lep he lyét.

II. A nyil ván tar tás tar tal mi kö ve tel mé nyei

A 13/A.  § (2) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás be je len tett
ügy le ten ként tar tal maz za:

a) a kö te le zett ne vét, adó szá mát, GLN szá mát,
b) a ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé sét, KT-kód -

ját, KN-kód ját, a ter mék díj alap ját ké pe zõ mennyi sé gét
(kg vagy db),

c) a lánc ügy let ben részt ve võ bel föl di ve võk ne vét,
adó szá mát,

d) a lánc ügy let ben tör tént ér té ke sí té sek részt ve võ it,
idõ pont ja it, a szám lák sor szá ma it,

e) a ki szál lí tást vég zõ ne vét, cí mét, adó szá mát (en nek
hi á nyá ban GLN szá mát),

f) a ki szál lí tás idõ pont ját, fu va ro zás ra (fel adás ra) át vé -
tel he lyét (te lep hely, sa ját vagy bé relt rak tár) és ren del te té -
si he lyét,

g) ex port ese tén a vám ha tó ság ál tal iga zolt vég le ges
ren del te tés sel tör té nõ ki lép te tés idõ pont ját, Kö zös sé gen
be lü li ér té ke sí tés nél a vevõ ál ta li át vé tel he lyét és idõ -
pontját,

h) a 13/A.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ok má -
nyok azo no sí tó szá mát.”

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 ter mék díj vissza igény lõ jé nek ada tai

a) Név;
b) Adó szám;
c) GLN szám;
d) Bank szám la szám;
e) Cím;
f) Te le fon szám.

2. A ter mék díj kö te les ter mék re vo nat ko zó ada tok

a) Ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé se;
b) Ter mék díj faj tá ja;
c) A vá sá rolt ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge, a

szám la szá ma, a vá sá rolt ter mék re be fi ze tett ter mék díj
összege;
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d) Az ex por tált vagy Kö zös sé gen be lül ér té ke sí tett ter -
mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge, a 13/A.  § (4) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott ok má nyok azonosító száma;

e) A ter mék díj be fi ze tõ jé nek neve, címe, adó szá ma, az
ál ta la ki bo csá tott szám la száma;

f) Az ex por tált vagy Kö zös sé gen be lül ér té ke sí tett ter -
mék re be fi ze tett ter mék díj össze ge.”

A pénzügyminiszter
22/2006. (IX. 15.) PM

rendelete

a Vám- és Pénzügyõrségrõl  szóló tör vény
végrehajtásáról  szóló 

24/2004. (IV. 23.) PM rendelet módosításáról

A Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX. tör -
vény (a továb biak ban: VPtv.) 43.  §-ának a) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló tör vény vég re haj tá -
sá ról  szóló 24/2004. (IV. 23.) PM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1.  §-ának (3) és (4) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A Vám- és Pénz ügy õr ség ha tó sá gi jog kör rel ren -
del ke zõ kö zép fo kú szer vei: a Vám- és Pénz ügy õr ség re -
gionális pa rancs nok sá gai, a Vám- és Pénz ügy õr ség re gi o -
ná lis nyo mo zó hi va ta lai, a Vám- és Pénz ügy õr ség Köz -
pon ti Re pü lõ té ri Pa rancs nok sá ga, a Vám- és Pénz ügy õr -
ség Köz pon ti Bûn ül dö zé si Pa rancs nok sá ga, a Vám- és
Pénz ügy õr ség Köz pon ti El len õr zé si Pa rancs nok sá ga, a
Vám- és Pénz ügy õr ség Jö ve dé ki Kap cso lat tar tó és Koc ká -
zat elem zé si Köz pont ja, a Vám- és Pénz ügy õr ség Köz pon ti 
Jár õr szol gá lat Pa rancs nok sá ga, a Vám- és Pénz ügy õr ség
Szám la ve ze tõ Pa rancs nok sá ga, a Vám- és Pénz ügy õr ség
Vegy vizs gá ló In té ze te.

