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II. Tör vé nyek

2008. évi LI.
tör vény

a pártok mûködését segítõ tudományos,
ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet

végzõ alapítványokkal összefüggõ egyes
tör vénymódosításokról*

1.  § A pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló
1989. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ptv.) 9/A.  §
(2)–(6) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

„(2) A költ ség ve té si tá mo ga tás ki fi ze té se nap tá ri ne -
gyed éven ként tör té nik, a ne gyed év elsõ nap ján.

(3) A költ ség ve té si tá mo ga tás ra az adott ne gyed év ben
az az ala pít vány jo go sult,

a) ame lyet olyan párt ala pí tott, amely az adott ne gyed -
év elsõ nap ján az 5.  § (2) be kez dé se alap ján költ ség ve té si
tá mo ga tás ra jo go sult, és

b) amely nek ala pí tó ok irat sze rin ti cél ja ki zá ró lag az
(1) be kez dés sze rin ti te vé keny ség re irá nyul.

(4) A költ ség ve té si tá mo ga tás ra jo go sult ala pít vá nyok tá -
mo ga tá sá nak nap tá ri évre szá mí tott össze ge nem le het ala -
cso nyabb, mint az ál la mi költ ség ve tés ben a tárgy évet meg -
elõ zõ év ben a pár tok mû kö dé sét se gí tõ, tu do má nyos, is me -
ret ter jesz tõ, ku ta tá si, ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ ala pít vá -
nyok tá mo ga tá sá ra ter ve zett elõ irány za tok össze ge.

(5) A költ ség ve té si tá mo ga tás az ala pít ványt az azt ala -
pí tó párt ra, va la mint e párt je lölt je i re az or szág gyû lé si kép -
vi se lõk utol só ál ta lá nos vá lasz tá sán az elsõ ér vé nyes for -
du ló ban le adott sza va za tok ará nyá ban il le ti meg.

(6) A költ ség ve té si tá mo ga tás fel osz tá sa szem pont já ból
az or szág gyû lé si kép vi se lõk ál ta lá nos vá lasz tá sá nak ered -
mé nyét elsõ íz ben az Or szág gyû lés meg ala ku lá sát kö ve tõ
nap tá ri ne gyed év elsõ nap já tól kell figye lembe ven ni.”

2.  § A pár tok mû kö dé sét se gí tõ tu do má nyos, is me ret ter -
jesz tõ, ku ta tá si, ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ ala pít vá -
nyok ról  szóló 2003. évi XLVII. tör vény (a továb biak ban:
Pmatv.) a kö vet ke zõ új 3/A.  §-sal egé szül ki:

„3/A.  § (1) Az ala pít vány kö te les az éves be szá mo ló jó -
vá ha gyá sá val egy ide jû leg te vé keny sé gé rõl je len tést ké szí -
te ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott je len tés el fo ga -
dá sa a ke ze lõ szerv ki zá ró la gos ha tás kö ré be tar to zik.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott je len tés tar tal -
maz za:

a) a szám vi te li be szá mo lót;
b) a költ ség ve té si tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó 

ki mu ta tást;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. szep tem ber 22-i ülés nap ján fo -
gadta el.

c) a va gyon fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ki mu ta tást;
d) a cél sze rin ti jut ta tá sok ki mu ta tá sát;
e) a köz pon ti költ ség ve té si szerv tõl, az el kü lö ní tett

 állami pénz alap tól, a he lyi ön kor mány zat tól, a te le pü lé si
ön kor mány za tok tár su lá sá tól és mind ezek szer ve i tõl ka -
pott tá mo ga tás mér té két;

f) az ala pít vány egyes ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek nyúj -
tott jut ta tá sok ér té két, il let ve össze gét;

g) az ala pít vány te vé keny sé gé rõl  szóló rö vid tar tal mi
be szá mo lót.

(4) Az ala pít vány nak az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
je len té sé be bár ki be te kint het, il let ve ab ból sa ját költ sé gé re 
má so la tot ké szít het.

(5) Az ala pít vány kö te les az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott je len té sét a tárgy évet kö ve tõ év ben, leg ké sõbb jú -
nius 30-áig a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ
Hi va ta los Ér te sí tõ ben, to váb bá sa ját hon lap ján köz zé ten ni.

(6) A (3) be kez dés a) pont já ban fog lalt ren del ke zés az
éves be szá mo ló ké szí té sé nek kö te le zett sé gé re, le tét be he -
lye zé sé re és köz zé té te lé re vo nat ko zó szám vi te li sza bá lyok 
al kal ma zá sát nem érin ti.”

3.  § A Pmatv. 4.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Az ala pít vány a nem a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz -
dál ko dá sá ról  szóló 1989. évi XXXIII. tör vény 9/A.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cél ra for dí tott ál la mi
költ ség ve té si tá mo ga tás össze gét – az Ál la mi Szám ve võ -
szék fel hí vá sá ra – ti zen öt na pon be lül a köz pon ti költ ség -
ve tés nek kö te les be fi zet ni. Ké se de lem ese tén a tar to zást
adók mód já ra kell be haj ta ni.”

4.  § (1) Ez a tör vény 2008. szep tem ber 30-án lép ha tály ba.

(2) A Ptv. e tör vény 1.  §-ával meg ál la pí tott 9/A.  §
(2) be kez dé sét a 2008. ne gye dik ne gyed évi költ ség ve té si
tá mo ga tá sok ki fi ze té sé re az zal az el té rés sel kell al kal maz -
ni, hogy an nak 2008. ok tó ber 15-ig kell meg tör tén nie.

(3) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a Ptv. e tör -
vény 1.  §-ával meg ál la pí tott 9/A.  § (3) és (5) be kez dé sé nek 
vég re haj tá sa ér de ké ben át cso por to sí tást hajt son vég re.

(4) A Pmatv. e tör vény 2.  §-ával meg ál la pí tott 3/A.  §-a
sze rin ti je len tést a 2008. év vo nat ko zá sá ban a ne gye dik
ne gyed év te kin te té ben kell el ké szí te ni.

(5) Ha tá lyát vesz ti
a) a Ptv. 9/A.  § (7) be kez dé se, 12.  §-a, 17.  §-a és

19.  §-a,
b) a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló

1989. évi XXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1990. évi
LXII. tör vény,

c) a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló
1989. évi XXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról és az 1990. évi
or szág gyû lé si vá lasz tá so kon mi nõ sí tett pár tok ré szé re
köz pon ti szék ház jut ta tá sá ról  szóló 1991. évi XLIV. tör -
vény,

d) a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló
1989. évi XXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1992. évi
LXXXI. tör vény,
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e) a pár tok mû kö dé sé rõl és gaz dál ko dá sá ról  szóló
1989. évi XXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi
XLVI. tör vény,

f) a Ma gyar Köz tár sa ság 2004. évi költ ség ve té sé rõl és
az ál lam ház tar tás há rom éves ke re te i rõl  szóló 2003. évi
CXVI. tör vény 82.  §-a.

(6) Ha tá lyát vesz ti a Pmatv. 2.  §-a, 3.  § (6) be kez dé se,
5.  § (2)–(3) és (5) be kez dé se, va la mint a Ma gyar Köz tár sa -
ság 1994. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 1993. évi CXI. tör -
vény mó do sí tá sá ról, a pár tok köz pon ti költ ség ve té si tá mo -
ga tá sá nak át ren de zé se cél já ból  szóló 1994. évi LX. tör -
vény.

(7) E tör vény 2009. jú ni us 30-án ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

III. Kormány rendeletek

A Kor mány
238/2008. (IX. 29.) Korm.

rendelete

a la kos sá gi ve ze té kes gáz fo gyasz tás
és táv hõ fel hasz ná lás szo ci á lis tá mo ga tá sá ról szó ló
289/2007. (X. 31.) Korm. ren de let módosításáról

A Kor mány a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá -
sok ról szó ló 1993. évi III. tör vény 132. § (1) be kez dés
t) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány
35. § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A la kos sá gi ve ze té kes gáz fo gyasz tás és táv hõ fel hasz ná -
lás szo ci á lis tá mo ga tá sá ról szó ló 289/2007. (X. 31.) Korm. 
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 3. §-ának (2) be kez dé se
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A táv hõ fel hasz ná lás ese té ben a tá mo ga tás faj la gos
brut tó össze ge

a) 2184 Ft/GJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si egy -
ség re jutó havi jö ve de lem nem ha lad ja meg a nyug díj mi ni -
mum két sze re sét,

b) 1794 Ft/GJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si egy -
ség re jutó havi jö ve de lem meg ha lad ja a nyug díj mi ni mum
két sze re sét, de nem ha lad ja meg an nak két és fél sze re sét,

c) 1200 Ft/GJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si egy -
ség re jutó havi jö ve de lem meg ha lad ja a nyug díj mi ni mum
két és fél sze re sét, de nem ha lad ja meg an nak háromszo -
rosát,

d) 816 Ft/GJ, ha a ház tar tás ban az egy fo gyasz tá si egy -
ség re jutó havi jö ve de lem meg ha lad ja a nyug díj mi ni mum

há rom szo ro sát, de nem ha lad ja meg an nak há rom és fél -
sze re sét.”

2. §

Az R. 10. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szol gál ta tó az ál ta la a jo go sult sá gi idõ szak ra ér -
vé nye sí tett

a) tá mo ga tás vissza igény lé se ér de ké ben az 5. szá mú
mel lék let sze rin ti,

b) 10/A. § sze rin ti táv hõ díj-jut ta tás vissza igény lé se
 érdekében a 6. szá mú mel lék let sze rin ti
ki mu ta tást kül di meg a köz re mû kö dõ nek (igény lés).”

3. §

Az R. a kö vet ke zõ 10/A. §-sal egé szül ki:
„10/A. § (1) A táv hõ szol gál ta tást ház tar tá si cél ra igény -

be vevõ, ener gia fel hasz ná lá si tá mo ga tás ra nem jo go sult
fo gyasz tót ha von ta 1150 Ft össze gû táv hõ díj-jut ta tás il le ti
meg.

(2) A táv hõ díj-jut ta tást a szol gál ta tó az (1) be kez dés
sze rin ti fo gyasz tó ré szé re az ál ta la vagy meg bí zott ja ál tal
ki ál lí tott szám lá ban (rész szám lá ban) ha von ta, il let ve a
szám la-ki bo csá tá si gya kor lat hoz iga zo dó an, kü lön so ron,
a szám lán fel tün te tett hõ mennyi ség dí já nak a jut ta tás sal
való csök ken té se ré vén ér vé nye sí ti.”

4. §

Az R. az e ren de let mel lék le te sze rin ti 6. szá mú mel lék -
let tel egé szül ki.

5. §

(1) Ez a ren de let 2008. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az R. – e ren de let 1. §-ával meg ál la pí tott – 3. §-ának
(2) be kez dé se sze rin ti faj la gos brut tó össze get a szol -
gáltató a 2008. ok tó ber 1-jé tõl fel hasz nált hõ mennyi ség
 tekintetében ér vé nye sí ti.

(3) A szol gál ta tó az R. – e ren de let 3. §-ával meg ál la pí -
tott – 10/A. §-ában fog lalt táv hõ díj-jut ta tást elsõ íz ben
a 2008. ok tó ber 1-jé tõl kez dõ dõ fo gyasz tá si idõ szak ra ki -
adott szám lá ban (rész szám lá ban) ér vé nye sí ti.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
9. §-ának (1) be kez dés ben a „tá mo ga tás” szö veg rész he -
lyé be a „tá mo ga tás, va la mint a 10/A. § sze rin ti táv hõ -
díj-jut ta tás” szö veg lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 238/2008. (IX. 29.) Korm. ren de let hez

„6. szá mú mel lék let a 289/2007. (X. 31.) Korm. ren de let hez

Ki mu ta tás a jó vá írt táv hõ díj-jut ta tás vissza igény lé sé hez

A szol gál ta tó azo no sí tó ja: ..................................................................................................................................................
A szol gál ta tó meg ne ve zé se: ...............................................................................................................................................
A szol gál ta tó szék he lye: ....................................................................................................................................................
A szol gál ta tó adó szá ma: .....................................................................................................................................................
A szol gál ta tó bank szám la szá ma: .......................................................................................................................................
Az ügy in té zõ neve és el ér he tõ sé gei: ..................................................................................................................................
A vissza igény lés sor szá ma: ................................................................................................................................................
A szám lák ki bo csá tá si idõ sza ka (tárgy idõ szak): ................................................................................................................

A la kos sá gi ve ze té kes gáz fo gyasz tás és táv hõ fel hasz ná lás szo ci á lis tá mo ga tá sá ról szó ló 289/2007. (X. 31.) Korm. ren de -
let 10. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti szám lák da rab szá ma és a jó vá írt jut ta tás:

1. Jut ta tás jó vá írá sá val ki bo csá tott szám lák szá ma (db)

2. Elõ irány zat ból igé nyelt jut ta tás (Ft) tárgy idõ szak ban

jo go sult sá gi idõ szak ban össze sen

3. Elõ irány zat nak vissza té rí ten dõ jut ta tás (Ft) tárgy idõ szak ban

jo go sult sá gi idõ szak ban össze sen

4. Össze sen (a 2. és 3. pont kü lönb sé ge) tárgy idõ szak ban

jo go sult sá gi idõ szak ban össze sen

Dá tum: ………….. év …………………… hó …….. nap

…………………………………………….
szol gál ta tó (cég sze rû alá írás)”
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A Kor mány
239/2008. (IX. 29.) Korm.

ren de le te

a vil la mos ener gia-ipa ri épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lye zé si el já rá sok ról szó ló

382/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

A Kor mány a vil la mos ener gi á ról szó ló 2007. évi
LXXXVI. tör vény 170. § (1) be kez dé sé nek 30. pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A vil la mos ener gia-ipa ri épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye -
zé si el já rá sok ról szó ló 382/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let 
(a to váb bi ak ban: R.) 5. §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel
egé szül ki:

„(8) Vil la mos mû, ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték és
köz vet len ve ze ték ve ze ték jo ga, hasz ná la ti joga vagy szol -
gal mi joga ál tal érin tett in gat lan te lek ala kí tá sa ese tén a ve -
ze ték jo got, a hasz ná la ti jo got, a szol gal mi jo got ér vé nye sí -
te ni kell. A vál to zá si váz raj zot a jog jo go sult já val el len
kell je gyez tet ni. Ha a ve ze ték jog, hasz ná la ti jog, szol gal mi 
jog fel tün te té se meg fe lel az alap já ul szol gá ló ha tó sá gi ha -
tá ro zat nak, az el len jegy zést a jo go sult nem ta gad hat ja
meg.”

2. §

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

„(1) E ren de let ha tá lya alá tar to zó épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lye zé si el já rá sok ban – a (2)–(3) be kez dé sek ben és a 
34. § (6) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel – a 4. szá mú mel -
lék let ben fel so rol tak kö zül ki zá ró lag az adott ügy ben érin -
tett szak ha tó sá gok, va la mint köz mû vek, ke ze lõk és üze -
mel te tõk mû köd nek köz re.”

(2) Az R. 6. §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dé sek kel egé -
szül ki:

„(3) A te rü let ren de zé si ter vek kel való össz hang te kin te -
té ben a 4. szá mú mel lék let 1.1. d) pont já ban sze rep lõ szak -
ha tó sá got csak az 50 MW és az ezt meg ha la dó tel je sí tõ ké -
pes sé gû erõ mû, a 220 kV és az ezt meg ha la dó név le ges fe -
szült sé gû ter me lõi, ma gán-, és köz vet len ve ze ték, köz cé lú
át vi te li há ló zat épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sa
so rán kell min den eset ben be von ni.

(4) A ké rel me zõ vagy meg ha tal ma zott ja az en ge dé lye -
zé si el já rás meg in dí tá sa elõtt be sze rez he ti a szak ha tó ság
ál lás fog la lá sát, eb ben az eset ben a szak ha tó ság VET
117. § (4) be kez dé se sze rin ti el já rá sá ra – a be nyúj tott ké re -

lem tar tal ma azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sá ra – irány adó
ügy in té zé si ha tár idõ 5 nap.”

3. §

Az R. 13. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép: 

„(3) Nem kell a hely szí ni szem lét le foly tat ni, ha a köz -
cé lú há ló zat egy sze rû sí tett el já rás alap ján ke rül en ge dé lye -
zés re, azon ban a há ló za ti en ge dé lyes nek vagy meg bí zá sa
alap ján a ter ve zõ nek a 3. szá mú mel lék let 2. pont ja sze rin ti 
nyom vo nal-ki je lö lé si do ku men tá ció meg kül dé sé vel az
ügy fe lek nyi lat ko za ta it, a köz mû vek, ke ze lõk, üze mel te -
tõk nyi lat ko za ta it meg kell kér ni, és a ve ze ték jo gi en ge -
dély irán ti ké re lem hez csa tol ni kell. Az ügy fe lek nyi lat ko -
za tai te kin te té ben a (2) be kez dés ben fog lal tak irány adók.”

4. §

(1) Az R. 24. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép: 

„(1) Ha a ter me lõi ve ze ték és az ah hoz tar to zó tar tó szer -
ke ze ten el he lye zett, il let ve kül sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy 
kap cso ló be ren de zés épí té sé nek en ge dé lye zé se a VET
132. §-ának (1) be kez dé se alap ján ve ze ték jo gi en ge dé lye -
zé si el já rás sal tör té nik, ak kor az el já rás so rán e ren de let
12–18. §-ában fog lalt ren del ke zé se ket kell meg fe le lõ en al -
kal maz ni az zal, hogy ahol a ren de let há ló za ti en ge dé lyest
em lít, azon a ter me lõi, ma gán- vagy köz vet len ve ze ték en -
ge dé lye sét vagy a be ru há zót kell ér te ni.”

(2) Az R. 24. §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Az (1) be kez dés ben nem em lí tett ter me lõi ve ze ték,
a ma gán ve ze ték vagy a köz vet len ve ze ték és azok tar tó -
szer ke ze ten el he lye zett, il let ve kül sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó
vagy kap cso ló be ren de zé se i nek épí té si en ge dé lye zé si el já -
rá sa so rán az épí té si en ge dély irán ti ké re le mé hez csa tol ni
kell a VET 132. §-ának (2) be kez dé se sze rint a kor lá toz ni
kí vánt ide gen in gat lan tu laj do no sá val a Ptk. ren del ke zé sei
sze rint kö tött meg ál la po dást is. A meg ál la po dás ban ren -
del kez ni kell a kor lá to zás mér té ké rõl és a kár ta la ní tás ról,
va la mint a szol gal mi jog ala pí tá sá ról. A meg ál la po dá son
ala pu ló szol gal mi jog in gat lan-nyil ván tar tás ba tör té nõ be -
jegy zé sét az en ge dé lyes kö te les kér ni.

(4) Az (1) be kez dés ben nem em lí tett ter me lõi, ma gán-
vagy köz vet len ve ze ték és azok tar tó szer ke ze ten el he lye -
zett, il let ve kül sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap cso ló be -
ren de zé se i nek épí té si en ge dé lye zé si el já rá sa so rán e ren -
de let 12–18. §-ában fog lalt ren del ke zé se ket kell al kal maz -
ni a (3) be kez dés ben fog lalt el té ré sek kel, to váb bá az zal,
hogy ahol a ren de let há ló za ti en ge dé lyest em lít, azon a ter -
me lõi, ma gán- vagy köz vet len ve ze ték en ge dé lye sét vagy
a be ru há zót kell ér te ni.”
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5. §

Az R. 34. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Amennyi ben a Ha tó ság hi va tal ból vagy be je len tés
alap ján ész le li, hogy az en ge dé lyes a meg szün te tés (bon -
tás) en ge dé lye zé se irán ti ké re lem be nyúj tá sát elmulasz -
totta, vagy a Ha tó ság a fenn ma ra dás en ge dé lye zé se irán ti
ké rel met el uta sí tot ta, a Ha tó ság az el já rást hi va tal ból meg -
in dít ja.”

6. §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek 4–5. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„4. A Ma gyar Ener gia Hi va tal en ge dé lyé nek szá ma,
kel te (ha a VET 74. §-a sze rin ti en ge dély ki adá sá ra a ké re -
lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en sor ke rült):

5. A ké rel me zõ (há ló za ti en ge dé lyes, ter me lõi, ma gán-
vagy köz vet len ve ze ték en ge dé lye se, ter me lõi ve ze ték ese -
tén be ru há zó) ada tai:

– meg ne ve zé se:

– címe:”

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 1. mel lék le te
sze rint mó do sul.

(3) Az R. 4. szá mú mel lék le té nek 1.2. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.2. A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té -
ri um szak te rü le tén:

a) er dé sze ti ügyek ben erdõ igény be vé te lé vel tör té nõ,
 illetve arra ha tást gya kor ló be ru há zá sok ese té ben

– elsõ fo kon: a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
te rü le ti szer ve,

– má sod fo kon: a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal Köz pont,

b) ta laj vé del mi ügyek ben ter mõ föld igény be vé te lé vel
tör té nõ, il let ve arra ha tást gya kor ló be ru há zá sok ese té ben

– elsõ fo kon: a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
te rü le ti szer ve,

– má sod fo kon: a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal Köz pont.”

(4) Az R. 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. mel -
lék le te lép.

(5) Az R. 6. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. mel -
lék le te lép.

(6) Az R. 7. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ új 3. pont tal
egé szül ki, és az ere de ti 3–11. pont szá mo zá sa 4–12. pont -
ra vál to zik.

„3. Ma gyar Ener gia Hi va tal en ge dé lyé nek szá ma, kel te
(VET 74. §):”

7. §

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

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pést kö ve tõ en
in dult ügyek ben kell al kal maz ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg 
a) az R. 8. § (5) be kez dé se és 37. § (1) be kez dé sé nek

e) pont ja a ha tá lyát vesz ti;
b) az R. 15. § (2) be kez dé sé ben és 18. §-ában „a há ló za ti 

en ge dé lyes”, va la mint 17. §-ában „az en ge dé lyes” szö veg -
ré szek he lyé be „az épí té si en ge dé lyes” szö veg lép;

c) az R. 23. § (1) be kez dé sé ben „a ter me lõi en ge dé lyes”
szö veg rész he lyé be „a ter me lõi en ge dé lyes vagy a beru -
házó” szö veg, (2) be kez dé sé ben „a ter me lõi en ge dé lyes -
nek” szö veg rész he lyé be „a ter me lõi en ge dé lyes nek vagy
a be ru há zó nak” szö veg lép.

(4) E ren de let 1–6. §-a, 7. § (3) be kez dé se, va la mint
1–3. mel lék le te a ha tály ba lé pést kö ve tõ na pon a ha tá lyát
vesz ti.

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

1. mel lék let
a 239/2008. (IX. 29.) Korm. ren de let hez

1. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 4.3. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.3. A hely szí ni szem lén meg je lent szak ha tó sá gok,
érin tett köz mû vek, ke ze lõk, üze mel te tõk és egyéb ér de kel -
tek nyi lat ko za tai, to váb bá – ha az a ké re lem be nyúj tá sa kor
már ren del ke zés re áll – az ügy ben érin tett szak ha tó sá gok
ál lás fog la lá sa és a szak ha tó ság ál tal vé le mé nye zett mû sza -
ki do ku men tá ció.”

2. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 4.5. és 4.6. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„4.5. A lé te sí ten dõ há ló zat (ve ze ték) nyom vo na lát, tar -
tó szer ke ze te i nek he lyét, az ál ta luk el fog lalt te rü let nagy sá -
gát, a há ló zat (ve ze ték) biz ton sá gi öve ze te ként ki je lölt te -
rü let sá vot, ke resz te zé se it, egyéb lé te sít mé nye ket és az
érin tett in gat la nok ha tár vo na la it és hely raj zi szá ma it is fel -
tün te tõ – az in gat lan-nyil ván tar tá si tér ké pen tör té nõ át ve -
ze tés hez al kal mas mé ret arány ban, a köz igaz ga tá si ha tá ro -
kat és meg ne ve zé se ket tar tal ma zó köz igaz ga tá si te rü le ten -
ként szét vá laszt ha tó an el ké szí tett – nyom vo nal rajz 5 pél -
dány ban, az azo no sí tást biz to sí tó egye di rajz szám mal és
meg ne ve zés sel el lát va. Amennyi ben a há ló zat (ve ze ték)
nyom vo na la több te le pü lést érint, úgy te le pü lé sen ként to -
váb bi 1-1 pél dány nyom vo nal rajz szük sé ges.

4.6. Do ku men tá ció, amely tar tal maz za a há ló zat (ve ze -
ték) nyom vo na la és biz ton sá gi öve ze te ál tal érin tett in gat -
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la nok ról a kü lön jog sza bály ban3 meg ha tá ro zott szak ké pe -
sí tés sel ren del ke zõ föld mé rõ ál tal ké szí tett vagy ta nú sí tott, 
az in gat lan ügyi ha tó ság ál tal ér vé nyes zá ra dék kal el lá tott
vál to zá si váz raj zot, va la mint te rü let ki mu ta tást te le pü lé -
sen ként 5-5 pél dány ban. A te rü let ki mu ta tás hely raj zi szá -
mok sze rin ti bon tás ban kü lön tar tal maz za a tar tó szer ke ze -
tek ál tal el fog lalt te rü let nagy sá gát, és kü lön a biz ton sá gi
öve zet ál tal el fog lalt te rü let mér té két.”

3. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 5.3. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.3. Az érin tett köz mû vek, ke ze lõk, üze mel te tõk és
egyéb ér de kel tek nyi lat ko za tai, to váb bá – ha az a ké re lem
be nyúj tá sa kor már ren del ke zés re áll – az ügy ben érin tett
szak ha tó sá gok ál lás fog la lá sa és a szak ha tó ság ál tal vé le -
mé nye zett mû sza ki do ku men tá ció.”

4. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 5.5. és 5.6. pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„5.5. A lé te sí ten dõ há ló zat (ve ze ték) nyom vo na lát, tar -
tó szer ke ze te i nek he lyét, az ál ta luk el fog lalt te rü let nagy sá -
gát, a há ló zat (ve ze ték) biz ton sá gi öve ze te ként ki je lölt te -
rü let sá vot, ke resz te zé se it, egyéb lé te sít mé nye ket és az
érin tett in gat la nok ha tá ra it és hely raj zi szá ma it is fel tün te -
tõ – az ál la mi föld mé ré si alap tér kép re tör té nõ át ve ze tés hez 
al kal mas mé ret arány ban, a köz igaz ga tá si ha tá ro kat és
meg ne ve zé se ket tar tal ma zó köz igaz ga tá si te rü le ten ként
szét vá laszt ha tó an el ké szí tett – nyom vo nal rajz 5 pél dány -
ban, az azo no sí tást biz to sí tó egye di rajz szám mal és meg -
ne ve zés sel el lát va. Amennyi ben a ve ze ték nyom vo na la
több te le pü lést érint, úgy te le pü lé sen ként to váb bi 1-1 pél -
dány nyom vo nal rajz szük sé ges. 

5.6. Te rü let ki mu ta tás te le pü lé sen ként 5-5 pél dány ban.
A te rü let ki mu ta tás hely raj zi szá mok sze rin ti bon tás ban
kü lön tar tal maz za a tar tó szer ke ze tek ál tal el fog lalt te rü let
nagy sá gát, és kü lön a biz ton sá gi öve zet ál tal el fog lalt te rü -
let mér té két.”

5. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 5.8. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.8. Ha az en ge dé lyes kü lön jog sza bály alap ján az üze -
mel te té sé ben álló meg lé võ föld fe let ti há ló zat tar tó szer ke -
ze te i re vagy föld alat ti há ló zat biz ton sá gi öve ze té ben
egyéb, sa ját tu laj do nú (üze mel te té sû) nem ener gia át vi te li
célú (jel át vi te li, táv köz lé si, táv mû köd te té si stb.) nyom vo -
na las össze köt te tést lé te sít, épít mé nyek re és szer ke ze tek re
egyéb tár gyat (jel zõ táb lát, hir det ményt stb.) he lyez el,
vagy hoz zá já rul ah hoz, hogy más he lyez zen el, a lé te sí tés
vagy az el he lye zés mû sza ki pa ra mé te re it tar tal ma zó nyi -
lat ko zat, il let ve meg ál la po dás hi te les má so la ta.”

6. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 6.1. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.1. Be jegy zé si do ku men tá ció, amely tar tal maz za a
köz cé lú há ló zat nyom vo na la és biz ton sá gi öve ze te ál tal

érin tett in gat la nok ról a kü lön jog sza bály ban3 meg ha tá ro -
zott szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ föld mé rõ ál tal ké szí tett
vagy ta nú sí tott, és az in gat lan ügyi ha tó ság ál tal ér vé nyes
zá ra dék kal el lá tott vál to zá si váz raj zot, va la mint te rü let ki -
mu ta tást te le pü lé sen ként 5-5 pél dány ban. A te rü let ki mu ta -
tás hely raj zi szá mok sze rin ti bon tás ban kü lön tar tal maz za
a tar tó szer ke ze tek ál tal el fog lalt te rü let nagy sá gát, és kü -
lön a biz ton sá gi öve zet ál tal el fog lalt te rü let mér té két.”

7. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 6.4. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.4. Ha az en ge dé lyes kü lön jog sza bály alap ján az üze -
mel te té sé ben álló meg lé võ föld fe let ti há ló zat tar tó szer ke -
ze te i re vagy föld alat ti há ló zat biz ton sá gi öve ze té ben
egyéb, sa ját tu laj do nú (üze mel te té sû) nem ener gia át vi te li
célú (jel át vi te li, táv köz lé si, táv mû köd te té si stb.) nyom vo -
na las össze köt te tést lé te sít, épít mé nyek re és szer ke ze tek re
egyéb tár gyat (jel zõ táb lát, hir det ményt stb.) he lyez el,
vagy hoz zá já rul ah hoz, hogy más he lyez zen el, a lé te sí tés
vagy az el he lye zés mû sza ki pa ra mé te re it tar tal ma zó nyi -
lat ko zat, il let ve meg ál la po dás hi te les má so la ta.”

8. Az R. 3. szá mú mel lék le té nek 7–9. pont jai he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„7. Az erõ mû vagy bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap -
cso ló be ren de zés épí té si en ge dé lye zé sé hez szük sé ges do -
ku men tá ció

7.1. A ter me lõi en ge dé lyes (vagy a be ru há zó) meg ne ve -
zé se (neve), szék he lye (címe), te le fon szá ma, alá írá sa.

7.2. Az épít mény – szak ágan ként szak ter ve zõk ál tal ké -
szí tett, az ága za ti jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott tar tal -
mú – mû sza ki terv do ku men tá ci ó ja.

7.3. A meg kö ze lí tés, a köz le ke dés, a köz mû vek, va la -
mint ezek kap cso la ta i nak is mer te té se (ter vei), a te rü -
let-elõ ké szí té si mun kák mû sza ki ter vei (te rep ren de zé si,
bon tá si és föld mun kák).

7.4. Az érin tett köz mû vek, ke ze lõk, üze mel te tõk és
egyéb ér de kel tek nyi lat ko za tai, to váb bá – ha az a ké re lem
be nyúj tá sa kor már ren del ke zés re áll – az ügy ben érin tett
szak ha tó sá gok ál lás fog la lá sa és a szak ha tó ság ál tal vé le -
mé nye zett mû sza ki do ku men tá ció.

 7.5. A ter ve zõ nyi lat ko za ta ar ról, hogy
a) a ter ve zett mû sza ki meg ol dás meg fe lel a vo nat ko zó

jog sza bá lyok nak és ha tó sá gi elõ írá sok nak,
b) biz to sít ja az élet, az egész ség, a kör nye zet és a kul tu -

rá lis örök ség vé del mét,
c) a ter ve zés so rán mi lyen szab vá nyo kat, mû sza ki irány -

el ve ket al kal ma zott, en nek hi á nyá ban an nak bi zo nyí tá sát,
hogy az al kal ma zott meg ol dás leg alább azo nos biz ton sá gú 
mint a ho no sí tott, har mo ni zált szab vány sze rin ti bizton -
sági szint,

d) a ter ve zés re jo go sult ság gal ren del ke zik [név jegy zé ki
(nyil ván tar tá si) szá má nak fel tün te té se].

7.6. A kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye -
zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról szó ló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. ren de let 1. vagy 3. szá mú mel lék le té ben
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meg ha tá ro zott te vé keny ség vagy épít mény ese tén a Korm.
ren de let 5. §-a (2) be kez dé sé nek db) vagy dc) pont ja vagy
10. §-a (2) be kez dé sé nek a) vagy c) pont ja sze rin ti dön tés,
a Korm. ren de let 24. §-a alap ján le foly ta tott össze vont el -
já rás ese tén az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély, va -
la mint a kü lön jog sza bály ban eset le ge sen elõ írt egyéb ha -
tó sá gi en ge dé lyek.

7.7. Ha az en ge dé lyes kü lön jog sza bály alap ján az üze -
mel te té sé ben álló meg lé võ föld fe let ti há ló zat tar tó szer ke -
ze te i re vagy föld alat ti há ló zat biz ton sá gi öve ze té ben
egyéb, sa ját tu laj do nú (üze mel te té sû) nem ener gia át vi te li
célú (jel át vi te li, táv köz lé si, táv mû köd te té si stb.) nyom vo -
na las össze köt te tést lé te sít, épít mé nyek re és szer ke ze tek re
egyéb tár gyat (jel zõ táb lát, hir det ményt stb.) he lyez el,
vagy hoz zá já rul ah hoz, hogy más he lyez zen el, a lé te sí tés
vagy az el he lye zés mû sza ki pa ra mé te re it tar tal ma zó nyi -
lat ko zat, il let ve meg ál la po dás hi te les má so la ta.

8. Az erõ mû vagy bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap -
cso ló be ren de zés hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé sé hez
szük sé ges do ku men tá ció

8.1. A fe le lõs mû sza ki ve ze tõ(k) nyi lat ko za ta ar ról,
hogy

a) az épí té si mun kát a vég re hajt ha tó épí té si en ge dély -
nek, a hoz zá tar to zó jó vá ha gyott en ge dé lye zé si do ku men -
tá ci ó nak, a ki vi te le zé si terv nek meg fe le lõ en szak sze rû en
vé gez ték,

b) az épí té si te vé keny ség re vo nat ko zó szak mai mi nõ sé -
gi és biz ton sá gi elõ írá so kat, va la mint az épí té si en ge dély -
ben meg ha tá ro zott egyéb fel té te le ket be tar tot ták, to váb bá,
hogy az épít mény ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná -
lat ra al kal mas,

c) a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban és a szak ha tó sá gi hoz -
zá já ru lá sok ban fog lalt biz ton ság-tech ni kai, az egész ség -
vé del mi, a tûz vé del mi, a kör nye zet vé del mi, a ter mé szet vé -
del mi és a víz vé del mi elõ írá so kat be tar tot ták. Az ezt iga -
zo ló do ku men tu mo kat, vizs gá la ti jegy zõ köny ve ket a nyi -
lat ko zat hoz csa tol ni kell.

8.2. Meg va ló su lá si do ku men tá ció, amely tar tal maz za a
fe le lõs mû sza ki ve ze tõ(k) el té rést is mer te tõ nyi lat ko za tát,
va la mint a meg va ló sult ál la po tot tük rö zõ – szak ágan ként
szak ter ve zõk ál tal ké szí tett, az ága za ti jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott tar tal mú – mû sza ki terv do ku men tá ci ót, ha
az épí té si mun kát a vég re hajt ha tó épí té si en ge dély tõl, va -
la mint a jó vá ha gyott do ku men tá ci ó tól el té rõ en vé gez ték,
de az el té rés nem mi nõ sül épí té si en ge dély hez kö tött épí té -
si mun ká nak.

8.3. A Ha tó ság kü lön fel hí vá sá ra szak ér tõ szak vé le mé -
nye ar ról, hogy az épít ményt a vo nat ko zó szak mai, mi nõ -
sé gi elõ írá sok meg tar tá sá val, szak sze rû en épí tet ték meg,
és az a ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná lat ra al kal -
mas.

8.4. Az eset le ges pró ba üzem ered mé nye i rõl szó ló nyi -
lat ko zat.

8.5. Az üzem be he lye zé si el já rás ról ké szült jegy zõ -
könyv a je len lé ti ív vel és an nak mel lék le tei.

9. Köz cé lú há ló zat, a ter me lõi ve ze ték, a ma gán ve ze ték,
a köz vet len ve ze ték és azok tar tó szer ke ze ten el he lye zett,
 illetve kül sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap cso ló beren -
dezésének üze mel te té si en ge dé lye zé sé hez szük sé ges do ku -
men tá ció

9.1. A fe le lõs mû sza ki ve ze tõ(k) nyi lat ko za ta ar ról,
hogy

a) az épí té si mun kát a vég re hajt ha tó épí té si en ge dély -
nek, a hoz zá tar to zó jó vá ha gyott en ge dé lye zé si do ku men -
tá ci ó nak, a ki vi te le zé si terv nek meg fe le lõ en szak sze rû en
vé gez ték,

b) az épí té si te vé keny ség re vo nat ko zó szak mai mi nõ sé -
gi és biz ton sá gi elõ írá so kat, va la mint az épí té si en ge dély -
ben meg ha tá ro zott egyéb fel té te le ket be tar tot ták, to váb bá,
hogy az épít mény ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná -
lat ra al kal mas,

c) a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban és a szak ha tó sá gi hoz -
zá já ru lá sok ban fog lalt biz ton ság-tech ni kai, az egész ség -
vé del mi, a tûz vé del mi, a kör nye zet vé del mi, a kul tu rá lis
örök ség vé del mi, a ter mé szet vé del mi és a víz vé del mi elõ -
írá so kat be tar tot ták. Az ezt iga zo ló do ku men tu mo kat,
vizs gá la ti jegy zõ köny ve ket a nyi lat ko zat hoz csa tol ni kell.

9.2. Meg va ló su lá si do ku men tá ció, ha az épí té si mun kát
a vég re hajt ha tó épí té si en ge dély tõl, va la mint a jó vá ha -
gyott do ku men tá ci ó tól el té rõ en vé gez ték, de az el té rés
nem mi nõ sül épí té si en ge dély hez kö tött épí té si mun ká nak. 
A meg va ló su lá si do ku men tá ció meg va ló su lá si tér kép bõl
és te rü let ki mu ta tás ból áll, va la mint tar tal maz za a fe le lõs
mû sza ki ve ze tõ(k) el té rést is mer te tõ nyi lat ko za tát. Az in -
gat lan-nyil ván tar tá si át ve ze tés re al kal mas, a kü lön jog sza -
bály ban3 meg ha tá ro zott szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ föld -
mé rõ ál tal ké szí tett vagy ta nú sí tott meg va ló su lá si tér ké pet
a ki vi te le zés kor ha tá lyos – a há ló zat (ve ze ték) nyom vo na -
la és biz ton sá gi öve ze te ál tal érin tett in gat la no kat ábrá -
zoló – in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép má so la tán kell el ké -
szí te ni, amely tar tal maz za mind a ter ve zett, mind a meg va -
ló sult ál la po tot. A te rü let ki mu ta tás hely raj zi szá mok sze -
rin ti bon tás ban kü lön tar tal maz za a tar tó szer ke ze tek ál tal
el fog lalt te rü let nagy sá gát, és kü lön a biz ton sá gi öve zet ál -
tal el fog lalt te rü let mér té két. A meg va ló su lá si tér ké pet és a 
te rü let ki mu ta tást 1-1 pél dány ban kell el ké szí te ni.

9.3. A Ha tó ság kü lön fel hí vá sá ra szak ér tõ szak vé le mé -
nye ar ról, hogy az épít ményt a vo nat ko zó szak mai, mi nõ -
sé gi elõ írá sok meg tar tá sá val, szak sze rû en épí tet ték meg,
és az a ren del te tés sze rû és biz ton sá gos hasz ná lat ra al kal -
mas.

9.4. Az üzem be he lye zé si el já rás ról ké szült jegy zõ -
könyv a je len lé ti ív vel és an nak mel lék le tei.”

9. Az R. 3. szá mú mel lék le te 11.3. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„11.3. Az érin tett köz mû vek, ke ze lõk, üze mel te tõk és
egyéb ér de kel tek nyi lat ko za tai, to váb bá – ha az a ké re lem
be nyúj tá sa kor már ren del ke zés re áll – az ügy ben érin tett
szak ha tó sá gok ál lás fog la lá sa és a szak ha tó ság ál tal vé le -
mé nye zett mû sza ki do ku men tá ció.”
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10. Az R. 3. szá mú mel lék le te 11.4. pont já nak d) al pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ter ve zõ nyi lat ko za ta ar ról, hogy]
„d) a ter ve zés re jo go sult ság gal ren del ke zik [név jegy zé -

ki (nyil ván tar tá si) szá má nak fel tün te té se].”

11. Az R. 3. szá mú mel lék le te 11.5. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„11.5. A kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör -
nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról szó ló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. ren de let 1. vagy 3. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott te vé keny ség vagy épít mény ese tén a Korm.
ren de let 5. §-a (2) be kez dé sé nek db) vagy dc) pont ja, vagy
10. §-a (2) be kez dé sé nek a) vagy c) pont ja sze rin ti dön tés,
a Korm. ren de let 24. §-a alap ján le foly ta tott össze vont el -
já rás ese tén az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély.”

2. mel lék let 
a 239/2008. (IX. 29.) Korm. ren de let hez

„5. szá mú mel lék let 
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let hez

Elvi épí té si/Épí té si en ge dély irán ti ké re lem5

1. Az épít mény meg ne ve zé se, el he lye zé sé re szol gá ló
in gat lan címe és hely raj zi szá ma:

2. Az épít mény el he lye zé sé re szol gá ló in gat lan ra vo nat -
ko zó, a ké re lem hez csa tolt épí té si jo go sult sá got iga zo ló
ok irat meg ne ve zé se (erõ mû épí té se ese tén):

3. Az épít mény ren del te té se:6

4. A Ma gyar Ener gia Hi va tal en ge dé lyé nek szá ma, kel te 
(ha a VET 74. §-a sze rin ti en ge dély ki adá sá ra a ké re lem
be nyúj tá sát meg elõ zõ en sor ke rült):

5. A ké rel me zõ (há ló za ti en ge dé lyes, ter me lõi en ge dé -
lyes vagy be ru há zó) ada tai:

– meg ne ve zé se:
– címe:

6. A be ru há zás ada tai:
– be ru há zó meg ne ve zé se:
– be ru há zás cél ja, ren del te té se:
– be ru há zás ér ték elõ irány za ta:

7. A ter ve zõ ada tai:
– ter ve zõ meg ne ve zé se:
– ter ve zõ címe:
– ter ve zé si jo go sult sá gá nak meg je lö lé se:

8. A ki vi te le zés ada tai:
– ki vi te le zõ meg ne ve zé se:
– ki vi te le zõ címe:

5 Erõ mû vagy bel sõ ke ze lõ te rû át ala kí tó vagy kap cso ló be ren de zés elvi
épí té si/épí té si en ge dé lye zé sé hez.

6 Köz cé lú há ló zat, ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték vagy köz vet len ve ze -
ték ré szét ké pe zi.

– ki vi te le zés kez dé si idõ pont ja:
– ki vi te le zés ter ve zett be fe je zé si idõ pont ja:

9. Az üzem ben tar tó ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

10. A hi te les tu laj do ni lap és tér kép má so lat alap ján az
5. § (7) be kez dé se sze rin ti in gat la nok hely raj zi szá ma,
 tulajdonosának neve és címe:

11. En ge dé lye zé si el já rás költ ség vi se lõ jé nek ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

..........................................
alá írás

12. Egyéb:

Kelt:

.......................... ................................
alá írás alá írás

Mel lék let:”

3. mel lék let 
a 239/2008. (IX. 29.) Korm. ren de let hez

„6. szá mú mel lék let 
a 382/2007. (XII. 23.) Korm. ren de let hez

Üze mel te té si en ge dély irán ti ké re lem

1. A há ló zat (ve ze ték) meg ne ve zé se:

2. A há ló zat (ve ze ték) ren del te té se:7

3. A Ma gyar Ener gia Hi va tal en ge dé lyé nek szá ma, kel te 
(amennyi ben a VET 74. §-a sze rin ti en ge dély ki adá sá ra sor 
ke rült):

4. Az épí té si/ve ze ték jo gi en ge dély szá ma, kel te:

5. Az épí té si en ge dé lyes ada tai:
 – meg ne ve zé se:
 – címe:

6. A be ru há zás ada tai:
– be ru há zó meg ne ve zé se:
– címe:

7. A ki vi te le zés ada tai:
– ki vi te le zõ meg ne ve zé se:
– ki vi te le zõ címe:
– ki vi te le zés kez dé si idõ pont ja:
– ki vi te le zés be fe je zé si idõ pont ja:

7 Köz cé lú há ló zat, ter me lõi ve ze ték, ma gán ve ze ték vagy köz vet len ve -
zeték.
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8. Az üzem ben tar tó ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

9. Üzem be he lye zé si el já rás ide je:

10. Az en ge dé lye zé si el já rás költ ség vi se lõ jé nek ada tai:
– meg ne ve zé se:
– címe:

..........................................
alá írás

11. Egyéb:

Kelt:

................................ ................................
alá írás alá írás

Mel lék let:”

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

127/2008. (IX. 29.) FVM
rendelete

a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó
termékekre vonatkozó állat-egészségügyi

követelményekrõl és a víziállatokban elõforduló egyes 
betegségek megelõzésérõl és az azok elleni

védekezésrõl

Az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl  szóló
2008. évi XLVI. tör vény 76.  § (2) be kez dé se 19., 20. és
26. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve -
lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának c),
f) és l) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet tárgya

1.  §

(1) Ez a ren de let
a) a te nyész tett ví zi ál la tok és az azok ból szár ma zó ter -

mé kek for ga lom ba ho za ta lá ra, be ho za ta lá ra és tran zit já ra
al kal ma zan dó ál lat-egész ség ügyi kö ve tel mé nye ket,

b) a te nyész tett ví zi ál la tok be teg sé gei te kin te té ben az
élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv, a ví zi ál lat-te nyész tõ vál -
lal ko zá sok üze mel te tõi és az ága zat hoz kap cso ló dó más
sze mé lyek tu da tos sá gá nak és fel ké szült sé gé nek nö ve lé sét
cél zó meg elõ zõ mi ni mum in téz ke dé se ket, és

c) a ví zi ál la tok egyes be teg sé ge i nek gya nú ja vagy ki tö -
ré se ese tén al kal ma zan dó vé del mi minimumintézkedé -
seket
ál la pít ja meg.