(4) A Vám- és Pénz ügy õr ség ha tó sá gi jog kör rel ren del -
ke zõ alsó fokú szer vei: a fõ vám hi va ta lok, a vám hi va ta lok,
a re gi o ná lis jö ve dé ki köz pon tok, a Fõ vá ro si Sza bály sér té si 
Hi va tal, a Vám áru rak tár és a Pes ti Jö ve dé ki, Adó jegy és
Zár jegy Hi va tal.”

2.  §

(1) Az R. 4.  §-ának j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A Vám- és Pénz ügy õr ség ha tó sá gi jog kör rel ren del ke -
zõ kö zép fo kú szer vei:]

„j) a Vám- és Pénz ügy õr ség Köz pon ti Bûn ül dö zé si Pa -
rancs nok sá ga, szék he lye Bu da pest, ille té kessége a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott bûn cse lek mé nyek ese tén a Ma gyar 
Köz tár sa ság te rü le té re ter jed ki,”

(2) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ új k)–q) pon tok kal egé szül
ki, ezzel egy ide jû leg a je len le gi k)–n) pon tok szá mo zá sa
r)–u) pon tok ra vál to zik:

[A Vám- és Pénz ügy õr ség ha tó sá gi jog kör rel ren del ke -
zõ kö zép fo kú szer vei:]

„k) Vám- és Pénz ügy õr ség Kö zép-Ma gyar or szá gi Re -
gionális Nyo mo zó Hi va ta la, szék he lye Bu da pest, ille té -
kessége ki ter jed Bu da pest és Pest me gye köz igaz ga tá si te -
rü le té re,

l) Vám- és Pénz ügy õr ség Észak-Ma gyar or szá gi Re gi o -
ná lis Nyo mo zó Hi va ta la, szék he lye Eger, ille té kessége ki -
ter jed He ves, Nóg rád és Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
köz igaz ga tá si te rü le té re,

m) Vám- és Pénz ügy õr ség Észak-Al föl di Re gi o ná lis
Nyo mo zó Hi va ta la, szék he lye Nyír egy há za, ille té kessége
ki ter jed Jász-Nagy kun-Szol nok, Haj dú-Bi har és Sza bolcs- 
Szat már-Be reg me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

n) Vám- és Pénz ügy õr ség Dél-Al föl di Re gi o ná lis Nyo -
mo zó Hi va ta la, szék he lye Kecs ke mét, ille té kessége ki ter -
jed Bács-Kis kun, Bé kés és Csong rád me gye köz igaz ga tá si
te rü le té re,

o) Vám- és Pénz ügy õr ség Kö zép-Du nán tú li Re gi o ná lis 
Nyo mo zó Hi va ta la, szék he lye Szé kes fe hér vár, ille té -
kessége ki ter jed Veszp rém, Fej ér, Ko má rom-Esz ter gom
me gye köz igaz ga tá si te rü le té re,

p) Vám- és Pénz ügy õr ség Nyu gat-Du nán tú li Re gi o ná -
lis Nyo mo zó Hi va ta la, szék he lye Gyõr, ille té kessége ki -
ter jed Gyõr-Mo son-Sop ron, Vas és Zala me gye köz igaz -
ga tá si te rü le té re,

q) Vám- és Pénz ügy õr ség Dél-Du nán tú li Re gi o ná lis
Nyo mo zó Hi va ta la, szék he lye Pécs, ille té kessége ki ter jed
Ba ra nya, So mogy és Tol na me gye köz igaz ga tá si terüle -
tére,”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ új 4/A.  §-sal egé szül ki:
„4/A.  § A re gi o ná lis nyo mo zó hi va ta lok fel ada ta és ha -

tás kö re:
a) in té zik a kü lön jog sza bállyal fel adat kö rük be utalt

szak mai ügye ket,
b) vég zik a jog sza bály ál tal ha tás kö rük be utalt bûn cse -

lek mé nyek meg elõ zé sét, fel de rí té sét, valamint a nyo mo zá -
sát az erre vo nat ko zó jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint,

c) el jár nak azok ban az ügyek ben, ame lye ket a jog sza -
bály ha tás kö rük be utal.”

4.  §

(1) Az R. 9.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:
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[A Vám- és Pénz ügy õr ség Szám la ve ze tõ Pa rancs nok sá -
ga fel ada ta és ha tás kö re:]

„c) az el évült tar to zat lan vám te her és vám biz to sí ték be -
fi ze tés, túl fi ze tés és a fel nem hasz nált vám biz to sí ték,
valamint a be azo no sít ha tó elõ íráshoz nem köt he tõ el évült
tar to zat lan jö ve dé ki és ener gia adó, bír ság, illetve pót lék -
be fi ze tés, túl fi ze tés tör lé se,”

(2) Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ i) pont tal egé szül ki:
[A Vám- és Pénz ügy õr ség Szám la ve ze tõ Pa rancs nok sá -

ga fel ada ta és ha tás kö re:]
„i) a jö ve dé ki adó és ener gia adó te kin te té ben az adó zó

fo lyó szám lá já nak egyen le gé rõl és a tar to zá sai után fel szá -
mí tott ké se del mi pót lék ról ma gán sze mély adó zók ré szé re
au gusz tus 31-ig, más adó zók ré szé re ok tó ber 31-ig ér te sí -
tést ad ki.”

5.  §

Az R. 12.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ha tó sá gi jog kör rel ren del ke zõ alsó fokú szer vek fel -
ada ta és ha tás kö re:]

„d) tör vény ben meg ha tá ro zott kör ben sza bály sér té si ha -
tó sá gi jog kört gya ko rol nak,”

6.  §

Az R. 17.  §-ának (1) és (2) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Vám rak tár en ge dé lye zé sé re, amennyi ben a szám vi -
te li nyil ván tar tás ma gá ban fog lal ja a rak tár nyil ván tar tást
is, a ké rel me zõ szám vi te li nyil ván tar tá sá nak he lye sze rint
ille té kes fõ vám hi va tal, Bu da pest és Pest me gye köz igaz -
ga tá si te rü le tén – ille té kességi te rü le tén be lül – a Bu da-tér -
sé gi Fõ vám hi va tal, a Dél-Pest tér sé gi Fõ vám hi va tal, az
Észak-Pest tér sé gi Fõ vám hi va tal, illetve az 1. szá mú Re -
pü lõ té ri Vám hiva tal ren del ke zik ha tás kör rel.

(2) Ha a szám vi te li nyil ván tar tás a rak tár nyil ván tar tást
nem fog lal ja ma gá ban, vagy a ké rel me zõ szám vi te li nyil -
ván tar tá sa nem Ma gyar or szá gon ta lál ha tó, és a rak tá ro zás
ki zá ró lag Ma gyar or szá gon tör té nik, to váb bá az egye di en -
ge dé lye zés ese te nem áll fenn, a vám rak tár en ge dé lye zé sé -
re a rak tár nyil ván tar tás ve ze té sé nek he lye sze rint ille té kes
fõ vám hi va tal, Bu da pest és Pest me gye köz igaz ga tá si te rü -
le tén – ille té kességi te rü le tén be lül – a Bu da-tér sé gi Fõ -
vám hi va tal, a Dél-Pest tér sé gi Fõ vám hi va tal, az Észak-
Pest tér sé gi Fõ vám hi va tal, illetve az 1. szá mú Re pü lõ té ri
Vám hiva tal ren del ke zik ha tás kör rel. Ha egy en ge dély ben
több te lep he lyet kí ván nak vám rak tár ként en ge dé lyez tet ni,
az ille té kességet az össze sí tett ada to kat tar tal ma zó – de
min den en ge dé lyez tet ni kí vánt te lep he lyen hoz zá fér he tõ – 
köz pon ti nyil ván tar tás ve ze té sé nek he lye sze rint kell meg -
ál la pí ta ni.”