(2) Az e ren de let ben fog lalt ha tó sá gi fel ada to kat az  állat-
egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ szol gá lat lát ja el.

A rendelet alkalmazási köre

2.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a for gal ma zá si cél lal ví zi -
ál la tot tar tó és te nyész tõ, il let ve an nak ter mé ke it elõ ál lí tó
ter mé sze tes és jogi sze mély re, va la mint jogi sze mé lyi ség
nél kü li szer ve zet re.

(2) E ren de let elõ írásait nem kell al kal maz ni:
a) a nem ke res ke del mi célú ak vá ri u mok ban tar tott vízi

dísz ál la tok ra,
b) a sa ját fo gyasz tás cél já ból le ha lá szott vagy ki fo gott

va don élõ ví zi ál la tok ra, és
c) a hal liszt, hal ta kar mány, hal olaj és ha son ló ter mé kek 

elõ ál lí tá sa cél já ból ki fo gott ví zi ál la tok ra.

(3) A II. fe je ze tet, a III. fe je zet 11–21.  §-át, va la mint a
VII. fe je ze tet nem kell al kal maz ni azok ra a vízi dísz ál la -
tok ra, ame lye ket olyan kis ál lat-ke res ke dés ben, ker té sze ti
köz pont ban, ker ti tó ban, ke res ke del mi célú ak vá ri um ban
vagy nagy ke res ke dés ben tar ta nak, amely

a) nem érint ke zik köz vet le nül az or szág ter mé sze tes
 vizeivel, vagy

b) olyan szenny víz ke ze lõ rend szer rel ren del ke zik,
amely el fo gad ha tó szint re csök ken ti a be teg sé gek ter mé -
sze tes vi zek be  való át vi te lé nek koc ká za tát.

(4) E ren de let elõ írásait a fa jok vé del mé re vagy a nem
õs ho nos fa jok be te le pí té sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek sé -
rel me nél kül kell al kal maz ni.

(5) E ren de le tet a 91/67/EGK ta ná csi irány elv nek a te -
nyész tett ví zi ál la tok egyes be teg sé gei el le ni in téz ke dé sek
te kin te té ben tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló, 2004. áp ri lis
29-i 2004/453/EK bi zott sá gi ha tá ro zat tal együt te sen kell
al kal maz ni.

Fogalommeghatározások

3.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. Ak va kul tú ra: vízi szer ve ze tek olyan tar tá sa vagy

 tenyésztése, amely nek so rán e szer ve ze tek sza po ro dá sát
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(nö ve ke dé sét) a kör nye zet ter mé sze tes el tar tó ké pes sé gét
meg ha la dó mér ték ben nö ve lõ tech no ló gi á kat al kal maz -
nak, és amely ben e szer ve ze tek a tar tá si vagy a te nyész té si
sza ka szok ban – egé szen a le ha lá szá sig és be le ért ve azt
is – egy vagy több ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély vagy
jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet tu laj do ná -
ban ma rad nak;

2. Át mo só te rü let: egy ér tel mû en je lölt ha tár vo na lak kal
ren del ke zõ és bó ják kal, cö lö pök kel vagy egyéb rög zí tett
esz köz zel jel zett, va la mint ki zá ró lag az élõ pu ha tes tû ek
ter mé sze tes tisz tí tá sá ra hasz nált édes ví zi, ten ge ri, tor ko la ti 
vagy la gú na te rü let;

3. Bér hor gá sza ti te rü let: olyan mes ter sé ges tó vagy
egyéb lé te sít mény, amely ben a te nyész tett ví zi ál lat po pu -
lá ci ót ál lo mány pót lás sal tart ják fenn ki zá ró lag sza bad idõs
hor gá szat cél já ból;

4. Be teg ség: a ví zi ál la tok egy vagy több kór oko zó ál tal
oko zott kli ni kai vagy nem kli ni kai fer tõ zé se;

5. Be teg ség re fo gé kony faj: min den olyan faj, amely -
ben ter mé sze tes ese tek ben vagy a ter mé sze tes utat mo del -
le zõ kí sér le ti fer tõ zé sek ered mé nye kép pen ki mu tat ták a
kór oko zót;

6. Be teg ség tõl men tes öve zet vagy te rü le ti egy ség: az
51. vagy az 52.  §-sal össz hang ban be teg ség tõl men tes nek
mi nõ sí tett öve zet vagy te rü le ti egy ség;

7. Elõ ké szí tés: a te nyész tett ví zi ál la tok nak az em ber i
fo gyasz tást meg elõ zõ bár mi lyen, az ana tó mi ai egé szet
érin tõ be avat ko zás sal és tech no ló gi á val  való fel dol go zá sa, 
pél dá ul elv érez te tés, ki zsi ge re lés/a szem el tá vo lí tá sa, a fej
el tá vo lí tá sa, sze le te lés és fi lé zés, ame lyek hul la dék vagy
mel lék ter mé kek kép zõ dé sé vel jár, és amely a be teg sé gek
el ter je dé sé nek koc ká za tát okoz hat ja (a te nyész tett ví zi ál -
la tok ra és az azok ból szár ma zó ter mé kek re vo nat ko zó
 állat-egészségügyi kö ve tel mé nyek rõl és a ví zi ál la tok ban
elõ for du ló egyes be teg sé gek meg elõ zé sé rõl és az azok el -
le ni vé de ke zés rõl  szóló, 2006. ok tó ber 24-i 2006/88/EK
ta ná csi irány elv sze rin ti „to váb bi fel dol go zás”);

8. El szi ge te lõ te rü let: fer tõ zött gaz da sá got vagy pu ha -
tes tû-te nyész té si te rü le tet kö rül ve võ te rü let, ahol a be teg -
ség el ter je dé sé nek meg elõ zé se cél já ból jár vány vé del mi
in téz ke dé se ket al kal maz nak;

9. En ge dé lye zett fel dol go zó lé te sít mény üze mel te tõ je:
az el len õr zé se alatt álló en ge dé lye zett fel dol go zó lé te sít -
mény ben az ezen ren de let kö ve tel mé nyei be tar tá sá nak
biz to sí tá sá ért fe le lõs ter mé sze tes sze mély;

10. En ge dé lye zett fel dol go zó lé te sít mény: bár mely
olyan élel mi szer ipa ri vál lal ko zás, ame lyet te nyész tett ví zi -
ál la tok nak élel mi szer-elõ ál lí tás cél já ból tör té nõ fel dol go -
zá sá ra 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 eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
(a továb biak ban: 853/2004/EK ren de let) 4. cik ké vel össz -
hang ban jó vá hagy tak, és a 4. és 5.  §-sal össz hang ban en ge -
dé lyez tek;

11. Fer tõ zés: sza po ro dó vagy más mó don fej lõ dõ, il let -
ve lá tens kór oko zó je len lé te a gaz da ál lat ban vagy a gaz da -
ál la ton;

12. Fer tõ zött öve zet vagy te rü le ti egy ség: olyan öve zet
vagy te rü le ti egy ség, ahol a fer tõ zés bi zo nyí tot tan elõ for -
dul;

13. For ga lom ba ho za tal: a te nyész tett ví zi ál la tok ér té -
ke sí té se, be le ért ve az el adás ra tör té nõ fel kí ná lást vagy az
át ru há zás bár mely más – akár el len ér ték fe jé ben tör té nõ,
akár in gye nes – for má ját és a ví zi ál la tok gaz da ság ból vagy 
pu ha tes tû-te nyész té si te rü let rõl tör té nõ el vi te lé nek bár mi -
lyen for má ját;

14. Gaz da ság: ví zi ál lat-te nyész tõ vál lal ko zás ál tal mû -
köd te tett olyan he lyi ség, zárt te rü let vagy lé te sít mény,
ahol te nyész tett ví zi ál la to kat for ga lom ba ho za tal cél já ból
tar ta nak, azok ki vé te lé vel, ahol em ber i fo gyasz tás cél já ból 
le ha lá szott vagy ki fo gott va don élõ ví zi ál la to kat át me ne ti -
leg – le ölé sig – és ete tés nél kül tar ta nak;

15. Hal ta kar mány-elõ ál lí tás: a ví zi ál la tok hal ta kar má -
nyo zá si célú fel dol go zá sa, ke ve ré se, ke ze lé se és cso ma go -
lá sa;

16. Jár vány ügyi egy ség: egy meg ha tá ro zott he lyen ta -
lál ha tó ví zi ál la tok olyan cso port ja, amely a kór oko zó nak
 való ki tett ség te kin te té ben meg kö ze lí tõ leg azo nos koc ká -
zat tal bír. E koc ká zat szár maz hat ab ból, hogy kö zös vízi
kör nye zet ben él nek, vagy ab ból, hogy a gaz dál ko dá si gya -
kor la tok ered mé nye kép pen a be teg ség nek az ál la tok egy
cso port já ban meg lé võ kór oko zó ja  valószínûsíthetõen
gyor san át ter jed het az ál la tok egy má sik cso port já ra;

17. Ka ran tén: a ví zi ál la tok egy cso port já nak más ví zi -
ál la tok kal  való köz vet len vagy köz ve tett érint ke zést ki zá -
ró el szi ge te lés ben tar tá sa ab ból a cél ból, hogy egy meg ha -
tá ro zott idõ szak alatt meg fi gye lé sen, va la mint – adott eset -
ben – vizs gá la ton és ke ze lé sen es se nek át, ide ért ve a
szenny vi zek meg fe le lõ ke ze lé sét is;

18. Kór oko zó-át vi võ faj (vek tor faj): olyan faj, amely
nem fo gé kony a be teg ség re, azon ban a kór oko zó nak az
egyik gaz da ál lat ról a má sik gaz da ál lat ra tör té nõ át adá sá -
val ké pes a fer tõ zés ter jesz té sé re;

19. Kö zös bi o ló gi ai biz ton sá gi (jár vány vé del mi) rend -
szer: a ví zi ál la tok vo nat ko zá sá ban ugyan azon ál lat-egész -
ség ügyi el len õr zé si, be teg ség meg elõ zé si és jár vány vé del -
mi in téz ke dé sek al kal ma zá sa;

20. Meg nö ve ke dett mér té kû pusz tu lás: az adott gaz da -
ság vagy pu ha tes tû-te nyész té si te rü let vo nat ko zá sá ban a
meg lé võ fel té te lek mel lett a nor má lis nak te kin tett szint nél
je len tõ sen na gyobb mér té kû, meg ma gya ráz ha tat lan pusz -
tu lás; azt, hogy mi te kint he tõ meg nö ve ke dett mér té kû
pusz tu lás nak, a gaz dál ko dó és az ál lat-egész ség ügyi és
élel mi szer-el len õr zõ szol gá lat együt te sen ha tá roz za meg;

21. Öve zet: pon to san meg ha tá ro zott, ho mo gén hid ro ló -
gi ai rend szer rel ren del ke zõ föld raj zi te rü let, amely a víz -
gyûj tõ te rü let nek a for rás(ok)tól ad dig a ter mé sze tes vagy
mes ter sé ges aka dá lyig hú zó dó ré szé bõl áll, amely meg -
aka dá lyoz za a víz gyûj tõ te rü let ala cso nyabb sza ka sza i ból
a ví zi ál la tok fel fe lé irá nyu ló mig rá ci ó ját, vagy amely az
egész víz gyûj tõ te rü le tet ma gá ban fog lal ja an nak for rá sá -
tól (for rá sa i tól) a tor ko la tá ig, vagy ame lyik egy nél több
víz gyûj tõ te rü let bõl áll, be le ért ve – a tor ko la ton ke resz tül a 
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víz gyûj tõ te rü le tek kö zöt ti jár vány ügyi kap cso lat
 miatt – azok tor ko la ta it;

22. Pi hen te tés: be teg ség fel szá mo lá sá nak cél já ból vég -
zett olyan mû ve let, mely nek so rán a gaz da ság ból el tá vo lít -
ják az érin tett be teg ség re fo gé kony, vagy a be teg ség kór -
oko zó já nak át vi te lé re tud va le võ en ké pes te nyész tett ví zi -
ál la to kat és – amennyi ben az meg valósítható – a hor do zó
vi zet;

23. Pu ha tes tû-te nyész té si te rü let: te nyész té si te rü let
vagy át mo só te rü let, ahol va la mennyi ví zi ál lat-te nyész tõ
vál lal ko zás kö zös bi o ló gi ai biz ton sá gi rend szer ben mû kö -
dik;

24. Te nyész tés: te nyész tett ví zi ál la tok nak gaz da ság ban 
vagy pu ha tes tû-te nyész té si te rü le ten tör té nõ tar tá sa;

25. Te nyész té si te rü let: a pu ha tes tû ek ter mé sze tes te le -
pe it vagy a pu ha tes tû ek te nyész té sé re hasz nált he lye ket
tar tal ma zó, bár mely édes ví zi, ten ge ri, tor ko la ti, kon ti nen -
tá lis vagy la gú na te rü let, ahon nan a pu ha tes tû e ket ki fog -
ják;

26. Te nyész tett ví zi ál la tok: gaz da ság ban vagy pu ha tes -
tû-te nyész té si te rü le ten tar tott va la mely ví zi ál lat – be le ért -
ve a gaz da sá gok vagy a pu ha tes tû-te nyész té si te rü le tek
szá má ra szánt va don élõ ví zi ál la to kat – összes élet sza ka -
sza, be le ért ve az ik rá kat és ivar sej te ket;

27. Te rü le ti egy ség: kö zös bi o ló gi ai biz ton sá gi rend -
szer be tar to zó, egy adott be teg ség te kin te té ben meg kü lön -
böz te tett egész ség ügyi ál la po tú ví zi ál lat-po pu lá ci ót tar tal -
ma zó egy vagy több gaz da ság;

28. Új be teg ség: olyan új on nan azo no sí tott sú lyos be -
teg ség – füg get le nül at tól, hogy an nak okát meg ál la pí tot -
ták-e már – amely a po pu lá ci ó kon be lül és azok kö zött (így 
pél dá ul a ví zi ál la tok, il let ve a ví zi ál la tok ból szár ma zó ter -
mé kek ke res ke del mé vel) ter jed het el. A jegy zék ben sze -
rep lõ olyan, új gaz da fa jok ban azo no sí tott be teg sé get is je -
len ti, ame lyek a 3. szá mú mel lék let ben még nem sze re pel -
nek be teg ség re fo gé kony faj ként;

29. Va don élõ ví zi ál lat: nem te nyész tett ví zi ál lat;
30. Vízi dísz ál lat: ki zá ró lag kedv te lés bõl tar tott, te -

nyész tett vagy for ga lom ba ho zott ví zi ál lat;
31. Ví zi ál lat:
a) az Ag nat ha fõ osz tály ba és a Chond richt hy es és

 Osteichthyes osz tá lyá ba tar to zó ha lak,
b) a Mol lus ca törzs be tar to zó pu ha tes tû ek, és
c) a Crus ta cea al törzs be tar to zó rák fé lék;
32. Ví zi ál lat-te nyész tõ vál lal ko zás: a te nyész tett ví zi ál -

la tok tar tá sá val és te nyész té sé vel kap cso la tos bár mi lyen
te vé keny sé get pro fit ori en tált vagy nem pro fit ori en tált mó -
don vég zõ ter mé sze tes vagy jogi sze mély, va la mint jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet;

33. Ví zi ál lat-te nyész tõ vál lal ko zás üze mel te tõ je: az el -
len õr zé se alatt álló ví zi ál lat-te nyész tõ vál lal ko zás ban az e
ren de let kö ve tel mé nyei be tar tá sá nak biz to sí tá sá ért fe le lõs
ter mé sze tes sze mély.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) az élel mi szer jog ál ta lá nos el ve i rõl és kö ve tel mé nye i -

rõl, az Eu ró 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 eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let 2. és 3. cik ke,

b) az élel mi szer-hi gi é ni á ról  szóló, 2004. áp ri lis 29-i
852/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let 2. cik ke,

c) a 853/2004/EK ren de let 2. cik ke, és
d) a ta kar mány- és élel mi szer jog, va la mint az ál -

lat-egész ség ügyi és az ál la tok kí mé le té re vo nat ko zó sza -
bá lyok kö ve tel mé nye i nek tör té nõ meg fe le lés el len õr zé sé -
nek biz to sí tá sa cél já ból vég re haj tott ha tó sá gi el len õr zé -
sek rõl  szóló, 2004. áp ri lis 29-i 882/2004/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi ren de let (a továb biak ban: 882/2004/EK
ren de let) 2. cik ke
sze rin ti fo ga lom meg ha tá ro zá so kat is al kal maz ni kell.

II. Fejezet

A VÍZIÁLLAT-TENYÉSZTÕ VÁLLALKOZÁSOK
ÉS ENGEDÉLYEZETT

FELDOLGOZÓLÉTESÍTMÉNYEK

Engedélyezés

4.  §

(1) A ví zi ál lat-te nyész tõ vál lal ko zás gaz da sá ga – a
(3) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel –

a) hal fa jok ese té ben a tar tá si he lyek, a te nyé sze tek és
az ezek kel kap cso la tos egyes ada tok or szá gos nyil ván tar -
tá si rend sze ré rõl  szóló 119/2007. (X. 18.) FVM ren de let
sze rin ti en ge déllyel,

b) egyéb ví zi ál la tok ese té ben a Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal nak a gaz da ság he lye sze rint ille té kes te -
rü le ti szer ve (a továb biak ban: MgSzH te rü le ti szer ve) ál tal
az 5.  §-sal össz hang ban ki adott en ge déllyel
mû köd het.

(2) A te nyész tett ví zi ál la to kat a 33.  §-sal össz hang ban
jár vány vé del mi cél ból le ölõ fel dol go zó lé te sít mé nye ket az
MgSzH te rü le ti szer ve az 5.  §-ban fog lal tak sze rint en ge -
dé lye zi.

(3) Az MgSzH te rü le ti szer ve nyil ván tar tás ba ve szi:
a) az olyan ví zi ál lat-te nyész tõ vál lal ko zá sok tól el té rõ

lé te sít mé nye ket, ahol for ga lom ba ho za ta li szán dék nél kül
tar ta nak ví zi ál la to kat,

b) a bér hor gá sza ti te rü le te ket,
c) az olyan ví zi ál lat-te nyész tõ vál lal ko zá so kat, ame -

lyek ki zá ró lag em ber i fo gyasz tás cél já ból hoz nak for ga -
lom ba te nyész tett ví zi ál la to kat a 853/2004/EK ren de let
1. cik ke (3) be kez dé sé nek c) pont já val össz hang ban.

(4) Amennyi ben a (3) be kez dés sze rin ti lé te sít mény,
figye lembe véve az érin tett lé te sít mény, bér hor gá sza ti te -
rü let vagy vál lal ko zás jel le gét, jel lem zõ it és hely ze tét, a
mû köd te tés ered mé nye ként – az MgSzH te rü le ti szer vé -
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nek egye di dön té se alap ján – ve szélyt je len t a ví zi ál lat-
 betegségeknek a ví zi ál la tok más po pu lá ci ó i ra tör té nõ át -
ter je dé sé nek szem pont já ból, ak kor tel je sí te nie kell az
5.  §-ban fog lalt fel té te le ket.

(5) E ren de let elõ írásainak be nem tar tá sa ese tén az
MgSzH te rü le ti szer ve a 882/2004/EK ren de let 54. cik ké -
vel össz hang ban jár el.

5.  §

(1) Ví zi ál lat-te nyész tõ vál lal ko zás és en ge dé lye zett fel -
dol go zó lé te sít mény csak ak kor mû köd tet he tõ, ha

a) tel je sí ti a 8., 9. és 10.  § vo nat ko zó kö ve tel mé nye it, és
b) ren del ke zik olyan rend szer rel, amely az üze mel te tõ

szá má ra le he tõ vé te szi az en ge délyt ki adó ha tó ság felé an -
nak bi zo nyí tá sát, hogy a vo nat ko zó kö ve tel mé nyek tel je -
sül nek.

(2) Az en ge dély nem ad ha tó meg, ha a te vé keny ség a
be teg sé gek nek a gaz da sá gok ban vagy a ví zi ál la tok nak a
gaz da ság kö ze lé ben lévõ va don élõ ál lo má nya i ban tör té nõ
el ter je dé sé nek el fo gad ha tat lan jár vány ügyi koc ká za tá hoz
ve zet ne.

(3) Az en ge dély meg ta ga dá sá ra vo nat ko zó dön tést meg -
elõ zõ en az en ge délyt ki adó ha tó ság nak mér le gel nie kell a
koc ká zat csök ken tõ in téz ke dé se ket, be le ért ve az adott te -
vé keny ség eset le ges át he lye zé sét.

(4) A ví zi ál lat-te nyész tõ vál lal ko zás üze mel te tõ je, il let -
ve az en ge dé lye zé si kö te le zett ség alá esõ fel dol go zó lé te -
sít mény üze mel te tõ je az en ge dély irán ti ké re lem ben kö te -
les fel tün tet ni

a) ví zi ál lat-te nyész tõ vál lal ko zás ese té ben az 1. szá mú
mel lék let I. ré sze 1. pont já nak a), va la mint c)–f) al pont ja i -
ban,

b) az en ge dé lye zé si kö te le zett ség alá esõ fel dol go zó lé -
te sít mény ese té ben az 1. szá mú mel lék let II. ré szé nek a),
va la mint c)–e) pont ja i ban

elõ írt ada to kat.

Nyilvántartás

6.  §

Az MgSzH te rü le ti szer ve i nek adat szol gál ta tá sa, va la -
mint a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja
(a továb biak ban: MgSzH Köz pont) ren del ke zé sé re álló
ada tok alap ján az MgSzH Köz pont az en ge dé lye zett ví zi -
ál lat-te nyész tõ vál lal ko zá sok és fel dol go zó lé te sít mé nyek
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott in for má ci ó kat tar tal -
ma zó lis tá ját hi va ta los hon lap ján köz zé te szi, va la mint azt
az ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá sok kal ha von ta fris sí ti.

Hatósági ellenõrzés

7.  §

(1) A 882/2004/EK ren de let nek a ha tó sá gi el len õr zé sek
meg szer ve zé sé re vo nat ko zó ál ta lá nos kö te le zett sé ge ket
elõ író 3. cik ké vel össz hang ban a ha tó sá gi ál lat or vos el len -
õr zi a gaz da sá go kat és az en ge dé lye zett fel dol go zó lé te sít -
mé nye ket.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti, a meg be te ge dés és a be teg -
ség ter jesz té sé nek koc ká za tán ala pú ha tó sá gi el len õr zés
min den gaz da ság és en ge dé lye zett fel dol go zó lé te sít mény
ese té ben rend sze res vizs gá lat ból, hely szí ni el len õr zés bõl
és in do kolt eset ben min ta vé tel bõl áll. Az el len õr zé sek
gya ko ri sá gá ra vo nat ko zó, az érin tett öve zet vagy te rü le ti
egy ség egész ség ügyi ál la po tán ala pu ló elõ írásokat a
2. szá mú mel lék let B. ré sze tar tal maz za.

Nyilvántartási kötelezettség, nyomon követhetõség

8.  §

(1) Va la mennyi gaz da ság nak nyil ván tar tást kell ve zet -
nie az aláb bi ak ról:

a) a te nyész tett ví zi ál la tok nak és az azok ból szár ma zó
ter mé kek nek va la mennyi, a gaz da ság ba tör té nõ be szál lí tá -
sá ról (be szál lí tott fa jok, azok át lag és össz tö me ge, szár ma -
zá si he lye, a be szál lí tó vál lal ko zás ada tai),

b) a te nyész tett ví zi ál la tok nak és az azok ból szár ma zó
ter mé kek nek va la mennyi, a gaz da ság ból tör té nõ ki szál lí -
tá sá ról (el szál lí tott fa jok, azok át lag és össz tö me ge, a fo ga -
dó gaz da ság ada tai),

c) az ál lat-egész ség ügyi bi zo nyít vá nyok ról, ame lye ket
a nyil ván tar tás hoz csa tol ni kell,

d) min den egyes jár vány ügyi egy ség ben tör tént el hul -
lás ról, amennyi ben össze függ a ter me lés tí pu sá val, és

e) a 10.  §-ban elõ írt, koc ká zat ala pú ál lat-egész ség ügyi
fel ügye le ti rend szer ered mé nye i rõl.

(2) Az en ge dé lye zett fel dol go zó lé te sít mé nyek kö te le -
sek nyil ván tar tást ve zet ni a te nyész tett ví zi ál la tok nak és az 
azok ból szár ma zó ter mé kek nek az ezen lé te sít mé nyek be
tör té nõ be vi te lé rõl, va la mint on nan tör té nõ ki vi te lé rõl (be -
szál lí tott fa jok, azok át lag és össz tö me ge, szár ma zá si he -
lye, a be szál lí tó vál lal ko zás ada tai, az el szál lí tott fa jok
vagy ter mé kek, azok át lag és össz tö me ge, a fo ga dó gaz da -
ság ada tai).

(3) A te nyész tett ví zi ál la tok szál lí tá sa so rán a szál lít má -
nyo zók nak nyil ván tar tást kell ve zet ni az aláb bi ak ról:

a) a szál lí tás so rán tör tént el hul lá sok ról, a szál lí tás tí pu -
sá tól és a szál lí tott fa jok tól füg gõ en,

b) azon gaz da sá gok ról és fel dol go zó lé te sít mé nyek rõl,
ame lyet a szál lí tó esz köz zel fel ke res tek, és

c) a szál lí tás so rán vég zett bár mi lyen víz cse ré rõl, kü lö nö -
sen az új víz for rá sá ról, va la mint a víz ki eresz té si he lyé rõl.
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(4) A nyil ván tar tást a ví zi ál lat-te nyész tõ vál lal ko zás -
nak, fel dol go zó lé te sít mény nek és a szál lít má nyo zók nak
leg alább öt évig meg kell õriz nie és a ha tó sá gi ál lat or vos
ké ré sé re be kell mu tat nia.

Helyes higiéniai gyakorlat

9.  §

A be teg sé gek be hur co lá sá nak és el ter je dé sé nek meg -
elõ zé se ér de ké ben a gaz da sá gok nak he lyes tó gaz da sá gi
gya kor la tot, az en ge dé lye zett fel dol go zó lé te sít mé nyek nek 
az érin tett te vé keny ség nek meg fe le lõ, he lyes hi gi é ni ai
gya kor la tot kell foly tat ni uk.

Állat-egészségügyi felügyeleti rendszer

10.  §

(1) Va la mennyi gaz da ság ban a te nyész tés tí pu sá nak
meg fe le lõ, koc ká zat ala pú ál lat-egész ség ügyi fel ügye le ti
rend szert kell al kal maz ni, ké pe sí tett ví zi ál lat-egész ség -
ügyi szol gál ta tó (ma gán ál lat or vos, ha lá sza ti mér nök vagy
szak mér nök), en nek hi á nyá ban az MgSzH te rü le ti szer vé -
nek igény be vé te lé vel.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti koc ká zat ala pú ál lat-egész -
ség ügyi fel ügye le ti rend szer az aláb bi ak ki mu ta tá sá ra irá -
nyul:

a) a gaz da sá gok ban bár mely, meg nö ve ke dett ará nyú
el hul lás, a te nyész tés tí pu sá nak függ vé nyé ben,

b) a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt be teg sé gek, azok -
ban a gaz da sá gok ban, ahol je len van nak az e be teg sé gek re
fo gé kony fa jok.

(3) Az ál lat-egész ség ügyi fel ügye le ti rend szer te kin te té -
ben a 2. szá mú mel lék let B. ré sze tar tal maz za a fel ügye let
gya ko ri sá gá ra vo nat ko zó, az érin tett öve zet vagy te rü le ti
egy ség egész ség ügyi ál la po tán ala pu ló elõ írásokat. Az ál -
lat-egész ség ügyi fel ügye le tet az V. fe je zet tel és az
54.  §-sal, to váb bá az Eu ró pai Bi zott ság (a továb biak ban:
Bi zott ság) ál tal ki dol go zott el len õr zõ, min ta vé te li és di ag -
nosz ti kai mód sze rek kel össz hang ban vég re haj tott min ta -
vé tel és fel ügye let sé rel me nél kül kell gya ko rol ni.

(4) Az (1) be kez dés sze rin ti koc ká zat ala pú ál lat-egész -
ség ügyi fel ügye le ti rend szer mû köd te té se so rán fi gye lem -
mel kell len ni a Bi zott ság ál tal a Bi zott ság ra ru há zott vég -
re haj tá si ha tás kö rök gya kor lá sá ra vo nat ko zó el já rá sok
meg ál la pí tá sá ról  szóló, 1999. jú ni us 28-i 1999/468/EK ta -
ná csi ha tá ro zat (a továb biak ban: 1999/468/EK ha tá ro zat)
5. és 7. cik ké ben al kal ma zott el já rás nak meg fele lõen ki -
dol go zott irány mu ta tá sok ra.

III. Fejezet

A TENYÉSZTETT VÍZIÁLLATOK
ÉS AZ AZOKBÓL SZÁRMAZÓ TERMÉKEK

FORGALOMBA HOZATALÁRA VONATKOZÓ
ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK

Alkalmazási kör

11.  §

(1) E fe je ze tet – el té rõ ren del ke zés hi á nyá ban – ki zá ró -
lag a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt be teg sé gek re, va la -
mint az azok ra fo gé kony fa jok ra kell al kal maz ni.

(2) Az e fe je zet ben fog lalt elõ írásoknak nem meg fe le lõ
te nyész tett ví zi ál la tok és az azok ból szár ma zó ter mé kek az 
MgSzH Köz pont kü lön en ge dé lyé vel az MgSzH te rü le ti
szer vé nek fel ügye le te mel lett tu do má nyos cél ból for ga -
lom ba hoz ha tók. Az en ge délyt az MgSzH Köz pont csak
ak kor ad hat ja meg, ha a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt
be teg sé gek te kin te té ben ez a for ga lom ba ho za tal nem ve -
szé lyez te ti a ren del te té si he lyen vagy a tran zit he lye ken ta -
lál ha tó ví zi ál la tok egész ség ügyi ál la po tát. Az Eu ró pai
Unió más tag ál la má ba (a továb biak ban: tag ál lam) tör té nõ
szál lí tás csak az érin tett tag ál lam ille té kes ha tó sá gá nak az
or szá gos fõ ál lat or vos ál ta li elõ ze tes ér te sí té se után en ge -
dé lyez he tõ.

A tenyésztett víziállatok forgalomba hozatalára
vonatkozó általános követelmények

12.  §

Te nyész tett ví zi ál la tok és az azok ból szár ma zó ter mé -
kek ak kor hoz ha tó ak for ga lom ba, ha

a) a szál lí tás nap ján a te nyész tett ví zi ál la tok a be teg ség
tü ne te it nem mu tat ják,

b) a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt be teg sé gek fel szá -
mo lá sa cél já ból nin cse nek le ö le tés re vagy le vá gás ra ki je -
löl ve,

c) a te nyész tett ví zi ál lat szár ma zá si he lye (or szág, öve -
ze tek és te rü le ti egy sé gek) nem áll ál lat-egész ség ügyi kor -
lá to zás alatt, és a te nyész tett ví zi ál lat ilyen kor lá to zás alatt
álló or szág ból, öve zet bõl és te rü le ti egy ség bõl szár ma zó
te nyész tett ví zi ál lat tal nem érint ke zett,

d) a sza po rí tás cél já ra szál lí tás ra ke rü lõ ik rák, ivar sej -
tek és egyéb sza po rí tó anya gok olyan te nyész tett ví zi ál la -
tok tól szár maz nak, ame lyek meg fe lel nek az a) pont ban
fog lal tak nak.

13.  §

(1) A te nyész tett ví zi ál la tok és az azok ból szár ma zó ter -
mé kek kü lön bö zõ egész ség ügyi ál la po tú or szá gok, öve ze -
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tek és te rü le ti egy sé gek kö zött csak a 2. szá mú mel lék let
A. ré sze elõ írásainak be tar tá sa mel lett szál lít ha tók.

(2) Ti los az em ber i fo gyasz tás ra szánt élõ te nyész tett
ha lak, to váb bá a te nyész tett ha lak ból szár ma zó, em ber i fo -
gyasz tás ra szánt ter mé kek nek az or szág ter mé sze tes vi ze i -
be tör té nõ vissza jut ta tá sa.

A szállítással kapcsolatos betegségmegelõzési
követelmények

14.  §

(1) A ví zi ál la to kat az ál lat vé del mi elõ írások be tar tá sá -
val, a le he tõ leg rö vi debb idõ alatt a ren del te té si hely re kell
szál lí ta ni. A szál lí tás hoz tisz ta, fer tõt le ní tett jár mû vet kell
hasz nál ni.

(2) A ví zi ál la to kat csak olyan jár mû ben vagy edény zet -
ben sza bad szál lí ta ni, amely

a) víz ál ló, cse pe gés men tes és a szál lí tás so rán úgy le -
zár ha tó, hogy nincs víz vesz te ség,

b) könnyen ta ka rít ha tó és fer tõt le nít he tõ,
c) a szál lí tás hoz hasz nált víz nem tar tal maz za a fer tõ zõ

be teg sé gek kór oko zó it, il let ve ví zi ál lat men tes hely rõl
szár ma zik, to váb bá a szál lí tás so rán az oxi gén el lá tást biz -
to sí ta ni kell,

d) a szál lí tás so rán a jár mû vagy edény zet vi zét csak
azo kon a ki je lölt he lye ken sza bad ki cse rél ni, me lye ket a
ha tó sá gi ál lat or vos a szál lí tó ké rel mé re en ge dé lye zett,

e) a ví zi ál la tok szál lí tá sá hoz hasz nált jár mû vet vagy
edény ze tet, va la mint a ki fo gás hoz, be- és ki ra kás hoz vagy
át ra kás hoz hasz nált gé pet az üze mel te tõ nek új bó li hasz ná -
lat ba vé tel elõtt meg kell tisz tí ta nia és fer tõt le ní te nie kell,
to váb bá a ke let ke zett szenny vi zet nem sza bad köz vet le nül
a fel szí ni vi zek be ve zet ni.

(3) Az (1) és (2) be kez dést al kal maz ni kell a 3. szá mú
mel lék let ben nem sze rep lõ be teg sé gek re, va la mint az
azok ra fo gé kony fa jok ra is.

Állat-egészségügyi bizonyítvány

15.  §

(1) Amennyi ben a te nyész tett ví zi ál la to kat az 51. vagy
52.  § ér tel mé ben be teg ség tõl men tes nek nyil vá ní tott tag ál -
lam ba, öve zet be vagy te rü le ti egy ség be vi szik, vagy ott a
46.  § (1)–(3) be kez dé sé vel össz hang ban fel ügye le ti vagy
fel szá mo lá si prog ra mot mû köd tet nek, ál lat-egész ség ügyi
bi zo nyít ványt kell az áru hoz csa tol ni az aláb bi cé lok ból
for ga lom ba ho zott ál la tok ese té ben:

a) te nyész tés és ál lo mány pót lás, vagy
b) em ber i fo gyasz tást meg elõ zõ elõ ké szí tés, ki vé ve:

1. ha lak te kin te té ben: ha azo kat fel adás elõtt le öl ték
és ki zsi ge rel ték,

2. a pu ha tes tû ek és a rák fé lék te kin te té ben: ha azo -
kat fel dol go zat lan vagy fel dol go zott ter mék ként
ad ják fel.

(2) A te nyész tett ví zi ál la tok csak ál lat-egész ség ügyi bi -
zo nyít vánnyal hoz ha tók for ga lom ba, amennyi ben az ál la -
tok va la mely olyan te rü le tet hagy nak el, amely az V. fe je -
zet 30–44.  §-ában meg ha tá ro zott vé del mi in téz ke dé sek ha -
tá lya alá tar to zik.

(3) A (2) be kez dést al kal maz ni kell a 3. szá mú mel lék -
let ben nem em lí tett be teg sé gek re, va la mint az azok ra fo gé -
kony fa jok ra is.

(4) A te nyész tett ví zi ál la tok szál lí tá sa kor a ha tó sá gi ál -
lat or vos nak az aláb bi ese tek ben az egyes élõ ál la tok és ál -
la ti ter mé kek Kö zös sé gen be lü li ke res ke del mé ben a bel sõ
piac meg valósításának cél já val al kal ma zan dó ál lat-egész -
ség ügyi és te nyész tés tech ni kai el len õr zé sek rõl  szóló,
1990. jú ni us 26-i 90/425/EGK ta ná csi irány elv 20. cik ke
(1) be kez dé se sze rint a Bi zott ság ál tal lét re ho zott, ál -
lat-egész ség ügyi ha tó sá go kat össze kö tõ szá mí tó gé pes há -
ló za ton ke resz tül ér te sí tést kell kül de ni:

a) a te nyész tett ví zi ál la tok olyan tag ál lam ba tör té nõ
szál lí tá sa ese tén, amely az (1)–(3) be kez dé sé vel össz hang -
ban ál lat-egész ség ügyi bi zo nyít ványt ír elõ, és

b) az élõ te nyész tett ví zi ál la tok bár mely egyéb, te -
nyész té si vagy ál lo mány pót lá si célú moz ga tá sa olyan tag -
ál lam ba, amely re e ren de let ál lat-egész ség ügyi bi zo nyít -
ványt nem ír elõ.

A tenyésztett víziállatok tenyésztési és állománypótlási
célú forgalomba hozatalára vonatkozó általános

követelmények

16.  §

(1) A te nyész tett ví zi ál la to kat csak ak kor sza bad te -
nyész té si cél ból for ga lom ba hoz ni, ha – az V. fe je zet ben
meg ál la pí tott ren del ke zé sek be tar tá sa mel lett – elõ ze tes
hely szí ni szem le alap ján a ha tó sá gi ál lat or vos iga zol ja,
hogy az ál la tok

a) kli ni ka i lag egész sé ge sek, és
b) olyan gaz da ság ból szár maz nak, ahol nem áll fenn is -

me ret len ere de tû meg nö ve ke dett ará nyú el hul lás.

(2) Az (1) be kez dést a 3. szá mú mel lék let ben nem em lí -
tett be teg sé gek re, va la mint az azok ra fo gé kony fa jok ra is
al kal maz ni kell.

(3) Az (1) be kez dés b) pont já tól el tér ve, a ha tó sá gi ál lat -
or vos – koc ká zat ér té ke lés alap ján – en ge dé lyez he ti a for -
ga lom ba ho za talt, amennyi ben az ál la tok a gaz da ság nak
olyan ré szé rõl szár maz nak, amely füg get len at tól a jár -
vány ügyi egy ség tõl, ahol a meg nö ve ke dett ará nyú el hul lás 
tör tént.

(4) Az V. fe je zet ben elõ írt jár vány vé del mi in téz ke dé -
sek kel össz hang ban meg sem mi sí tés re vagy le ölés re szánt
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te nyész tett ví zi ál la tok te nyész té si és ál lo mány pót lá si cél -
ból for ga lom ba nem hoz ha tók, eb ben az eset ben a ke rü le ti
fõ ál lat or vos ren del ke zé se sze rint kell el jár ni.

(5) A te nyész tett ví zi ál la tok ál lo mány pót lá si cél ból ab -
ban az eset ben en ged he tõk sza ba don vagy bér hor gá sza ti
te rü le tek re, ha

a) tel je sí tik az (1) be kez dés kö ve tel mé nye it, és
b) olyan gaz da ság ból szár maz nak, ame lyek az 51. vagy 

52.  §-sal össz hang ban be teg ség tõl men tes nek nyil vá ní tott
öve zet bõl vagy te rü le ti egy ség bõl szár maz nak.

(6) Az (5) be kez dést kell al kal maz ni a 45.  §-sal össz -
hang ban ki ala kí tott és mû köd te tett prog ra mok ra is.

Az egyes betegségekre fogékony fajokhoz tartozó,
tenyésztett víziállatoknak az adott betegségtõl mentes

területekre történõ bevitele

17.  §

(1) Az egyes be teg sé gek re fo gé kony fa jok hoz tar to zó
te nyész tett ví zi ál la to kat te nyész té si vagy ál lo mány pót lá si
cél ból – az 51. vagy 52.  §-sal össz hang ban – az adott be -
teg ség tõl men tes nek nyil vá ní tott or szág ba, öve zet be vagy
te rü le ti egy ség be be vin ni – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – csak az e be teg ség tõl szin tén men tes nek nyil vá ní -
tott má sik tag ál lam ból, öve zet bõl vagy te rü le ti egy ség bõl
sza bad.

(2) Amennyi ben – a Bi zott ság fa jok ra és élet sza ka szok -
ra vo nat ko zó an ki adott jegy zé ke alap ján – az egyes be teg -
sé gek re fo gé kony fa jok bi zo nyos élet sza ka szok ban nem
köz ve tí tik az adott be teg sé get, az (1) be kez dést ezen élet -
sza ka szok ra nem kell al kal maz ni.

A kórokozó-átvivõ fajhoz tartozó,
 élõ tenyésztett víziállatoknak a betegségtõl mentes

területekre történõ behozatala

18.  §

Amennyi ben az or szág, egy öve zet vagy te rü le ti egy ség
egy adott be teg ség tõl – az 51. vagy 52.  §-sal össz hang -
ban – men tes nek mi nõ sül, és tu do má nyos ada tok vagy
gya kor la ti ta pasz ta la tok alap ján a 3. szá mú mel lék let ben
em lí tet tek tõl el té rõ fa jok kór oko zó-át vi võ faj ként fe le lõ -
sek le het nek a be teg ség át vi te lé ért, a ha tó sá gi ál lat or vos
csak ab ban az eset ben en ge dé lye zi ezen kór oko zó-át vi võ
fa jok be ho za ta lát te nyész té si vagy ál lo mány pót lá si cél lal,
ha azok:

a) az adott be teg ség tõl men tes nek nyil vá ní tott tag ál -
lam ból, öve zet bõl vagy te rü le ti egy ség bõl szár maz nak,
vagy

b) azo kat ka ran tén lé te sít mény ben, az adott kór oko zó -
tól men tes víz ben, a tu do má nyos ada tok, il let ve a gya kor -
la ti ta pasz ta la tok alap ján ele gen dõ ide ig tar tot ták ah hoz,
hogy az adott be teg ség passzív át vi te lé nek koc ká za ta az

érin tett be teg ség át vi te lé nek meg elõ zé se te kin te té ben el fo -
gad ha tó szint re csök ken jen.

Az emberi fogyasztást megelõzõ, elõkészítés céljából
forgalomba hozott tenyésztett víziállatok

 és az azokból származó termékek

19.  §

(1) Amennyi ben az or szág, egy öve zet vagy te rü le ti
egy ség a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt nem eg zo ti kus
be teg sé gek kö zül egy vagy több te kin te té ben – az 51. vagy 
52.  §-sal össz hang ban – men tes nek mi nõ sül, a ha tó sá gi ál -
lat or vos ki zá ró lag ak kor en ge dé lyez he ti az e be teg -
ség(ek)re fo gé kony fa jok hoz tar to zó te nyész tett ví zi ál la -
tok és az azok ból szár ma zó ter mé kek for ga lom ba ho za ta -
lát elõ ké szí tés cél já ból, ha azok meg fe lel nek a kö vet ke zõ
fel té te lek va la me lyi ké nek:

a) a kér dé ses be teg ség tõl men tes nek nyil vá ní tott má sik 
tag ál lam ból, öve zet bõl vagy te rü le ti egy ség bõl szár maz -
nak,

b) azo kat en ge dé lye zett fel dol go zó lé te sít mény ben, a
be teg sé gek el ter je dé sét meg elõ zõ fel té te lek mel lett dol -
goz zák fel,

c) a ha lak te kin te té ben: azo kat a fel adás elõtt le öl ték és
ki zsi ge rel ték, vagy

d) a pu ha tes tû ek és a rák fé lék te kin te té ben: azo kat fel -
dol go zat lan vagy fel dol go zott ter mék ként ad ják fel.

(2) Amennyi ben az or szág, egy öve zet vagy te rü le ti
egy ség a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt nem eg zo ti kus
be teg sé gek kö zül egy vagy több te kin te té ben – az 51. vagy 
52.  §-sal össz hang ban – men tes nek mi nõ sül, és ezen a te -
rü le ten a be teg ség(ek)re fo gé kony fa jok hoz tar to zó élõ te -
nyész tett ví zi ál la to kat for ga lom ba hoz ták elõ ké szí tés cél -
já ból, azok ki zá ró lag át me ne ti leg tá rol ha tók a fel dol go zás
he lyén ab ban az eset ben, ha

a) a kér dé ses be teg ség tõl men tes nek nyil vá ní tott má sik 
tag ál lam ból, öve zet bõl vagy te rü le ti egy ség bõl szár maz -
nak, vagy

b) azo kat ide ig le ne sen a kér dé ses kór oko zó kat ár tal -
mat la ní tó szenny víz ke ze lõ rend szer rel fel sze relt fel adó
köz pon tok ban, tisz tí tó köz pon tok ban vagy ha son ló vál lal -
ko zá sok nál tá rol ják, vagy olyan he lyen, ahol a szenny vi zet 
a be teg sé gek nek a ter mé sze tes vi zek be tör té nõ át vi te lé nek
koc ká za tát el fo gad ha tó szint re csök ken tõ, egyéb ke ze lé si
tí pu sok nak ve tik alá.

Elõkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából
forgalomba hozott tenyésztett víziállatok

 és az azokból származó termékek

20.  §

(1) A 19.  §-t a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel nem
kell al kal maz ni, ha a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt egy
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vagy több be teg ség re fo gé kony fa jok hoz tar to zó te nyész -
tett ví zi ál la to kat vagy az azok ból szár ma zó ter mé ke ket
elõ ké szí tés nél kül, em ber i fo gyasz tás cél já ból hoz zák for -
ga lom ba, fel té ve, hogy azo kat a 853/2004/EK ren de let ben
elõ írt, a cso ma go lás ra és a cím ké zés re vo nat ko zó ren del -
ke zé sek nek meg fe le lõ kis ke res ke del mi ki sze re lés be cso -
ma gol ták.

(2) Amennyi ben a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt egy
vagy több be teg ség re fo gé kony fa jok hoz tar to zó élõ pu ha -
tes tû e ket és rá ko kat ide ig le ne sen az or szág vi ze i be he lye -
zik, il let ve fel adó köz pon tok ba, tisz tí tó köz pon tok ba vagy
ha son ló vál lal ko zá sok ba szál lít ják, azok nak meg kell fe -
lel ni ük a 19.  § (2) be kez dé sé nek.

A vadon élõ víziállatoknak a betegségtõl mentesnek
nyilvánított tagállamokban, övezetekben vagy területi

egységekben történõ szabadon engedése

21.  §

Amennyi ben az or szág, egy öve zet vagy te rü le ti egy ség
az 51. vagy az 52.  §-sal össz hang ban az adott be teg ség tõl
men tes nek mi nõ sül, a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt egy
vagy több be teg ség re fo gé kony fa jok hoz tar to zó, az 51.
vagy 52.  §-sal össz hang ban be teg ség tõl men tes nek nem
nyil vá ní tott tag ál lam ban, öve zet ben vagy te rü le ti egy ség -
ben ki fo gott va don élõ ví zi ál la to kat a ha tó sá gi ál lat or vos
fel ügye le te alatt lévõ, meg fe le lõ lé te sít mé nyek ben ka ran -
tén ba kell he lyez ni – ele gen dõ ide ig ah hoz, hogy a be teg -
ség át vi te lé nek koc ká za ta el fo gad ha tó szint re csök ken -
jen –, mi e lõtt be ho za tal ra ke rül né nek az or szág ban, egy
öve zet ben vagy te rü le ti egy ség ben el he lyez ke dõ gaz da -
ság ba.

A vízi díszállatok forgalomba hozatala

22.  §

(1) A vízi dísz ál la tok for ga lom ba ho za ta la so rán e ren -
de let elõ írásait kell al kal maz ni mind a 3. szá mú mel lék let -
ben sze rep lõ, mind a 3. szá mú mel lék let ben nem sze rep lõ
be teg sé gek és az azok ra fo gé kony fa jok te kin te té ben.

(2) A ter mé sze tes vi zek fer tõ zõ dé sé nek meg aka dá lyo -
zá sa ér de ké ben a dísz ha la kat ti los gaz da sá gok ba vagy más
olyan hely re jut tat ni, ahon nan az or szág ter mé sze tes vi ze i -
be ke rül het nek, vagy más mó don meg fer tõz he tik azo kat.

IV. Fejezet

A TENYÉSZTETT VÍZIÁLLATOKNAK
ÉS AZ AZOKBÓL SZÁRMAZÓ TERMÉKEKNEK

HARMADIK ORSZÁGOKBÓL TÖRTÉNÕ
BEHOZATALA

23.  §

Te nyész tett ví zi ál la tok és azok ból szár ma zó ter mé kek
ki zá ró lag olyan har ma dik or szá gok ból vagy har ma dik or -
szá gok olyan ré sze i bõl hoz ha tók be az or szág ba, ame lyek
sze re pel nek az 1999/468/EK ha tá ro zat 5. és 7. cik ké ben
meg ha tá ro zott el já rás sal össz hang ban össze ál lí tott és nap -
ra késszé tett jegy zék ben.

24.  §

(1) Har ma dik or szág ból tör té nõ be ho za tal ese tén a te -
nyész tett ví zi ál la to kat és az azok ból szár ma zó ter mé ke ket
az or szág te rü le té re tör té nõ be lé pés kor ál lat-egész ség ügyi
bi zo nyít ványt tar tal ma zó ok mány nak kell kí sér nie.

(2) Az ál lat-egész ség ügyi bi zo nyít vány ta nú sít ja, hogy
a szál lít mány meg fe lel a kö vet ke zõk nek:

a) az ezen áruk vo nat ko zá sá ban e ren de let ben meg ál la -
pí tott kö ve tel mé nyek nek, és

b) egyes har ma dik or szá gok ra, azok ré sze i re vagy har -
ma dik or szá gok cso port já ra vo nat ko zó kü lö nös be ho za ta li
fel té te lek nek.

(3) Az ok mány tar tal maz hat a kö zös sé gi köz- és ál -
lat-egész ség ügyi jog sza bá lyok egyéb ren del ke zé sei ér tel -
mé ben meg kö ve telt ada to kat is.

V. Fejezet

A VÍZIÁLLAT-BETEGSÉGEK BEJELENTÉSE
 ÉS A KAPCSOLÓDÓ JÁRVÁNYVÉDELMI

MINIMUMINTÉZKEDÉSEK

A betegségek bejelentése

25.  §

Amennyi ben ok kal gya nít ha tó a 3. szá mú mel lék let ben
fel so rolt va la mely be teg ség je len lé te, vagy a be teg ség ví -
zi ál la tok ban  való je len lé te meg erõ sí tést nyer, to váb bá ha a
te nyész tett ví zi ál la tok kö ré ben meg nö ve ke dett mér té kû
pusz tu lás ta pasz tal ha tó, az ál lat be teg sé gek be je len té si
rend jé rõl  szóló kü lön jog sza bály ren del ke zé sei al kal ma -
zan dók.
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26.  §

Az or szá gos fõ ál lat or vos hu szon négy órán be lül ér te sí ti
a töb bi tag ál la mot, a Bi zott sá got és az EF TA-tag ál la mo kat 
az aláb bi ak meg erõ sí té se ese tén:

a) a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt va la mely eg zo ti -
kus be teg ség,

b) a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt nem eg zo ti kus be -
teg ség, amennyi ben az or szá got, az öve ze tet vagy a te rü le ti 
egy sé get e be teg ség tõl men tes nek nyil vá ní tot ták.

A 3. szá mú mel lék let ben sze rep lõ be teg ség gya nú ja
 és a kez de ti vé del mi in téz ke dé sek

27.  §

(1) Amennyi ben az MgSzH te rü le ti szer ve a 3. szá mú
mel lék let ben fel so rolt eg zo ti kus vagy nem eg zo ti kus be -
teg ség gya nú ját ál la pít ja meg az or szág ban, öve zet ben
vagy te rü le ti egy ség ben, és az a 2. szá mú mel lék let A. ré -
szé ben em lí tett, I. vagy III. ka te gó ri á jú egész ség ügyi stá -
tusszal ren del ke zik, az adott be teg ség te kin te té ben:

a) az or szág, az öve zet vagy a te rü le ti egy ség men tes sé -
gét fel füg gesz ti, és a ke rü le ti fõ ál lat or vos ál tal el vég zen dõ
jár vány ügyi vizs gá la tot rend el el,

b) a ke rü le ti fõ ál lat or vos meg fe le lõ min tát vesz, és azt
az 56.  §-ban ki je lölt nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó ri um ba
(a továb biak ban: NRL) kül di a be teg ség ki mu ta tá sá ra vagy 
ki zá rá sá ra irá nyu ló vizs gá lat el vég zé se cél já ból,

c) a b) pont ban elõ írt vizs gá lat ered mé nyé nek meg ér -
ke zé sé ig:

1. azt a gaz da sá got, ahol a be teg ség gya nú ja fel me -
rült, a ke rü le ti fõ ál lat or vos ha tó sá gi meg fi gye lés
alá he lye zi és for gal mi kor lá to zást rend el el,

2. a for gal mi kor lá to zás alatt álló gaz da sá got a te -
nyész tett ví zi ál la tok nem hagy hat ják el, il let ve
nem vi he tõk be oda, ki vé ve, ha azt a ke rü le ti fõ ál -
lat or vos a (2) be kez dés ben fel so rolt ese tek ben en -
ge dé lye zi,

3. a ke rü le ti fõ ál lat or vos meg in dít ja a 28.  § sze rin ti
jár vány ügyi vizs gá la tot.

(2) A jár vány ügyi vizs gá lat ered mé nyé nek meg ál la pí tá -
sá ig az érin tett ál lo mány ból te nyész tett ví zi ál la to kat csak a 
ke rü le ti fõ ál lat or vos en ge dé lyé vel le het má sik, be teg ség
ál tal érin tett gaz da ság ba vagy köz vet len vá gás ra szál lí ta ni. 
A vá gás kor ke let ke zõ mel lék ter mé ke ket ár tal mat la ní ta ni
kell.

(3) Az el pusz tult ví zi ál la to kat a ke rü le ti fõ ál lat or vos en -
ge dé lyé vel, ki zá ró lag di ag nosz ti kai cél ra vagy ár tal mat la -
ní tás cél já ból sza bad el szál lí ta ni a gaz da ság ból.

Járványügyi vizsgálat (nyomozás)

28.  §

(1) A ke rü le ti fõ ál lat or vos az adott be teg ség te kin te té -
ben le foly tat ja a 27.  § (1) be kez dé se c) pont já nak 3. al pont -
já val össz hang ban meg in dí tott jár vány ügyi vizs gá la tot,
amennyi ben a 27.  § (1) be kez dé se b) pont já ban meg ha tá ro -
zott vizs gá lat ki mu tat ja a kö vet ke zõk je len lé tét:

a) a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt va la mely eg zo ti -
kus be teg ség, vagy

b) a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt nem eg zo ti kus be -
teg ség, ha an nak te kin te té ben az or szág, öve zet vagy te rü -
le ti egy ség a 2. szá mú mel lék let A. ré szé ben em lí tett, I.
vagy III. ka te gó ri á jú egész ség ügyi stá tusszal ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti jár vány ügyi vizs gá lat az
aláb bi ak ra irá nyul:

a) an nak az idõ tar tam nak a meg ha tá ro zá sa, amely alatt
a fer tõ zés a gaz da ság ban már  valószínûleg lé tez he tett, mi -
e lõtt ész lel ték vagy fel té te lez ték vol na,

b) a gaz da ság ban meg je lent be teg ség le het sé ges ere de -
te, an nak meg ál la pí tá sá val, hogy me lyek azok az egyéb
gaz da sá gok, ahol a fo gé kony ví zi ál lat fa jok hoz tar to zó ál -
la tok, azok ik rá ja és iva dé ka ta lál ha tó, ame lyek eset leg fer -
tõ zõd het tek,

c) azon ví zi ál la tok ik rái, iva dé kai, jár mû vek, anya gok,
sze mé lyek, ame lyek/akik  valószínûleg be- vagy ki hur col -
ták a fer tõ zést az érin tett gaz da sá gok ba vagy gaz da sá gok -
ból.

(3) Amennyi ben az (1) be kez dés ben elõ írt jár vány ügyi
vizs gá lat ki mu tat ja, hogy a be teg sé get be hur col hat ták egy
vagy több gaz da ság ba vagy nem zárt vi zek te rü le té re, az
MgSzH te rü le ti szer ve a 27.  §-ban elõ írt in téz ke dé se ket al -
kal maz za e gaz da sá gok ra vagy nem zárt vi zek re.

(4) Na gyobb víz gyûj tõ me den cék ese té ben az MgSzH
te rü le ti szer ve ha tá roz hat úgy, hogy a 27.  § al kal ma zá sát a
fer tõ zés re gya nús gaz da sá got kö rül ve võ ki sebb te rü let re
kor lá toz za, amennyi ben úgy véli, hogy ez a ki sebb te rü let
elég nagy an nak biz to sí tá sá hoz, hogy a be teg ség ne ter jed -
jen el.

(5) Amennyi ben szük sé ges, az or szá gos fõ ál lat or vos tá -
jé koz tat ja a szom szé dos tag ál la mok vagy har ma dik or szá -
gok ille té kes ha tó sá ga it a be teg ség gya nú já ról.

A kezdeti védelmi intézkedések feloldása

29.  §

A ke rü le ti fõ ál lat or vos fel old ja a 27.  § (1) be kez dé sé nek 
c) pont já ban elõ írt kor lá to zá so kat, amennyi ben a 27.  §
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban elõ írt vizs gá lat nem mu tat -
ja ki a be teg ség je len lé tét.
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Védelmi minimumintézkedések egzotikus
 betegségeknek a tenyésztett víziállatokban  való

jelenlétének megerõsítése esetén

30.  §

A 31–38.  § ren del ke zé se it a 3. szá mú mel lék let ben fel -
so rolt eg zo ti kus be teg ség je len lé té nek meg erõ sí té se ese tén 
kell al kal maz ni.

Helyi zárlat és elszigetelési terület

31.  §

(1) Amennyi ben az MgSzH te rü le ti szer ve a 3. szá mú mel -
lék let ben fel so rolt eg zo ti kus be teg sé get a 27.  § (1) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott NRL vizs gá lat ered mé nye
alap ján meg ál la pí tot ta, a ke rü le ti fõ ál lat or vos a gaz da sá got
fer tõ zöt té nyil vá nít ja és he lyi zár lat alá he lye zi.

(2) A be teg ség meg ál la pí tá sá ról a ke rü le ti fõ ál lat or vos
ér te sí ti a te le pü lé si, a fõ vá ros ban a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor -
mány zat jegy zõ jét.

(3) A he lyi zár lat alatt álló gaz da ság ba te nyész tett ví zi -
ál la tot be- és on nan ki vin ni ti los. A he lyi zár lat alatt álló
he lyen hasz nált esz kö zö ket ki vin ni a he lyi zár lat idõ tar ta -
ma alatt ti los.

(4) A he lyi zár lat alatt álló hely re a ha tó sá gi ál lat or vos
en ge dé lyé vel és csak azok lép het nek be, akik nek je len lé te
a te nyész tett ví zi ál la tok el lá tá sá hoz, gyó gyí tá sá hoz vagy
egyéb ok ból szük sé ges. A zár lat alatt álló hely re a fer tõt le -
ní tõ be ren de zé sek (sze mé lyi és jár mû fer tõt le ní tõ) be já rat -
nál tör té nõ hasz ná la tát köve tõen le het be- és ki lép ni.

(5) A ke rü le ti fõ ál lat or vos el ren del he ti, hogy a vízi -
állat-tenyésztõ vál lal ko zás üze mel te tõ je gon dos kod jon a
be teg ség gel fer tõ zött gaz da ság ál lo má nyá nak õr zé sé rõl.

(6) A he lyi zár lat meg valósításához szük sé ges tár gyi
fel té te lek költ sé gei a te nyész tett ví zi ál la tok tu laj do no sát
ter he lik.

32.  §

(1) Az MgSzH te rü le ti szer ve a be teg ség ál tal érin tett
víz gyûj tõ öve zet re a csat la ko zó víz fo lyá so kon leg alább
3 km tá vol sá gig, amennyi ben a jár vány ügyi egy ség te rü le -
te na gyobb en nél, ak kor an nak tel jes te rü le tén el szi ge te lé si 
te rü le tet je löl ki, be le ért ve a fer tõ zött nek nyil vá ní tott gaz -
da sá got öve zõ vé del mi kör ze tet és meg fi gye lé si kör ze tet.

(2) Az el szi ge te lé si te rü le ten be lü li víz te rü le tek rõl be teg -
ség re fo gé kony ví zi ál la tot ki vin ni vagy oda be vin ni ti los.

(3) Az el szi ge te lé si te rü le ten hasz nált esz kö zö ket csak a 
ke rü le ti fõ ál lat or vos en ge dé lyé vel le het ki vin ni. Az en ge -

dély csak ak kor ad ha tó meg, ha a ki vin ni kí vánt tár gyat
fer tõt le ní tet ték.

Lehalászás és elõkészítés

33.  §

(1) Azo kat a te nyész tett ví zi ál la to kat, ame lyek el ér ték a
ke res ke del mi mé re te ket és nem mu tat ják a be teg ség kli ni -
kai tü ne tét, a ke rü le ti fõ ál lat or vos ren del ke zé sé re és fel -
ügye le te mel lett le le het vág ni, em ber i fo gyasz tás cél já ra
fel le het dol goz ni és for ga lom ba le het hoz ni. Eze ket a te -
nyész tett ví zi ál la to kat élõ ál la pot ban a be teg ség el hur co lá -
sát ki zá ró mó don, zárt edény zet ben kell a fel adó- vagy
tisz tí tó köz pon tok ba, il let ve a fel dol go zás he lyé re (pél dá ul
kon zerv gyár stb.) el szál lí ta ni. A szál lít mányt kí sé rõ jegy -
zé ket „Fer tõ zött hely rõl szár ma zó szál lít mány” fel irat tal
kell el lát ni. A te nyész tett ví zi ál la tok mel lék ter mé ke i re a
nem em ber i fo gyasz tás ra szánt ál la ti mel lék ter mé kek re
vo nat ko zó egész ség ügyi elõ írások meg ál la pí tá sá ról  szóló,
2002. ok tó ber 3-i 1774/2002/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let (a továb biak ban: 1774/2002/EK ren de let)
elõ írásai al kal ma zan dók. Az em ber i fo gyasz tás ra al kal -
mat lan, be teg ví zi ál la to kat a ke rü le ti fõ ál lat or vos uta sí tá sa
sze rint, az 1774/2002/EK ren de let tel össz hang ban kell ár -
tal mat la ní ta ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti te nyész tett ví zi ál la tok em -
ber i fo gyasz tás ra tör té nõ elõ ké szí té se vagy fel dol go zá sa
csak az MgSzH te rü le ti szer ve ál tal elõ ze tesen en ge dé lye -
zett fel adó- vagy tisz tí tó köz pon tok ban, il let ve fel dol go zó -
lé te sít mény ben vé gez he tõ el.

Eltávolítás és ártalmatlanítás

34.  §

(1) Az el hul lott ha la kat és rák fé lé ket (a továb biak ban:
el hul lott te nyész tett ví zi ál la tok), va la mint a be teg ség kli -
ni kai tü ne te it mu ta tó élõ ha la kat és rák fé lé ket, il let ve azo -
kat a te nyész tett ví zi ál la to kat (be le ért ve az ik rá kat és az
iva dé kot is), ame lyek nem ér ték el a ke res ke del mi mé re tet
és nem mu tat ják a be teg ség kli ni kai tü ne te it, a ke rü le ti fõ -
ál lat or vos ren del ke zé sé re és fel ügye le te mel lett, az ál lat -
vé del mi elõ írások be tar tá sá val ha la dék ta la nul el kell tá vo -
lí ta ni és ár tal mat la ní ta ni kell a 49.  §-ban elõ írt ké szen lé ti
terv nek meg fele lõen, az 1774/2002/EK ren de let tel össz -
hang ban.

(2) Min den olyan esz közt, anya got, ame lyek a be teg ség
alatt fer tõ zõd het tek, ár tal mat la ní ta ni vagy a 35–36.  § sze -
rint fer tõt le ní te ni kell.
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Fertõtlenítés

35.  §

(1) A be teg ség más ví zi ál la tok ra tör té nõ át ter je dé sé nek
meg elõ zé se ér de ké ben a gaz da sá gok ban kö te le zõ a ví zi ál -
la tok tar tá sá hoz szük sé ges be ren de zé sek, va la mint a tar tás
so rán hasz nált esz kö zök rend sze res tisz tí tá sa és fer tõt le ní -
té se.

(2) A kor lá to zó in téz ke dés sel érin tett gaz da ság ban
hasz nált esz kö zö ket a ke rü le ti fõ ál lat or vos en ge dé lyé vel
sza bad ki vin ni. Az en ge dély csak ak kor ad ha tó meg, ha a
ha tó sá gi ál lat or vos iga zol ja, hogy a ki vin ni kí vánt tár gyat
a je len lé té ben fer tõt le ní tet ték.

36.  §

(1) A 3. szá mú mel lék let sze rin ti be teg ség je len lé té nek
meg erõ sí té se ese tén fer tõt le ní te ni kell

a) a kor lá to zó in téz ke dés sel érin tett gaz da ság ban a te -
nyész tett ví zi ál la tok el hul lá sa, le ha lá szá sa és el szál lí tá sa
után, a víz le bo csá tá sát köve tõen a me der- vagy me den ce -
fe ne ket an nak ki szá rí tá sá val és fer tõt le ní té sé vel,

b) a ha lá sza ti esz kö zö ket,
c) a to vább tar tás ra szánt ví zi ál la tok szál lí tá sá ra is szol -

gá ló, a be teg és be teg ség re gya nús te nyész tett ví zi ál la tok
szál lí tá sá ra hasz nált jár mû ve ket,

d) a gu mi csiz má kat, vá szon ne mû ket és kö té nye ket.

(2) A fer tõt le ní tést ha tó sá gi ál lat or vos je len lé té -
ben – kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint – kell vé gez ni. 
A ha lá sza ti esz kö zö ket me leg cser sa vas kon zer vá lás sal is
le het fer tõt le ní te ni, ezt köve tõen tisz ta csap víz ben ala po -
san öb lí te ni kell. A vá szon ne mûk és kö té nyek fer tõt le ní té -
se ki fõ zés út ján is tör tén het.

(3) A ke rü le ti fõ ál lat or vos a men tes öve ze tek ben, te rü -
le ti egy sé gek ben vagy gaz da sá gok ban to váb bi fer tõt le ní -
tés el vég zé sét ren del he ti el, ha ezt a jár vány ügyi hely zet
in do kolt tá te szi.

Pihentetés

37.  §

(1) A gaz da ság új ra te le pí té sét a ke rü le ti fõ ál lat or vos en -
ge dé lye zi a tisz tí tá si és fer tõt le ní té si mû ve le tek be fe je zé -
sét kö ve tõ 30 nap el tel te után.

(2) Az adott be teg ség re nem fo gé kony te nyész tett ví zi -
ál la to kat tar tó gaz da sá gok ese té ben a ke rü le ti fõ ál lat or vos
az új ra te le pí tést – koc ká zat ér té ke lés alap ján – a fer tõt le ní -
té si mû ve le tek be fe je zé sét köve tõen azon nal is en ge dé -
lyez he ti.

A járványügyi intézkedések feloldása

38.  §

(1) A he lyi zár la tot a ke rü le ti fõ ál lat or vos fel old ja, ha a
zár lat alá he lye zett gaz da ság egé szé ben vagy bi zo nyos ré -
sze i ben va la mennyi fo gé kony te nyész tett ví zi ál lat el pusz -
tult, azo kat le öl ték vagy el tá vo lí tot ták, a vi zet le bo csá tot -
ták, és a gaz da ság egé szé nek vagy egyes te rü le te i nek fer -
tõt le ní té sét a ke rü le ti fõ ál lat or vos ren del ke zé sei sze rint
vég re haj tot ták.