7.  §

Az R. 18.  §-a a kö vet ke zõ k) pont tal egé szül ki:
[A 17. szá mú Fõ vám hi va tal ille té kes ki zá ró lag:]
„k) az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. 

tör vény ben meg ha tá ro zott, a ter mék im port hoz kap cso ló dó 
adó fi ze té si kö te le zett ség ön adó zás út ján tör té nõ tel je sí té -
sé nek en ge dé lye zé sé re.”

8.  §

(1) E ren de let 1–3.  §-a és 5.  §-a 2006. szep tem ber 15-én
lép ha tály ba, ezzel egy ide jû leg az R. 13.  §-ának (4) be kez -
dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let 4.  §-a, 6.  §-a és 7.  §-a 2007. ja nu ár 1-jén
lép ha tály ba, ezzel egy ide jû leg az R. 3.  §-a (2) be kez dé sé -
nek k) pont ja ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

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 ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  §-ának (8) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té te le i nek iga -
zo lá sá ra al kal mas ira tok kö ré rõl a következõket ren -
delem el:

1.  §

(1) A ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té te le i nek
iga zo lá sá ra al kal mas ira tok ról  szóló 1/2006. (II. 2.) FMM
ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) 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 ben
(a továb biak ban: Áht.) meg ha tá ro zott fel té te lei meg ál la pí -
tá sa alap já ul a kö vet ke zõ ira tok szol gál nak:

a) az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség (a továbbiak ban: OMMF) ál tal

aa) a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló 1996. évi LXXV.
tör vény (a továb biak ban: Met.) 8/C.  §-ának (4) be kez dé se
alap ján nyil vá nos ság ra ho zott ada tok,
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ab) az Áht. 15.  §-a (5) be kez dé se sze rin ti eset ben a
mun kál ta tó ké rel mé re ki ál lí tott ha tó sá gi bi zo nyít vány;

b) az Áht. 15.  § (9) be kez dé se a) pont já nak aa) al pont -
já ban meg ha tá ro zott fel té tel te kin te té ben az Egyen lõ Bá -
nás mód Ha tó ság (a továb biak ban: EBH) nyil ván tar tá sá ból 
az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí -
tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vé ny (a továb biak ban:
Ebt.) 17/A.  §-ának (4) be kez dé se alap ján nyil vá nos ság ra
ho zott ada tok;

c) az Áht. 15.  §-a (9) be kez dé sé nek b) és c) pont já ban
meg ha tá ro zott fel té te lek te kin te té ben a mun kál ta tó nyi lat -
ko za ta.”

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

„(4) Az (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt irat he lyett a
ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok meg ál la pí tá sá nak alap -
já ul

a) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ese té ben a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal,

b) a hon vé del mi ága zat hoz kü lön jog sza bály alap ján
tar to zó mun kál ta tó ese té ben a Hon vé del mi Mi nisz té rium,

c) bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ese té ben az Igaz ság -
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium,

d) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter irá nyí tá sa alá
tar to zó fegy ve res és rend vé del mi szer vek ese té ben az
Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium
ál tal ki ál lí tott iga zo lás szol gál.”

2.  §

Az R. 2/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2/A.  § (1) Pá lyá za ti úton nyúj tott tá mo ga tá sok ese -

tében
a) a tá mo ga tást nyúj tó,
b) – olyan tá mo ga tá si el já rás ban, amely nek le bo nyo lí -

tá sá ban jog sza bály fel ha tal ma zá sa vagy meg bí zás alap ján
más szer ve zet mû kö dik köz re – a pá lyá za ti el já rás le bo -
nyo lí tá sá ban köz re mû kö dõ szerv
a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét meg elõ zõ en a 2.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ira tok alap ján ellen õr zi
azt, hogy a pá lyá zó mun kál ta tó vo nat ko zá sá ban tel je sül -
nek-e a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok Áht.-ben meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyei.