(2) Az el szi ge te lõ te rü le tet az MgSzH te rü le ti szer ve
meg szün te ti, ha az el szi ge te lõ te rü le ten be lül egyet len ál -
lo mány sem áll he lyi zár lat alatt, és az NRL-nek a be teg sé -
get oko zó kór oko zó ki mu ta tá sá ra irá nyu ló di ag nosz ti kai
vizs gá la ta a he lyi zár lat meg szû né sét köve tõen az el szi ge -
te lõ te rü le ten be lül lévõ ál lo má nyok ban két szer hu szon egy 
na pos idõ köz zel ne ga tív ered ménnyel zá rult.

(3) A be teg ség gel kap cso la tos nyil ván tar tást a ke rü le ti
fõ ál lat or vos ve ze ti.

Védelmi minimumintézkedések nem egzotikus
betegségeknek a tenyésztett víziállatokban  való

jelenlétének megerõsítése esetén

39.  §

(1) Amennyi ben az or szág, egy öve zet vagy te rü le ti
egy ség a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt nem eg zo ti kus
be teg ség tõl men tes nek mi nõ sül, és a be teg sé get az MgSzH 
te rü le ti szer ve a 27.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg -
ha tá ro zott NRL vizs gá lat ered mé nye alap ján meg ál la pí tot -
ta az or szág ban, egy öve zet ben vagy te rü le ti egy ség ben, az 
or szá gos fõ ál lat or vos dön té se alap ján

a) a be teg ség tõl men tes stá tus vissza nye ré se ér de ké ben 
a 31–38.  § sze rin ti in téz ke dé se ket kell al kal maz ni, vagy

b) a 46.  §-sal össz hang ban az MgSzH Köz pont fel szá -
mo lá si prog ra mot dol go z ki.

(2) Amennyi ben az or szá gos fõ ál lat or vos úgy ha tá roz,
hogy a 31–38.  § sze rin ti in téz ke dé se ket kell al kal maz ni, a
34.  § (1) be kez dé sé tõl el tér ve a ke rü le ti fõ ál lat or vos en ge -
dé lyez he ti, hogy a ke res ke del mi mé ret nél ki sebb, de kli ni -
ka i lag egész sé ges ál la to kat – mi e lõtt em ber i fo gyasz tás ra
le öl nék – pi a ci mé re tû vé ne vel jék vagy a be teg ség gel fer -
tõ zött más öve zet be vagy te rü le ti egy ség be vi gyék.

(3) A (2) be kez dés al kal ma zá sa ese tén a be teg ség to -
vább ter je dé sé nek mér sék lé se és meg elõ zé se ér de ké ben

a) a ke res ke del mi mé re tet el ért ál la to kat a 33.  § elõ -
írásai sze rint kell le ha lász ni és fel dol goz ni, vagy

b) a be teg ség gel fer tõ zött más öve zet be vagy te rü le ti
egy ség be tör té nõ szál lí tás so rán víz cse rét csak a be teg ség -
gel fer tõ zött öve zet ben vagy te rü le ti egy ség ben le het vé -
gez ni.
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(4) Amennyi ben az or szá gos fõ ál lat or vos úgy dönt,
hogy nem szük sé ges in téz ked ni a be teg ség tõl men tes stá -
tus vissza nye ré se ér de ké ben, a 40.  §-t kell al kal maz ni.

40.  §

(1) Amennyi ben az or szág, egy öve zet vagy te rü le ti
egy ség a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt nem eg zo ti kus
be teg ség tõl men tes nek mi nõ sül, és az MgSzH te rü le ti
szer ve a be teg sé get a 27.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott NRL vizs gá lat ered mé nye alap ján meg ál la -
pí tot ta az or szág ban, egy öve zet ben vagy te rü le ti egy ség -
ben, úgy a 31.  § (3) be kez dé sé nek, 32.  § (2) be kez dé sé nek
és a 34.  § (1) be kez dé sé nek ki vé te lé vel a 31–38.  §-ban elõ -
írt in téz ke dé se ket, to váb bá a 39.  § (2) és (3) be kez dé sét
kell al kal maz ni a be teg ség meg fé ke zé se ér de ké ben.

(2) A te nyész tett ví zi ál la tok a 13.  § (1) be kez dé sé vel
össz hang ban vi he tõk be gaz da sá gok ba.

Védelmi minimumintézkedések a 3. számú mellékletben
felsorolt betegségeknek a vadon élõ víziállatokban  való

jelenlétének megerõsítése esetén

41.  §

(1) Amennyi ben az MgSzH te rü le ti szer ve a va don élõ
ví zi ál la tok ban a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt eg zo ti kus
be teg sé get a 27.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá -
ro zott NRL vizs gá lat ered mé nye alap ján meg ál la pí tot ta, a
be teg ség ál tal érin tett víz gyûj tõ te rü le ten a csat la ko zó víz -
fo lyá so kon leg alább 10 km tá vol sá gig, vagy amennyi ben a 
jár vány ügyi egy ség te rü le te na gyobb en nél, ak kor an nak
tel jes te rü le tén ta lál ha tó, min den olyan ter mé sze tes víz bõl
szár ma zó víz el lá tá sú gaz da ság ban, ame lyek nél nincs az
egyéb ví zi ál la tok nak a gaz da ság te rü le té re tör té nõ be ju tá -
sát meg aka dá lyo zó ter mé sze tes vagy mes ter sé ges gát, a
ke rü le ti fõ ál lat or vos a be teg ség va don élõ víz ál la tok ban
 való je len lé té nek meg erõ sí té sé tõl szá mí tott 10 na pon be lül 
elõ ször, majd 31 na pon be lül má sod szor min tát vesz és
azo kat el kül di az NRL-be.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti bár me lyik
NRL vizs gá lat a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt eg zo ti kus
be teg ség je len lé tét meg erõ sí ti, a 31–38.  § sze rin ti in téz ke -
dés éket kell al kal maz ni.

(3) Amennyi ben egyik NRL vizs gá lat sem erõ sí tet te
meg a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt eg zo ti kus be teg ség
je len lé tét, a gaz da ság meg tart ja men tes stá tu szát.

(4) A be teg ség ál tal érin tett víz gyûj tõ te rü le ten a csat la -
ko zó víz fo lyá so kon leg alább 10 km tá vol sá gig, vagy
amennyi ben a jár vány ügyi egy ség te rü le te na gyobb en nél,
ak kor an nak tel jes te rü le tén ta lál ha tó, min den olyan ter mé -
sze tes víz bõl szár ma zó víz el lá tá sú ví zi ál lat-te nyész tõ vál -
lal ko zás ese té ben, ame lyek nél nincs az egyéb ví zi ál la tok -

nak a gaz da ság te rü le té re tör té nõ be ju tá sát meg aka dá lyo zó 
ter mé sze tes vagy mes ter sé ges gát, a men tes stá tusz fenn -
tar tá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ fel té te le ket szük sé ges tel je -
sí te ni:

a) a be ke rü lõ te nyész tett ví zi ál la tok csak má sik men tes
öve zet men tes gaz da sá gá ból szár maz hat nak,

b) a gaz da ság éven te két szer el len õr zõ vizs gá lat nak le -
gyen alá vet ve,

c) az el len õr zõ min ta vé tel so rán a di ag nosz ti kai vizs gá -
la tok ne ga tív ered mé nyû ek le gye nek,

d) a gaz da ság ren del kez zen olyan nyil ván tar tás sal,
amely tar tal maz min den olyan in for má ci ót, amely le he tõ -
vé te szi a ví zi ál la tok egész sé gi ál la po tá nak ál lan dó el len -
õr zé sét.

42.  §

(1) Amennyi ben az or szág, egy öve zet vagy te rü le ti
egy ség a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt nem eg zo ti kus
be teg ség tõl men tes nek mi nõ sül, és a be teg sé get az MgSzH 
te rü le ti szer ve a 27.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg -
ha tá ro zott NRL vizs gá lat ered mé nye alap ján a va don élõ
ví zi ál la tok ban meg ál la pí tot ta, a be teg ség ál tal érin tett víz -
gyûj tõ te rü le ten a csat la ko zó víz fo lyá so kon leg alább
10 km tá vol sá gig, vagy amennyi ben a jár vány ügyi egy ség
te rü le te na gyobb en nél, ak kor an nak tel jes te rü le tén ta lál -
ha tó min den olyan ter mé sze tes víz bõl szár ma zó víz el lá tá -
sú gaz da ság ban, amely ben nincs az egyéb ví zi ál la tok nak a
gaz da ság te rü le té re tör té nõ be ju tá sát meg aka dá lyo zó ter -
mé sze tes vagy mes ter sé ges gát, a ke rü le ti ál lat or vos a be -
teg ség va don élõ víz ál la tok ban  való je len lé té nek meg erõ -
sí té sé tõl szá mí tott 10 na pon be lül elõ ször, majd 31 na pon
be lül má sod szor min tát vesz és azo kat el kül di az NRL-be.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti bár me lyik
NRL vizs gá lat a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt nem eg -
zo ti kus be teg ség je len lé tét meg erõ sí tet te, a 39–40.  § sze -
rin ti in téz ke dés éket kell al kal maz ni.

(3) Amennyi ben egyik NRL vizs gá lat sem erõ sí tet te
meg a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt nem eg zo ti kus be -
teg ség je len lé tét, a gaz da ság meg tart ja men tes sé gét.

(4) A be teg ség ál tal érin tett víz gyûj tõ te rü le ten a csat la -
ko zó víz fo lyá so kon leg alább 10 km tá vol sá gig, amennyi -
ben a jár vány ügyi egy ség te rü le te na gyobb en nél, ak kor
an nak tel jes te rü le tén ta lál ha tó, ter mé sze tes víz bõl szár ma -
zó víz el lá tá sú ví zi ál lat-te nyész tõ vál lal ko zás ese té ben,
ame lyek nél nincs az egyéb ví zi ál la tok nak a gaz da ság te rü -
le té re tör té nõ be ju tá sát meg aka dá lyo zó ter mé sze tes vagy
mes ter sé ges gát, a men tes ség fenn tar tá sa ér de ké ben a 41.  § 
(4) be kez dé sét kell al kal maz ni.

43.  §

Az or szá gos fõ ál lat or vos az Élel mi szer lánc- és Ál lat-
egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság ke re té ben tá jé koz tat ja a
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Bi zott sá got és a töb bi tag ál la mot 41–42.  §-sal össz hang -
ban meg tett in téz ke dé sek rõl.

Védelmi intézkedések új betegségek esetén

44.  §

(1) Amennyi ben  valószínûsíthetõ, hogy egy új be teg ség
ve szé lyez te ti a ví zi ál la tok egész ség ügyi hely ze tét, a
31–38.  §-ban meg ha tá ro zott in téz ke dé sek az irány adó ak.

(2) Új be teg ség meg je le né se ese tén az or szá gos fõ ál lat -
or vos ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a tag ál la mo kat, a Bi zott -
sá got és az EF TA-tag ál la mo kat, amennyi ben a tény meg ál -
la pí tá sok egy má sik tag ál lam szá má ra jár vány ügyi je len tõ -
sé gû ek.

A 3. számú mellékletben nem említett betegségek
hatásának enyhítésére vonatkozó rendelkezések

45.  §

(1) Amennyi ben a 3. szá mú mel lék let ben nem em lí tett
be teg ség je len tõs koc ká za tot je len t az or szág te nyész tett és 
va don élõ ví zi ál la ta ink egész ség ügyi hely ze té re, az or szá -
gos fõ ál lat or vos dönt ar ról, hogy a be teg ség meg je le né sé -
nek meg elõ zé se és a be teg ség el le ni vé de ke zés ér de ké ben
a 15–24.  §-ban, a 27–38.  §-ban, va la mint a 39.  § (1) be kez -
dé sé ben a be teg ség tõl men tes te rü le tek kel kap cso lat ban
elõ írt kö ve tel mé nye ket és in téz ke dé se ket kell al kal maz ni.

(2) Az or szá gos fõ ál lat or vos tá jé koz tat ja a Bi zott sá got
az (1) be kez dés sze rin ti in téz ke dé sek rõl.

VI. Fejezet

VÉDEKEZÉSI PROGRAMOK ÉS VAKCINÁZÁS

Felügyeleti és felszámolási programok

46.  §

(1) Ab ban az eset ben, ha az MgSzH Köz pont fel ügye le ti 
prog ra mot hoz lét re a be teg ség tõl men tes stá tus el éré se ér -
de ké ben a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt egy vagy több
olyan nem eg zo ti kus be teg ség ese té ben, ame lye ket nem
mu tat tak ki az or szág te rü le tén, azon ban nem nyil vá ní tot -
ták men tes nek ezek tõl az or szá got (2. szá mú mel lék let
A. ré sze sze rin ti III. ka te gó ria), ak kor az or szá gos fõ ál lat -
or vos gon dos ko dik a prog ram nak jó vá ha gyás cél já ból a
Bi zott ság ré szé re tör té nõ be nyúj tá sá ról. E prog ra mok jó -
vá ha gyá sa, mó do sí tá sa vagy meg szün te té se az
1999/468/EK ha tá ro zat 5. és 7. cik ké ben meg ha tá ro zott el -
já rás sze rint tör té nik.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti fel ügye le ti
prog ram olyan egye di te rü le ti egy sé gek re vagy öve ze tek re 
fog vo nat koz ni, ame lyek az or szág te rü le té nek ke ve sebb,
mint 75%-át te szik ki, és az öve zet vagy te rü le ti egy ség
egy má sik tag ál lam mal vagy har ma dik or szág gal nem kö -
zös vízi fo gá si te rü let bõl áll, an nak jó vá ha gyá sá ra, mó do -
sí tá sá ra vagy meg szün te té sé re az 52.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti el já rást kell al kal maz ni.

(3) Ab ban az eset ben, ha az MgSzH Köz pont fel szá mo -
lá si prog ra mot hoz lét re a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt
egy vagy több olyan nem eg zo ti kus be teg ség ese té ben,
ame lye ket ki mu tat tak az or szág te rü le tén (2. szá mú mel -
lék let A. ré sze sze rin ti V. ka te gó ria), ak kor az or szá gos fõ -
ál lat or vos gon dos ko dik a prog ram nak jó vá ha gyás cél já ból 
a Bi zott ság ré szé re tör té nõ be nyúj tá sá ról. E prog ra mok
 jóváhagyása, mó do sí tá sa vagy meg szün te té se az
1999/468/EK ha tá ro zat 5. és 7. cik ké ben meg ha tá ro zott el -
já rás sze rint tör té nik.

(4) Az (1)–(3) be kez dés sze rint jó vá ha gyott prog ra mo -
kat az 53.  §-ban fog lalt el já rás sze rint az MgSzH Köz pont
hoz zá fér he tõ vé te szi.

(5) A prog ra mok nak az (1)–(3) be kez dés sze rin ti jó vá -
ha gyá sa idõ pont já tól a prog ra mok ha tá lya alá tar to zó te rü -
le tek re a 15–24.  §-ban, a 27–38.  §-ban, va la mint a 39.  §
(1) be kez dé sé ben a be teg ség tõl men tes te rü le tek kel kap -
cso lat ban elõ írt kö ve tel mé nye ket és in téz ke dé se ket kell al -
kal maz ni.

47.  §

A 46.  § sze rin ti prog ra mok leg alább a kö vet ke zõ ket tar -
tal maz zák:

a) a be teg ség nek a prog ram kez de ti idõ pont ja elõt ti jár -
vány ügyi hely ze te le írá sa,

b) a be csült költ sé gek elem zé se és a prog ram vár ha tó
elõ nyei,

c) a prog ram  valószínû idõ tar ta ma és a prog ram be fe je -
zé si idõ pont já ig el éren dõ cél ki tû zés, és

d) azon föld raj zi és köz igaz ga tá si te rü let le írá sa és kö -
rül ha tá ro lá sa, ahol a prog ra mot al kal maz ni kell.

48.  §

(1) A 46.  § sze rin ti prog ra mo kat ad dig kell al kal maz ni,
amíg

a) a 4. szá mú mel lék let ben meg ál la pí tott kö ve tel mé -
nyek nem tel je sül nek, és az or szá got, egy öve ze tet vagy te -
rü le ti egy sé get a be teg ség tõl men tes nek nem nyil vá nít ják,
vagy

b) a prog ra mot az or szá gos fõ ál lat or vos vagy a Bi zott -
ság vissza nem von ja, kü lö nö sen ab ban az eset ben, ha az
már nem fe le l meg a cél já nak.
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(2) Amennyi ben a prog ra mot az (1) be kez dés b) pont ja
sze rin ti mó don vissza von ják, a prog ram vissza vo ná sá nak
idõ pont já tól a 40.  §-ban fog lalt elõ írásokat kell al kal maz ni.

Új és egzotikus betegségekre vonatkozó
 készenléti terv

49.  §

(1) Az MgSzH Köz pont ké szen lé ti ter vet dol go z ki az új 
és eg zo ti kus be teg sé gek re vo nat ko zó an, amely meg ha tá -
roz za a be teg ség gel kap cso la tos tu da tos ság és fel ké szült -
ség ma gas szint jé nek fenn tar tá sa és a kör nye zet vé del mé -
nek biz to sí tá sa ér de ké ben meg kö ve telt nem ze ti in téz ke dé -
se ket.

(2) A ké szen lé ti terv
a) meg ne ve zi az el já ró ha tó sá got és azo kat az in téz ke -

dé se ket, ame lyek ré vén az hoz zá fér va la mennyi olyan lé te -
sít mény hez, fel sze re lés hez, sze mély zet hez és egyéb meg -
fe le lõ esz köz höz, amely szük sé ges a ki tö rés gyors és ha té -
kony fel szá mo lá sá hoz,

b) biz to sít ja a szom szé dos tag ál la mok kal  való ko or di ná -
ci ót és össze egyez tet he tõ sé get, va la mint ösz tön zi a szom szé -
dos har ma dik or szá gok kal  való együtt mû kö dést, és

c) amennyi ben szük sé ges, sür gõs sé gi vak cin ázás ese -
tén pon to san meg je lö li a szük sé ges nek tar tott vak cin ázá si
kö ve tel mé nye ket és a vak cin ázás fel té te le it.

(3) Az MgSzH Köz pont a ké szen lé ti terv el ké szí té se so -
rán be tart ja a 6. szá mú mel lék let ben meg ál la pí tott fel té te -
le ket és kö ve tel mé nye ket.

(4) Az or szá gos fõ ál lat or vos a ké szen lé ti ter ve ket be -
nyújt ja a Bi zott ság hoz az 1999/468/EK ha tá ro zat 5. és
7. cik ké ben meg ha tá ro zott el já rás sal össz hang ban tör té nõ
jó vá ha gyás cél já ból. Az MgSzH Köz pont öt éven ként kö -
te les nap ra késszé ten ni a ké szen lé ti ter vet, és a nap ra -
késszé tett ter vet az or szá gos fõ ál lat or vos szin tén be nyújt -
ja jó vá ha gyás ra a Bi zott ság hoz.

(5) A ké szen lé ti ter vet új be teg sé gek és a 3. szá mú mel -
lék let ben fel so rolt eg zo ti kus be teg sé gek ki tö ré se ese tén
kell vég re haj ta ni.

Vakcinázás

50.  §

(1) Ti los vak cin áz ni a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt
eg zo ti kus be teg sé gek el len, ki vé ve, ha azt a 44. vagy
49.  §-sal össz hang ban jó vá hagy ták.

(2) Ti los vak cin áz ni a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt
nem eg zo ti kus be teg sé gek el len az or szág te rü le té nek az
adott be teg sé gek tõl a 51. vagy 52.  §-sal össz hang ban men -
tes nek nyil vá ní tott, vagy a 46.  § (1) be kez dé sé vel össz -

hang ban jó vá ha gyott fel ügye le ti prog ra mok ha tá lya alá
tar to zó bár mely ré szén.

(3) A 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt nem eg zo ti kus be -
teg sé gek el len az or szág nak az adott be teg sé gek tõl men -
tes nek nem nyil vá ní tott ré sze in, to váb bá ahol a vak cin ázás 
a 46.  § (3) be kez dé sé vel össz hang ban jó vá ha gyott fel szá -
mo lá si prog ram ré sze, le het vak cin áz ni.

(4) A fel hasz nált vak ci ná kat az MgSzH Köz pont en ge -
dé lye zi az ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek rõl  szóló kü lön
jog sza bállyal, va la mint az em ber i, il let ve ál lat gyó gyá sza ti
fel hasz ná lás ra szánt gyógy sze rek en ge dé lye zé sé re és fel -
ügye le té re vo nat ko zó kö zös sé gi el já rá sok meg ha tá ro zá sá -
ról és az Eu ró pai Gyógy szer ügy nök ség lét re ho zá sá ról
 szóló, 2004. már ci us 31-i 726/2004/EK eu ró pai par la men -
ti és ta ná csi ren de let tel össz hang ban.

(5) Az (1)–(3) be kez dést nem kell al kal maz ni a vak ci -
nák nak el len õr zött fel té te lek mel lett tör té nõ ki fej lesz té se
és tesz te lé se cél já ból vég zett tu do má nyos vizs gá la tok ra. E
vizs gá la tok so rán az MgSzH Köz pont meg fe le lõ in téz ke -
dé se ket tesz an nak ér de ké ben, hogy a ví zi ál la to kat me góv -
ják a vizs gá la tok ke re té ben el vég zett vak cin ázás bár mely
ká ros ha tá sá tól.

VII. Fejezet

BETEGSÉGTÕL MENTES MINÕSÍTÉS

Betegségtõl mentes ország

51.  §

(1) Az or szág nak a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt egy
vagy több nem eg zo ti kus be teg ség tõl men tes mi nõ sí té sé -
nek fel té te lei – a (2) be kez dés ben fog lal tak mel lett – a kö -
vet ke zõk:

a) az adott be teg ség(ek)re fo gé kony fa jok egyi ke sincs
je len az or szág te rü le tén, vagy

b) a kór oko zó az or szág ban és ter mé sze tes vi ze i ben
nem ké pes élet ben ma rad ni, vagy

c) az or szág meg fe lel a 4. szá mú mel lék let I. ré szé ben
meg ál la pí tott fel té te lek nek.

(2) Amennyi ben a szom szé dos tag ál la mo kat vagy a
szom szé dos tag ál la mok kal kö zös víz gyûj tõ te rü le te ket
nem mi nõ sí tet ték be teg ség tõl men tes nek, az MgSzH Köz -
pont az or szág te rü le tén meg fe le lõ puf fer zó ná kat hoz lét re. 
A puf fer zó nák ha tá ra it úgy kell ki je löl ni, hogy azok a be -
teg ség tõl men tes or szá got meg véd jék a be teg ség passzív
be vi te le el len.

Betegségtõl mentes övezet vagy területi egység

52.  §

(1) Az or szá gos fõ ál lat or vos a 3. szá mú mel lék let ben
fel so rolt egy vagy több nem eg zo ti kus be teg ség tõl men tes -
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nek mi nõ sít he ti az or szág ban ta lál ha tó va la mely öve ze tet
vagy te rü le ti egy sé get, ha:

a) az adott be teg ség(ek)re fo gé kony fa jok egyi ke sincs
je len az öve zet ben vagy te rü le ti egy ség ben, és – adott eset -
ben – azok ter mé sze tes vi ze i ben, vagy

b) a kór oko zó az öve zet ben vagy te rü le ti egy ség ben
és – adott eset ben – azok ter mé sze tes vi ze i ben nem ké pes
élet ben ma rad ni, vagy

c) az öve zet vagy te rü le ti egy ség meg fe lel a 4. szá mú
mel lék let II. ré szé ben meg ál la pí tott fel té te lek nek.

(2) Az or szá gos fõ ál lat or vos az (1) be kez dés sze rin ti mi -
nõ sí té se ket jó vá ha gyás cél já ból be nyújt ja az Élel mi szer -
lánc- és Ál lat-egész ség ügyi Ál lan dó Bi zott ság nak.

(3) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti öve zet vagy te -
rü le ti egy ség az or szág te rü le té nek 75%-ánál na gyobb ré -
szét te szi ki, vagy ha az öve zet vagy a te rü le ti egy ség egy
má sik tag ál lam mal vagy har ma dik or szág gal kö zös víz -
gyûj tõ te rü le tet ké pez, a mi nõ sí tést a (2) be kez dés tõl el té -
rõ en az 1999/468/EK ha tá ro zat 5. és 7. cik ke sze rin ti el já -
rás sze rint kell jó vá hagy ni.

A betegségtõl mentes tagállamok, övezetek
 vagy területi egységek jegyzékei

53.  §

Az MgSzH Köz pont lét re hoz za és fenn tart ja az 52.  §
(2) be kez dé sé vel össz hang ban be teg ség tõl men tes mi nõ sí -
tés sel el lá tott öve ze tek és te rü le ti egy sé gek nap ra kész
jegy zé két. A jegy zé ket az MgSzH Köz pont a hi va ta los
hon lap ján köz zé te szi és fo lya ma to san fris sí ti.

A betegségtõl mentes minõsítés fenntartása

54.  §

(1) Ha az or szág a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt egy
vagy több nem eg zo ti kus be teg ség tõl az 51.  § sze rint men -
tes nek mi nõ sült, az or szá gos fõ ál lat or vos dön té se alap ján
abba le het hagy ni a cél zott fel ügye le tet a be teg ség tõl men -
tes mi nõ sí tés fenn tar tá sa mel lett, amennyi ben a kér dé ses
be teg ség kli ni kai ki fej lõ dé sé hez ve ze tõ fel té te lek meg van -
nak, és a ren de let vo nat ko zó ren del ke zé sei vég re haj tás ra
ke rül tek.

(2) Amennyi ben az or szág be teg ség tõl men tes mi nõ sí -
tés sel nem ren del ke zik, be teg ség tõl men tes öve ze tek vagy
te rü le ti egy sé gek ese té ben, és min den olyan eset ben, ami -
kor a fel té te lek nem ve zet nek a kér dé ses be teg ség kli ni kai
ki fej lõ dé sé hez, a cél zott fel ügye le tet az 1999/468/EK ha -
tá ro zat 5. és 7. cik ké ben meg ha tá ro zott el já rás sal össz -
hang ban meg ha tá ro zott el len õr zõ, min ta vé te li és di ag -
nosz ti kai mód sze rek kel össz hang ban to vább ra is foly tat ni
kell, de csak a koc ká zat szint jé vel ará nyos mér ték ben.

A betegségtõl mentes minõsítés felfüggesztése
 és visszaállítása

55.  §

(1) Amennyi ben fenn áll an nak gya nú ja, hogy az or szág,
öve zet vagy te rü le ti egy ség be teg ség tõl men tes mi nõ sí té -
sé nek fenn tar tá sá ra vo nat ko zó bár mely fel té tel meg sze gé -
sé re ke rült sor, az or szá gos fõ ál lat or vos a 27–29.  § és a
39–40.  §-ok egy ide jû al kal ma zá sá val ha la dék ta la nul fel -
füg gesz ti a fo gé kony fa jok nak és a vek tor fa jok nak az
olyan tag ál la mok ba, öve ze tek be vagy te rü le ti egy sé gek be
irá nyu ló ke res ke del mét, ame lyek a 2. szá mú mel lék let
A. ré szé ben meg ha tá ro zot tak sze rint az adott be teg ség gel
kap cso lat ban jobb egész ség ügyi mi nõ sí tés sel ren del kez -
nek.

(2) Amennyi ben a 28.  § (1) be kez dé se sze rin ti jár vány -
ügyi vizs gá lat azt ál la pít ja meg, hogy a men tes mi nõ sí té sé -
nek fenn tar tá sá ra vo nat ko zó fel té te lek gya ní tott meg sér té -
sé re nem ke rült sor, az or szág, öve zet vagy te rü le ti egy ség
be teg ség tõl men tes mi nõ sí té sét az or szá gos fõ ál lat or vos
vissza ál lít ja.

(3) Amennyi ben a jár vány ügyi vizs gá lat a fer tõ zés be -
kö vet ke zé sé nek nagy  valószínûségét ál la pít ja meg, az or -
szág, öve zet vagy te rü le ti egy ség be teg ség tõl men tes mi -
nõ sí té sét az zal az el já rás sal össz hang ban kell vissza von ni,
amely el já rás sal a mi nõ sí tést meg ad ták. A be teg ség tõl
men tes mi nõ sí tés vissza ál lí tá sá nak fel té te le a 4. szá mú
mel lék let ben meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek tel je sí té se.

VIII. Fejezet

NEMZETI REFERENCIALABORATÓRIUM

56.  §

(1) Az NRL fel ada ta it az MgSzH Köz pont Ál lat egész -
ség ügyi Di ag nosz ti kai Igaz ga tó sá gá nak bu da pes ti la bo ra -
tó ri u ma lát ja el.

(2) Az or szá gos fõ ál lat or vos köz li a Bi zott ság gal, a
meg fe le lõ kö zös sé gi re fe ren cia la bo ra tó ri um mal és a tag ál -
la mok kal a ki je lölt NRL ne vét és cí mét, va la mint az az zal
kap cso la tos vál to zá so kat.

(3) Az NRL kap cso la tot tart a Bi zott ság ál tal ki je lölt kö -
zös sé gi re fe ren cia la bo ra tó ri um mal.

(4) Az az ezen ren de let kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ
ha té kony di ag nosz ti kai szol gál ta tás biz to sí tá sa ér de ké ben
az NRL együtt mû kö dik va la mennyi, az 57.  §-sal össz -
hang ban az or szág te rü le tén ki je lölt la bo ra tó ri um mal.

(5) Az NRL-nek meg fe le lõ fel sze re lés sel és meg fe le lõ
szá mú szak kép zett sze mély zet tel kell ren del kez nie az e
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ren de let ben elõ írt la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok el vég zé sé hez, 
va la mint az 5. szá mú mel lék let I. ré szé ben meg ál la pí tott
fel ada tok el lá tá sá hoz és kö te le zett sé gek tel je sí té sé hez.

Diagnosztikai szolgáltatások és módszerek

57.  §

(1) Az NRL
a) a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel ki zá ró la go san

vég zi az e ren de let ben elõ írt ha tó sá gi la bo ra tó ri u mi vizs -
gá la to kat,

b) a gya nú ese tén el vég zen dõ és a 3. szá mú mel lék let -
ben fel so rolt be teg sé gek je len lé té nek meg ál la pí tá sá ra irá -
nyu ló la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kat az 1999/468/EK ha tá ro -
zat 5. és 7. cik ke sze rin ti el já rás sal össz hang ban meg ál la -
pí tott di ag nosz ti kai mód sze rek kel vég zi.

(2) Az or szá gos fõ ál lat or vos – az MgSzH Köz pont szak -
vé le mé nye alap ján – ma xi mum 5 év idõ tar tam ra más la bo -
ra tó ri u mot is ki je löl het a di ag nosz ti kai szol gál ta tá sok vég -
zé sé re, amennyi ben az tel je sí ti az 5. szá mú mel lék let II. ré -
szé ben meg ál la pí tott kö ve tel mé nye ket.

IX. Fejezet

ELEKTRONIKUS TÁJÉKOZTATÁS
 ÉS SZANKCIÓK

Elektronikus tájékoztatás

58.  §

Az MgSzH Köz pont biz to sít ja a 6.  §-ban, az 53.  §-ban
és az 56.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in for má ci ók
elekt ro ni kus hoz zá fér he tõ sé gé nek biz to sí tá sá val kap cso -
la tos el já rá sok és ala ki kö ve tel mé nyek meg lé tét.

Szankciók

59.  §

E ren de let elõ írásainak meg sér té se ese tén a ha tó sá gi ál -
lat or vos, a ke rü le ti fõ ál lat or vos vagy az MgSzH te rü le ti
szer ve az élel mi szer lánc ról és ha tó sá gi fel ügye le té rõl
 szóló 2008. évi XLVI. tör vény 57.  § sze rin ti in téz ke dé se -
ket al kal maz hat ja, va la mint a tör vény 63.  §-a alap ján élel -
mi szer lánc-fel ügye le ti bír sá got szab hat ki.

X. Fejezet

PUHATESTÛ-TENYÉSZTÉSI TERÜLETEKRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

60.  §

(1) A 4.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti en ge dé -
lye zé si el já rás több, a pu ha tes tû-te nyész té si te rü le ten el he -
lyez ke dõ, pu ha tes tû ek kel fog lal ko zó ví zi ál lat-te nyész tõ
vál lal ko zás ra is ki ter jed het, de a pu ha tes tû-te nyész té si te -
rü le ten be lül el he lyez ke dõ fel adó köz pon tok nak, tisz tí tó
köz pon tok nak vagy ha son ló vál lal ko zá sok nak egye di en -
ge déllyel kell ren del kez ni ük.

(2) E ren de let
a) 5.  §-ának (2) be kez dé sét,
b) 8.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b) pont ja it és (3) be kez -

dé sé nek b) pont ját,
c) 10.  §-ának (1) be kez dé sét és (2) be kez dé sé nek

a)–b) pont ját,
d) 16.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ját, (3) be kez dé sét

és (5) be kez dé sé nek b) pont ját,
e) 21.  §-át,
f) 27.  §-a (1) be kez dé se c) pont já nak 1. és 2. al pont ját

és (2) be kez dé sét,
g) 28.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ját, va la mint (3) és

(4) be kez dé sét,
h) 31.  §-ának (1), (3) és (5) be kez dé se it,
i) 32.  §-ának (1) és (3) be kez dé se it,
j) 35.  §-át,
k) 36.  §-ának (1) és (2) be kez dé se it,
l) 37.  §-át,
m) 38.  §-ának (1) be kez dé sét, va la mint
n) 40.  §-ának (20) be kez dé sét

a pu ha tes tû-te nyész té si te rü let ese té ben is al kal maz ni kell.

XI. Fejezet

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

61.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ok tó ber 1-jén lép ha tály ba, egy -
ide jû leg az édes ví zi ha lak fer tõ zõ be teg sé gei el le ni vé de -
ke zés rõl és a fer tõ zõ be teg sé gek tõl men tes hal gaz da sá gok
lét re ho zá sá ról  szóló 68/2002. (VIII. 15.) FVM ren de let és
az egyes ten ge ri pu ha tes tû ál la to kat érin tõ egyes be teg sé -
gek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 14/2004. (II. 6.) FVM ren de -
let ha tá lyát vesz ti.

(2) Az élel mi sze rek je lö lé sé rõl  szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de let 6.  §-a a kö vet ke -
zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:

„(9) A me zõ gaz da sá gi ha szon ál la tok tar tá sá nak ál lat vé -
del mi sza bá lya i ról  szóló 32/1999. (III. 31.) FVM ren de let
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4. szá mú mel lék le te sze rint hiz lalt li bá ból és ka csá ból Ma -
gyar or szá gon elõ ál lí tott ter mé kek vég sõ fo gyasz tó szá má -
ra tör té nõ for ga lom ba ho za ta la ese tén ki egé szí tõ je lö lést
kell al kal maz ni. A ki egé szí tõ je lö lés nek tar tal maz ni kell a
„Az ál lat vé del mi elõ írásoknak meg fe le lõ tö mé ses híz la -
lás ból” szö ve get.”

(3) Az élel mi sze rek je lö lé sé rõl  szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de let 6.  §-ának e ren -
de let 61.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott új (9) be -
kez dé sé ben fog lalt ren del ke zést a 2008. ok tó ber 1-jét
köve tõen cso ma golt és je lölt ter mé kek re kell al kal maz ni.

62.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 2006/88/EK irány el ve (2006. ok tó ber 24.)
a te nyész tett ví zi ál la tok ra és az azok ból szár ma zó ter mé -
kek re vo nat ko zó ál lat-egész ség ügyi kö ve tel mé nyek rõl és
a ví zi ál la tok ban elõ for du ló egyes be teg sé gek meg elõ zé sé -
rõl és az azok el le ni vé de ke zés rõl,

b) a Bi zott ság 2008/53/EK irány el ve (2008. áp ri lis 30.) 
a 2006/88/EK ta ná csi irány elv IV. mel lék le té nek a ponty -
fé lék ta va szi vi ré mi á ja (SVC) te kin te té ben tör té nõ mó do -
sí tá sá ról.

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

1. számú melléklet
a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelethez

A víziállat-tenyésztõ vállalkozások és az engedéllyel
rendelkezõ feldolgozólétesítmények hatósági
nyilvántartásában megkövetelt információk

I. RÉSZ

Engedéllyel rendelkezõ víziállat-tenyésztõ
 vállalkozás

1. Az MgSzH Köz pont az egyes ví zi ál lat-te nyész tõ
vál lal ko zá sok ra vo nat ko zó kö vet ke zõ mi ni mum in for má -
ci ó kat rög zí ti a 6.  § sze rin ti nyil ván tar tás ban:

a) a ví zi ál lat-te nyész tõ vál lal ko zás neve,  illet ve cég ne -
ve és címe, il let ve szék he lye, va la mint a kap cso lat tar tás ra
vo nat ko zó ada tok (te le fon, fax, e-ma il),

b) a meg adott en ge dély nyil ván tar tá si szá ma és ada tai
[az egyes en ge dé lyek dá tu mai, azo no sí tó kó dok vagy
 -számok, a ter me lés re vo nat ko zó meg ha tá ro zott fel té te lek, 
és bár mely más, az en ge dély(ek) vo nat ko zá sá ban fon tos
in for má ció],

c) a gaz da ság föld raj zi el he lyez ke dé se, ame lyet va la -
mennyi gaz da ság ko or di ná tá it tar tal ma zó meg fe le lõ rend -

szer rel (le he tõ ség sze rint GIS-ko or di ná ták kal) kell meg -
ha tá roz ni,

d) a te nyész tés cél ja, tí pu sa (a te nyész té si rend szer
vagy az olyan be ren de zé sek tí pu sa, mint a szá raz föl di be -
ren de zé sek, a ten ge ri ket re cek, a szá raz föl di mes ter sé ges
ta vak) és ma xi má lis ho za ma, amennyi ben ez sza bá lyo zott,

e) szá raz föl di gaz da sá gok, szál lí tó köz pon tok és tisz tí -
tó köz pon tok ese tén a gaz da ság víz el lá tá sá ra és víz ki bo -
csá tá sá ra vo nat ko zó ada tok,

f) a gaz da ság ban te nyész tett ví zi ál lat fa jok (a több fajt
te nyész tõ gaz da sá gok vagy min ta gaz da sá gok ese té ben
leg alább azt nyil ván tar tás ba kell ven ni, hogy a fa jok va la -
me lyi ke tud va le võ en fo gé kony-e a 3. szá mú mel lék let ben
fel so rolt be teg sé gek re, vagy tud va le võ en az ilyen be teg sé -
gek vek to ra-e),

g) a be teg ség gel kap cso la tos mi nõ sí tés re vo nat ko zó
nap ra kész in for má ció [be teg ség tõl men tes-e az or szág ban, 
öve zet ben vagy te rü le ti egy ség ben el he lyez ke dõ gaz da -
ság, amennyi ben az az ilyen mi nõ sí tés el éré sét cél zó prog -
ram ban vesz részt, vagy amennyi ben a gaz da sá got a 3. szá -
mú mel lék let ben sze rep lõ be teg ség gel fer tõ zött nek nyil vá -
ní tot ták].

2. Amennyi ben a 4.  § (1) be kez dé sé vel össz hang ban
egy pu ha tes tû-te nyész té si te rü let meg kap ja az en ge délyt,
az 1. pont a) al pont ja sze rint meg kö ve telt ada to kat min den
olyan ví zi ál lat-te nyész tõ vál lal ko zás vo nat ko zá sá ban rög -
zí te ni kell, amely a pu ha tes tû-te nyész té si te rü le ten be lül
mû kö dik. Az 1. pont b)–g) al pont ja sze rint meg kö ve telt
ada to kat a pu ha tes tû-te nyész té si te rü let szint jén kell rög zí -
te ni.

II. RÉSZ

Engedéllyel rendelkezõ feldolgozólétesítmények

Az MgSzH Köz pont az en ge déllyel ren del ke zõ fel dol go -
zó lé te sít mé nyek re vo nat ko zó kö vet ke zõ mi ni mum in for má -
ci ó kat rög zí ti a 6.  § sze rin ti nyil ván tar tás ban:

a) az en ge dé lye zett fel dol go zó lé te sít mény neve, cég -
ne ve és címe, szék he lye, va la mint a kap cso lat tar tás ra vo -
nat ko zó ada tok (te le fon, fax, e-ma il),

b) a meg adott en ge dély nyil ván tar tá si szá ma és ada tai
[az egyes en ge dé lyek dá tu mai, azo no sí tó kó dok vagy
 -számok, a ter me lés re vo nat ko zó meg ha tá ro zott fel té te lek, 
és bár mely más, az en ge dély(ek) vo nat ko zá sá ban fon tos
in for má ció],

c) a fel dol go zó lé te sít mény föld raj zi el he lyez ke dé se,
ame lyet meg fe le lõ ko or di ná ta-rend szer rel (le he tõ ség sze -
rint GIS-ko or di ná ták kal) kell meg ha tá roz ni,

d) az en ge déllyel ren del ke zõ fel dol go zó lé te sít mény
szenny víz ke ze lõ rend sze re i re vo nat ko zó ada tok,

e) az en ge déllyel ren del ke zõ fel dol go zó lé te sít mény ben 
élel mi szer-elõ ál lí tás cél já ból fel dol go zás ra ke rü lõ te -
nyész tett ví zi ál lat fa jok.
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2. számú melléklet a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelethez

A. RÉSZ

A víziállat-tenyésztõ övezetek vagy területi egységek egészségi állapota,
 amelyet figye lembe kell venni a 12.  § alkalmazásakor

Tenyésztési és állománypótlási célú víziállatok

Ka te gó ria Egész ség ügyi ál la pot
Az aláb bi ka te gó ri ák ba tar to zó ál la to kat

szál lít hat nak be

Egész ség ügyi bi zo nyít vány Az aláb bi ka te gó ri ák ba
tar to zó ál la to kat 
szál lít hat nak elBe szál lí tás El szál lí tás

I. Be teg ség tõl men tes 
(51. vagy 52.  §)

Ki zá ró lag az I. ka te gó ria IGEN a III. vagy 
V. ka te gó ri á ba  való el szál lí tás
ese té ben NEM;
az I., II. vagy 
IV. ka te gó ri á ba  való el szál lí tás
ese té ben IGEN

Va la mennyi ka te gó ria

II. Fel ügye le ti prog ram 
[46.  § (1)–(2) be kez dé se]

Ki zá ró lag az I. ka te gó ria IGEN NEM III. és V. ka te gó ria

III. Nem meg ha tá ro zott 
(a fer tõ zést nem mu tat ták ki, de nem
is vo nat ko zik rá olyan prog ram,
amely a be teg ség tõl men tes stá tus
el éré sé re irá nyul)

I., II. vagy III. ka te gó ria NEM NEM III. és V. ka te gó ria

IV. Fel szá mo lá si prog ram 
[46.  § (3) be kez dé se]

Ki zá ró lag az I. ka te gó ria IGEN IGEN Ki zá ró lag az V. ka te gó ria

V. Fer tõ zött (40.  §) Va la mennyi ka te gó ria NEM IGEN Ki zá ró lag az V. ka te gó ria
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B. RÉSZ

Felügyeleti és vizsgálati tevékenységek a gazdaságokban és a puhatestû-tenyésztési területeken

Je len lé võ fa jok
Az A. rész ben em lí tett
 egész ség ügyi ál la pot

Koc ká za ti
szint

Fel ügye let

Az MgSzH te rü le ti
szer ve ál tal 
el vég zen dõ 

el len õr zõ vizs gá lat
gya ko ri sá ga (7.  §)*

Az ál lat-egész ség -
ügyi fel ügye le ti

rend szer ke re té ben
el vég zen dõ 

vizs gá lat gya ko ri-
sá ga (10.  §)*

Az egész ség ügyi ál la pot 
fenn tar tá sá hoz szük sé ges 

el len õr zé sek re, min ta vé te lek re és fel ügye le ti 
te vé keny sé gek re vo nat ko zó sa já tos 

kö ve tel mé nyek

A 3. szá mú
mel lék let ben
fel so rolt
be teg sé gek re
nem fo gé kony
fa jok

I. ka te gó ria
Az 51.  § (1) be kez dé sé nek a) vagy b) pont já val
vagy az 52.  § (1) be kez dé sé nek a) vagy
b) pont já val össz hang ban be teg ség tõl men tes
mi nõ sí tés

Ala csony Passzív Négy éven te 1 Négy éven te 1 Az 54.  § sze rin ti be teg ség tõl men tes ál la pot
fenn tar tá sá ra vo nat ko zó sa já tos kö ve tel mé nyek

A 3. szá mú
mel lék let ben
fel so rolt egy
vagy több
be teg ség re
fo gé kony fa jok

I. ka te gó ria
Az 51.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já val vagy az
52.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já val össz hang ban
be teg ség tõl men tes mi nõ sí tés

Ma gas Ak tív,
cél zott
vagy
passzív

Éven te 1 Éven te 1

Kö ze pes Két éven te 1 Két éven te 1

Ala csony Négy éven te 1 Két éven te 1

II. ka te gó ria
Nem nyil vá ní tot tak be teg ség tõl men tes nek, de a
46.  § (1)–(2) be kez dé sé vel össz hang ban
jó vá ha gyott fel ügye le ti prog ram vo nat ko zik rá

Ma gas Cél zott Éven te 1 Éven te 1 A 46.  § (1)–(2) be kez dé se sze rin ti sa já tos
kö ve tel mé nyekKö ze pes Két éven te 1 Két éven te 1

Ala csony Négy éven te 1 Két éven te 1

III. ka te gó ria
A fer tõ zést nem mu tat ták ki, de nem is vo nat ko zik
rá olyan fel ügye le ti prog ram, amely a be teg ség tõl
men tes ál la pot el éré sé re irá nyul

Ma gas Ak tív Éven te 1 Éven te 3

Kö ze pes Éven te 1 Éven te 1

Ala csony Két éven te 1 Éven te 1

IV. ka te gó ria
A fer tõ zést ki mu tat ták, de a 46.  § (3) be kez dé sé vel
össz hang ban jó vá ha gyott fel szá mo lá si prog ram
vo nat ko zik rá

Ma gas Cél zott Éven te 1 Éven te 1 A 46.  § (3) be kez dé se sze rin ti sa já tos
kö ve tel mé nyekKö ze pes Két éven te 1 Két éven te 1

Ala csony Négy éven te 1 Két éven te 1

V. ka te gó ria
A fer tõ zést ki mu tat ták. Az V. fe je zet ben elõ írt
jár vány vé del mi mi ni mum-in téz ke dé sek
vo nat koz nak rá

Ma gas Passzív Négy éven te 1 Éven te 1 Az V. fe je zet sze rin ti sa já tos kö ve tel mé nyek

Kö ze pes Négy éven te 1 Két éven te 1

Ala csony Négy éven te 1 Négy éven te 1

* Meg jegy zés: Az MgSzH ille té kes te rü le ti szer ve ál tal vég zett vizs gá la tok cél ja a 7.  §-sal össz hang ban e ren de let be tar tá sá nak el len õr zé se. Az ál lat-egész ség ügyi fel ügye le ti rend szer ke re té ben vég zett vizs gá la -
tok cél ja az ál la tok egész ség ügyi ál la po tá nak el len õr zé se, ví zi ál lat-egész ség ügyi ta nács adás a ví zi ál lat-te nyész tõ vál lal ko zá sok üze mel te tõi szá má ra, és szük ség ese tén a szük sé ges ál lat or vo si in téz ke dé sek meg té te le.
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Kockázati szintek

A ma gas koc ká za tú gaz da ság vagy pu ha tes tû-te nyész té -
si te rü let olyan gaz da ság vagy pu ha tes tû-te nyész té si te rü -
let, amely:

a) ma gas koc ká zat tal bír arra néz ve, hogy a be teg sé ge -
ket át ter jesz ti más gaz da sá gok ba vagy va don élõ ál lo má -
nyok ba, il let ve azo kat on nan el kap ja,

b) olyan te nyész té si fel té te lek mel lett mû kö dik, ame -
lyek – figye lembe véve a je len lé võ fa jo kat – nö vel he tik a
be teg ség ki tö ré sé nek koc ká za tát (ma gas bio massza, ala -
csony víz mi nõ ség),

c) to váb bi te nyész tés re vagy ál lo mány pót lás ra ér té ke -
sít élõ ví zi ál la to kat.