(2) 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 ha tá lya
alá tar to zó el já rás ban meg ál la pí tott tá mo ga tá sok ese té ben
az el já rás le foly ta tá sá ra ille té kes tá mo ga tást nyúj tó szerv,
illetve – olyan tá mo ga tá si el já rás ban, amely nek le bo nyo lí -
tá sá ban jog sza bály fel ha tal ma zá sa vagy meg bí zás alap ján
más szer ve zet mû kö dik köz re – a pá lyá za ti el já rás le bo -
nyo lí tá sá ban köz re mû kö dõ szerv a 2.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ira tok alap ján a tá mo ga tás ról  szóló ha tá ro -
zat meg ho za ta lát, ille tõ leg a ha tó sá gi szer zõ dés meg kö té -
sét meg elõ zõ en ellen õr zi azt, hogy tel je sül nek-e a tá mo ga -
tást igény lõ mun kál ta tó vo nat ko zá sá ban a ren de zett mun -

ka ügyi kap cso la tok Áht.-ben meg ha tá ro zott követel -
ményei.

(3) Az Áht. 15.  §-a (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
eset ben a mun kál ta tó ál tal elõ ter jesz tett ha tó sá gi bi zo nyít -
vány ki ál lí tá sa irán ti ké re lem ben fel kell tün tet ni

a) a mun kál ta tó ne vét, szék he lyét, adó szá mát, adó -
szám mal nem ren del ke zõ mun kál ta tó ese té ben ne vét,
szék he lyét és adó azo no sí tó je lét,

b) azt, hogy a mun kál ta tó a ha tó sá gi bi zo nyít vány ki ál -
lí tá sát a ko ráb ban le foly ta tott mun ka ügyi ellen õr zés so rán
meg ál la pí tott jog sér tõ hely zet meg szün te té sé nek iga zo lá -
sa cél já ból az Áht. 15.  §-a (5) be kez dé sé nek d) pont ja alap -
ján kéri,

c) a mun kál ta tó nyi lat ko za tát ar ról, hogy az Mt.
75/A.  §-a sze rin ti jog sér tést meg ál la pí tó jog erõs és vég re -
hajt ha tó köz igaz ga tá si ha tá ro zat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 
egy hó na pon be lül a jog sér tõ ál la po tot meg szün tet te.

(4) A (3) be kez dé sé ben fog lal tak ról ki ál lí tott ha tó sá gi
bi zo nyít vány tar tal maz za

a) a mun kál ta tó ne vét, szék he lyét, adó szá mát, adó -
szám mal nem ren del ke zõ mun kál ta tó ese té ben ne vét,
szék he lyét és adó azo no sí tó je lét,

b) azt, hogy a ha tó sá gi bi zo nyít vány ki ál lí tá sá ra a mun -
kál ta tó ké rel mé re, az Áht. 15.  §-a (5) be kez dé sé nek
d) pont já ban sze rep lõ kö rül mény iga zo lá sa cél já ból ke rült
sor,

c) a ko ráb bi jog sér tést meg ál la pí tó ha tá ro zat szá mát,
kel tét, jog erõ re emel ke dé sé nek nap ját,

d) azt, hogy a ha tó sá gi bi zo nyít vány mely szerv elõtt
tör té nõ fel hasz ná lás cél já ból ke rült ki ál lí tás ra,

e) a ha tó sá gi bi zo nyít vány ki ál lí tá sá nak alap já ul szol -
gá ló ha tó sá gi ellen õr zés el vég zé sé nek idõ pont ját.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 2/B.  §-sal egé szül ki:
„2/B.  § (1) A tá mo ga tást nyúj tó szerv min den egyes tá -

mo ga tá si el já rás ban írás ban kö te les do ku men tál ni, hogy a
Met. 8/C.  §-ának (4) be kez dé se, valamint az Ebt.
17/A.  §-ának (4) be kez dé se sze rint nyil vá nos ság ra ho zott
ada tok alap ján el len õriz te, hogy a tá mo ga tás igény lõ je
meg fe lel a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott fel té te le i nek.

(2) Az írás be li do ku men tá ció tar tal maz za az OMMF,
illetve az EBH hon lap ján sze rep lõ ada tok kö zül a tá mo ga -
tás irán ti ké rel met be nyúj tó mun kál ta tó ra vo nat ko zó an ki -
nyom ta tott ada to kat. Amennyi ben az ada tok ki nyom ta tá -
sá ra bár mi lyen – kü lö nö sen tech ni kai – ok ból nincs le he tõ -
ség, a do ku men tá ci ó nak tar tal maz nia kell a tá mo ga tá si
ügyet dön tés re elõ ké szí tõ ügy in té zõ hi va ta los fel jegy zé sét
a tá mo ga tás igény lõ jé re vo nat ko zó an a nyil ván tar tás ban
sze rep lõ ada tok ról, a nyil ván tar tás ba való be te kin tés idõ -
pont já ról és ar ról, hogy a tá mo ga tás igény lõ jé re vo nat ko zó 
ada tok ki nyom ta tá sá ra nem volt le he tõ ség. A fel jegy zést
az ügy in té zõ alá írá sá val lát ja el.”
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4.  §

(1) E ren de let 2006. szep tem ber 23-án lép ha tály ba.
Ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban fo lya -
mat ban lévõ tá mo ga tá si prog ra mok, illetve a ha tály ba lé -
pés kor el nem bí rált tá mo ga tá si igé nyek alap ján nyúj tott
tá mo ga tá sok ra is al kal maz ni kell.

(2) A ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té te le i nek
iga zo lá sá ra al kal mas ira tok ról  szóló 1/2006. (II. 2.) FMM
ren de let e ren de let tel be ik ta tott 2.  §-a (1) be kez dé se
a) pont já nak ab) al pont ja, valamint e ren de let tel be ik ta tott
2/A.  §-ának (3)–(4) be kez dé se 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát
vesz ti.

Kiss Pé ter s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
156/2006. (IX. 15.) KE

határozata

kitüntetés viselésének engedélyezésérõl

A kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té sé re a Ma gyar Köz tár sa -
ság ki tün te té se i rõl szóló 1991. évi XXXI. tör vé ny 2. §

(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján en ge dé lye -
zem a Len gyel Köz tár sa ság el nö ke ál tal dr. Mol nár Imre
ré szé re ado má nyo zott „A Len gyel Köz tár sa ság Szol gá la -
tá ért Ér dem rend Lo vag ke reszt je” ki tün te tés vi se lé sét.

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 1.

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

KEH-ügy szám: VII-5/3573/2006.

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 94. szá má ban meg je lent, az
Egész ség ügyi Mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról szóló
5/2006. (MK 94.) EüM uta sí tás mel lék le tét ké pe zõ Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály zat 3. számú mellékletében az

„I. Az Egész ség ügyi Mi nisz té rium szer ve ze ti egy sé ge i nek szak mai irá -
nyí tá si jog kö ré be tar to zó in téz mé nyek jegy zé ke Költ ség ve té si és El len õr zé si
Fõosztály” szövegrész helyesen:

,,I. A Költ ség ve té si és El len õr zé si Fõ osz tály va la mennyi, a mi nisz té -
rium ál ta lá nos fel ügye le te alá tar to zó in téz mény te kin te té ben pénz ügyi
és gaz dál ko dá si fel ügye le tet gya ko rol. A kö vet ke zõ in téz mé nyek és szer -
vek fö löt t a szak mai irá nyí tá si jog kört az adott szak mai fel adat sze rint
ille té kes szer ve ze ti egy ség – a 32. pont sze rin ti szerv te kin te té ben a Jogi
és Nem zet kö zi Szak ál lam tit kár, a 33. pont szerinti szerv tekintetében a
Közgazdasági Szakállamtitkár – gyakorolja:”

(Kéz irat hi ba)
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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 (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali 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 megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, 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 kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként 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 megvásá-
rolhatók 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.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

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 el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle 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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