A kö ze pes koc ká za tú gaz da ság vagy pu ha tes tû-te nyész -
té si te rü let olyan gaz da ság vagy pu ha tes tû-te nyész té si te -
rü let, amely:

a) kö ze pes koc ká zat tal bír arra néz ve, hogy a be teg sé -
ge ket át ter jesz ti más gaz da sá gok ba vagy va don élõ ál lo -
má nyok ba, il let ve azo kat on nan el kap ja,

b) olyan te nyész té si fel té te lek mel lett mû kö dik, ame -
lyek – figye lembe véve a je len lé võ fa jo kat – nem nö ve lik
szük ség kép pen a be teg ség ki tö ré sé nek koc ká za tát (kö ze -
pes bio massza és víz mi nõ ség),

c) fõ ként em ber i fo gyasz tás ra ér té ke sít élõ ví zi ál la to -
kat.

Az ala csony koc ká za tú gaz da ság vagy puhatestû-
 tenyésztési te rü let olyan gaz da ság vagy puhatestû-
 tenyésztési te rü let, amely:

a) ala csony koc ká zat tal bír arra néz ve, hogy a be teg sé -
ge ket át ter jesz ti más gaz da sá gok ba vagy va don élõ ál lo -
má nyok ba, il let ve azo kat on nan el kap ja,

b) olyan te nyész té si fel té te lek mel lett mû kö dik, ame -
lyek – figye lembe véve a je len lé võ fa jo kat – nem nö ve lik a 
be teg ség ki tö ré se i nek koc ká za tát (ala csony bio massza, jó
víz mi nõ ség),

c) ki zá ró lag em ber i fo gyasz tás ra ér té ke sít élõ ví zi ál la -
to kat.

Az egészségügyi felügyelet típusai

A passzív fel ügye let ma gá ban fog lal ja a meg ha tá ro zott
be teg sé gek be kö vet kez té nek vagy gya nú já nak, vagy bár -
mely meg nö ve ke dett mér té kû pusz tu lás nak az azon na li
kö te le zõ be je len té sét. A 27–29.  § sze rin ti vizs gá lat el vég -
zé se kö te le zõ.

Az ak tív fel ügye let az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:

a) az MgSzH te rü le ti szer ve ál tal vagy az MgSzH te rü -
le ti szer ve he lyett más ké pe sí tett ví zi ál lat-egész ség ügyi
szol gál ta tó ál tal vég zett ru tin vizs gá lat,

b) a te nyész tett ví zi ál lat-po pu lá ci ó nak a gaz da ság ban
vagy a pu ha tes tû-te nyész té si te rü le ten a kli ni kai be teg ség
vo nat ko zá sá ban vég zett vizs gá la ta,

c) a jegy zék be vett be teg sé gek va la me lyi ké nek gya nú -
ja vagy a vizs gá lat so rán ész lelt meg nö ve ke dett mér té kû
pusz tu lás ese tén di ag nosz ti kai min ták gyûj té se,

d) meg ha tá ro zott be teg sé gek vagy bár mely meg nö ve -
ke dett mér té kû pusz tu lás be kö vet kez té nek vagy gya nú já -
nak azon na li kö te le zõ be je len té se.

A cél zott fel ügye let az aláb bi a kat fog lal ja ma gá ban:

a) az MgSzH te rü le ti szer ve ál tal vagy az MgSzH te rü -
le ti szer ve he lyett más ké pe sí tett egész ség ügyi szol gál ta tó
ál tal vég zett ru tin vizs gá lat,

b) elõ írt min ták vé te le a te nyész tett ví zi ál la tok ból, és
azok meg ha tá ro zott mód sze rek kel meg ha tá ro zott kór oko -
zó(k) te kin te té ben vég zett vizs gá la ta,

c) meg ha tá ro zott be teg sé gek vagy bár mely meg nö ve -
ke dett mér té kû pusz tu lás be kö vet kez té nek vagy gya nú já -
nak azon na li kö te le zõ be je len té se.
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3. számú melléklet a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelethez

Jegyzékbe foglalt betegségek

EGZOTIKUS BETEGSÉGEK

BETEGSÉG FOGÉKONY FAJOK

HALAK Jár vá nyos vér kép zõ szer vi el ha lás (EHN) Szi vár vá nyos piszt ráng (On cor hyn chus my kiss) és sü gér (Per ca
flu vi a ti lis)

Jár vá nyos fe kély be teg ség (EUS) Cat la, Chan na, La beo, Mas ta cem be lus, Mu gil, Pun ti us 
és Tri cho gas ter ne mek be tartozó fajok

PUHATESTÛEK Bo na mia exi ti o sa-fer tõ zés Auszt rál isza pi oszt ri ga (Ost rea an ga si) és chi lei la pos oszt ri ga
(Ost rea chilensis)

Per kin sus ma ri nus-fer tõ zés Csen des-óce á ni oszt ri ga (Cras sost rea gi gas) és ame ri kai oszt ri ga
(Cras sost rea virginica)

Mic ro cy tos mac ki ni-fer tõ zés Csen des-óce á ni oszt ri ga (Cras sost rea gi gas), ame ri kai oszt ri ga
(Cras sost rea vir gi ni ca), Ost rea con chap hi la és eu ró pai la pos
oszt ri ga (Ostrea edulis)

RÁKOK Ta u ra-szind ró ma Pe na e us se ti fe rus, Pe na e us styli rost ris és fe hér gar né la (Pe na e us
vannamei)

Yel low he ad-be teg ség Észa ki os tor gar né la (Pe na e us az te cus), Pe na e us du o ra rum, Pe na e us 
ja po ni cus, óri ás tig ris gar né la (Pe na e us mo no don), Pe na e us
se ti fe rus, Pe na e us styli rost ris és fehér garnéla (Penaeus vannamei)

NEM EGZOTIKUS BETEGSÉGEK

BETEGSÉG FOGÉKONY FAJOK

HALAK Piszt rán gok ví ru sos vér fer tõ zé se (VHS) He ring (Clu pea spp.), ma ré nák (Co re go nus sp.), csu ka (Esox
lu ci us), fol tos tõ ke hal (G. aeg le fi nus), csen des-óce á ni tõ ke hal
(Ga dus mac ro cep ha lus), at lan ti-óce á ni tõ ke hal (Ga dus mor hua),
csen des-óce á ni la zac (On cor hyn chus spp.), szi vár vá nyos piszt ráng
(On cor hyn chus my kiss), Onos mus te lus, se bes piszt ráng (Sal mo
trut ta), rom busz hal (Scopht hal mus ma xi mus), spratt (Sprattus
sprattus) és pénzes pér (Thymallus thymallus)

Piszt ráng fé lék fer tõ zõ vér kép zõ szer vi
el ha lá sa (IHN)

Ke ta la zac (On cor hyn chus keta), ki sutch-la zac (On cor hyn chus
ki sutch), On cor hyn chus ma sou, szi vár vá nyos piszt ráng
(On cor hyn chus my kiss), kék há tú la zac (On cor hyn chus ner ka),
csen des-óce á ni la zac (On cor hyn chus rho du rus), ki rály la zac
(On cor hyn chus tsha wyts cha) és atlanti-óceáni lazac (Salmo salar)

Koi her pesz-ví rus be teg ség (KHV) Kö zön sé ges ponty és koi ponty (Cyp ri nus car pio)

La za cok fer tõ zõ vér sze gény sé ge (ISA) Szi vár vá nyos piszt ráng (On cor hyn chus my kiss), at lan ti-óce á ni
la zac (Sal mo sa lar) és se bes piszt ráng (Salmo trutta)

PUHATESTÛEK Mar te i lia ref rin gens-fer tõ zés Auszt rál isza pi oszt ri ga (Ost rea an ga si), chi lei la pos oszt ri ga
(Ost rea chi len sis), eu ró pai la pos oszt ri ga (Ost rea edu lis), ar gen tí nai 
oszt ri ga (Ost rea pu el cha na), kék éti kagy ló (My ti lus edu lis) és
me di ter rán kagyló (Mytilus galloprovincialis)

Bo na mia ost re ae-fer tõ zés Auszt rál isza pi oszt ri ga (Ost rea an ga si), chi lei la pos oszt ri ga
(Ost rea chi len sis), Ost rea con chap hi la, Ost rea den se lam mel lo sa,
eu ró pai la pos oszt ri ga (Ost rea edu lis) és ar gen tí nai osztriga (Ostrea 
puelchana)

RÁKOK Whi te spot-be teg ség A De ca po da rend hez tar to zó va la mennyi rákfaj
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4. számú melléklet
 a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelethez

Az ország, egy övezet vagy területi egység betegségtõl
mentes minõsítésének megadására vonatkozó

követelmények

I. RÉSZ

Betegségtõl mentes ország

1. Tör té ne ti ala pon

1.1. Amennyi ben az or szág ban fo gé kony fa jok van nak
je len, de a be teg ség elõ for du lá sát leg alább a be teg ség tõl
men tes stá tus al kal ma zá si idõ pont ját meg elõ zõ 10 éven
ke resz tül a be teg ség kli ni kai ki fej lõ dé sé hez ve ze tõ fel té te -
lek el le né re nem ész lel ték, be teg ség tõl men tes nek te kint -
he tõ, amennyi ben:

a) a be teg ség tõl men tes stá tus al kal ma zá si idõ pont ját
meg elõ zõ leg alább 10 éven ke resz tül alap ve tõ bi o ló gi ai
biz ton sá gi in téz ke dé sek fo lya ma to san ha tály ban vol tak,

b) a fer tõ zést a va don élõ po pu lá ci ók ban tud va le võ en
nem mu tat ták ki,

c) a be teg ség be hur co lá sá nak meg elõ zé sé re irá nyu ló
ke res ke del mi és be ho za ta li fel té te lek vég re haj tá sa ha té -
kony.

Amennyi ben az or szág a be teg ség tõl men tes mi nõ sí tés
elõ nye i vel tör té ne ti ala pon élni kí ván, azt 2008. no vem ber
1-jé ig az 51.  §-sal össz hang ban az or szá gos fõ ál lat or vos -
nak ké rel mez nie kell a Bi zott ság tól. Ezen idõ pon tot köve -
tõen a be teg ség tõl men tes stá tus ki zá ró lag az I.2. résszel
össz hang ban kap ha tó meg.

1.2. Az 1.1. pont a) al pont já ban em lí tett bi o ló gi ai biz -
ton sá gi in téz ke dé sek leg alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz -
zák:

a) a be teg ség be je len té se a ha tó sá gi ál lat or vos, a ke rü -
le ti fõ ál lat or vos vagy az MgSzH te rü le ti szer ve felé kö te le -
zõ, be le ért ve a gya nú be je len té sét is,

b) az MgSzH-ban a be teg ség gel kap cso la tos ha té kony
vizs gá lat el vég zé sét, an nak je len té sét és kü lö nö sen az
aláb bi a kat le he tõ vé tévõ, a be teg ség ko rai ki mu ta tá sá ra
vo nat ko zó or szá gos rend szer mû kö dik:

1. egy be teg ség, új be teg ség, vagy meg nö ve ke dett
mér té kû pusz tu lás gya nú já ra uta ló kli ni kai tü ne -
tek gyors fel is me ré se a gaz da sá gok ban vagy pu -
ha tes tû-te nyész té si te rü le te ken és a va don élõ ál -
la tok kö zött,

2. az ese mény gyors köz lé se a ha tó sá gi ál lat or vos, a
ke rü le ti fõ ál lat or vos vagy az MgSzH te rü le ti
szer ve felé ab ból a cél ból, hogy a di ag nosz ti kai
vizs gá lat mi ni má lis ké se de lem mel meg kez dõd -
jön.

1.3. Az 1.2. pont b) al pont já ban em lí tett, a be teg ség ko -
rai ki mu ta tá sá ra vo nat ko zó rend szer nek leg alább a kö vet -
ke zõ ket kell tar tal maz nia:

a) a ví zi ál lat-te nyész tõ vál lal ko zá sok nál dol go zó vagy
a te nyész tett ví zi ál la tok fel dol go zá sá val fog lal ko zó sze -
mély zet nagy fo kú tu da tos sá ga a be teg ség je len lé té re uta ló
bár mely tü net re vo nat ko zó an, va la mint az ál lat or vo sok nak 
vagy ví zi ál lat-egész ség ügyi szak em be rek nek a be teg sé -
gek szo kat lan elõ for du lá sá nak ki mu ta tá sát és be je len té sét
cél zó kép zé se,

b) a be teg ség gya nú já nak fel is me ré se és be je len té se te -
kin te té ben kép zett ál lat or vo sok vagy ví zi ál lat-egész ség -
ügyi szak em be rek,

c) az MgSzH hoz zá fé ré se a jegy zék be vett és az új be -
teg sé gek di ag nosz ti zá lá sá ra és meg kü lön böz te té sé re al -
kal mas be ren de zé sek kel fel sze relt la bo ra tó ri u mok hoz.

2. Cél zott fel ügye let alap ján

Ha az or szág ban az utol só is mert kli ni kai elõ for du lást a
be teg ség tõl men tes stá tus kez de ti idõ pont ját meg elõ zõ
10 éven be lül ész lel ték, vagy a cél zott fel ügye le tet meg -
elõ zõ fer tõ zött sé gi ál la pot – pél dá ul a be teg ség kli ni kai ki -
fe je zõ dé sé hez ve ze tõ fel té te lek hi á nya  miatt – nem is mert,
be teg ség tõl men tes nek te kint he tõ, amennyi ben:

a) az or szág meg fe lel az 1.2. pont ban meg ál la pí tott
alap ve tõ jár vány vé del mi fel té te lek nek, és

b) leg alább két éve az 1999/468/EK ha tá ro zat 5. és
7. cik ké ben meg ha tá ro zott el já rás sze rint el fo ga dott mód -
sze rek nek meg fe le lõ cél zott fel ügye le tet foly tat anél kül,
hogy a fo gé kony fa jok bár me lyi két tar tó gaz da ság ban
vagy pu ha tes tû-te nyész té si te rü le te ken a kór oko zót ki mu -
tat ta vol na.

Amennyi ben az or szág va la mely ré szén a gaz da sá gok
vagy pu ha tes tû-te nyész té si te rü le tek szá ma kor lá to zott, és
eb bõl kö vet ke zõ en az e te rü le te ken vég zett cél zott fel -
ügye let nem nyújt elég sé ges jár vány ügyi ada tot, de ahol a
fo gé kony fa jok bár me lyi ké nek va don élõ po pu lá ci ói meg -
ta lál ha tók, a cél zott fel ügye le tet ki kell ter jesz te ni e va don
élõ po pu lá ci ók ra is.

II. RÉSZ

Betegségtõl mentes övezet vagy területi egység

1. Öve ze tek

1.1. Az öve zet áll hat:
a) a for rás tól a tor ko la tig ter je dõ tel jes víz gyûj tõ te rü -

let bõl, vagy
b) a víz gyûj tõ te rü let nek a for rás(ok)tól ad dig a ter mé -

sze tes vagy mes ter sé ges aka dá lyig hú zó dó ré szé bõl, amely 
meg aka dá lyoz za a víz gyûj tõ te rü let ala cso nyabb sza ka -
sza i ból a ví zi ál la tok fel fe lé irá nyu ló mig rá ci ó ját, vagy

c) egy nél több víz gyûj tõ te rü let bõl, be le ért ve – a tor ko -
la ton ke resz tül a víz gyûj tõ te rü le tek kö zöt ti jár vány ügyi
kap cso lat  miatt – azok tor ko la ta it.

Az öve zet föld raj zi ha tá ra it egy ér tel mû en, tér ké pen kell
meg je löl ni.
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1.2. Amennyi ben egy öve zet egy nél több tag ál lam te rü -
le té re ter jed ki, az csak ak kor mi nõ sít he tõ be teg ség tõl
men tes öve zet nek, ha az 1.3., az 1.4. és az 1.5. pont ban
fog lalt fel té te lek az öve zet egész te rü le tén fenn áll nak. Eb -
ben az eset ben min den érin tett tag ál lam nak ké rel mez nie
kell az öve zet sa ját te rü le tén el he lyez ke dõ ré szé nek jó vá -
ha gyá sát.

1.3. Az az öve zet, ahol fo gé kony fa jok van nak je len, de 
ahol a be teg ség elõ for du lá sát a be teg ség tõl men tes stá tus
al kal ma zá si idõ pont ját meg elõ zõ leg alább 10 éven ke resz -
tül a be teg ség kli ni kai ki fe je zõ dé sé hez ve ze tõ fel té te lek
el le né re nem ész lel ték, be teg ség tõl men tes nek te kint he tõ,
ha az I. rész 1. pont já ban ta lál ha tó kö ve tel mé nyek nek ér te -
lem sze rû en meg fe lel.

Amennyi ben az or szág a be teg ség tõl men tes mi nõ sí tés
elõ nye i vel élni kí ván, erre irá nyu ló szán dé kát 2009. no -
vem ber 1-jé ig az 52.  § (2) be kez dé sé vel össz hang ban az
or szá gos fõ ál lat or vos nak be kell je len te nie a Bi zott ság nak. 
Ezen idõ pon tot köve tõen a be teg ség tõl men tes stá tus ki zá -
ró lag az I. rész 2. pont já val össz hang ban ad ha tó meg.

1.4. Az az öve zet, ahol az utol só is mert kli ni kai elõ for -
du lást a be teg ség tõl men tes stá tus al kal ma zá si idõ pont ját
meg elõ zõ 10 éven be lül ész lel ték, vagy ahol a cél zott fel -
ügye le tet meg elõ zõ fer tõ zött sé gi ál la pot – pél dá ul a be teg -
ség kli ni kai ki fe je zõ dé sé hez ve ze tõ fel té te lek hi á nya
 miatt – nem is mert, be teg ség tõl men tes nek te kint he tõ, ha
az I. rész 2. pont já ban sze rep lõ kö ve tel mé nyek nek ér te -
lem sze rû en meg fe lel.

1.5. Adott eset ben az MgSzH Köz pont nak a meg fi gye -
lé si prog ram vég re haj tá sá ra szol gá ló puf fer zó nát kell lét -
re hoz nia. A puf fer zó nák ha tá ra it úgy kell meg ál la pí ta ni,
hogy az a be teg ség tõl men tes öve ze tet meg véd je a be teg -
ség passzív be hur co lá sá tól.

2. Egy vagy több olyan gaz da ság ból vagy puhatestû-
 tenyésztési te rü let bõl álló te rü le ti egy ség, ahol az egész -
ségi ál la pot egy adott be teg ség gel kap cso lat ban a kör nye -
zõ ter mé sze tes vi zek egész sé gi ál la po tá tól függ

2.1. A te rü le ti egy ség áll hat egy vagy több olyan gaz da -
ság ból, a gaz da sá gok olyan cso port já ból vagy cso por to su -
lá sá ból, il let ve olyan pu ha tes tû-te nyész té si te rü le tek bõl,
ame lyek – föld raj zi el he lyez ke dé sük és a töb bi gaz da ság -
cso port tól vagy cso por to su lás tól, il let ve puhatestû-
 tenyésztési te rü let tõl  való tá vol sá guk  miatt – egyet len jár -
vány ügyi egy ség nek te kint he tõk, fel té ve hogy a te rü le ti
egy sé get al ko tó va la mennyi gaz da ság kö zös bi o ló gi ai biz -
ton sá gi rend szer be tar to zik. A te rü le ti egy ség föld raj zi ha -
tá ra it egy ér tel mû en, tér ké pen kell meg je löl ni.

2.2. Az a te rü le ti egy ség, ahol fo gé kony fa jok van nak je -
len, de ahol a be teg ség elõ for du lá sát a be teg ség tõl men tes
stá tus al kal ma zá si idõ pont ját meg elõ zõ leg alább 10 éven
 keresztül a be teg ség kli ni kai ki fe je zõ dé sé hez ve ze tõ fel té te -
lek el le né re nem ész lel ték, be teg ség tõl men tes nek nyil vá nít -
ha tó, ha az I. rész 1. pont já ban ta lál ha tó kö ve tel mé nyek nek
ér te lem sze rû en meg fe lel.

Amennyi ben az or szág e ren del ke zés sel élni kí ván, erre
irá nyu ló szán dé kát 2008. no vem ber 1-jé ig az 52.  § (2) be -
kez dé sé vel össz hang ban az or szá gos fõ ál lat or vos nak be
kell je len te nie a Bi zott ság nak. Ezen idõ pon tot köve tõen a
be teg ség tõl men tes stá tus ki zá ró lag az I. rész 2. pont já val
össz hang ban ad ha tó meg.

2.3. Az az öve zet, ahol az utol só is mert kli ni kai elõ for -
du lást a be teg ség tõl men tes stá tus al kal ma zá si idõ pont ját
meg elõ zõ 10 éven be lül ész lel ték, vagy ahol a cél zott fel -
ügye le tet meg elõ zõ fer tõ zött sé gi ál la pot – pél dá ul a be teg -
ség kli ni kai ki fe je zõ dé sé hez ve ze tõ fel té te lek hi á nya
 miatt – nem is mert, be teg ség tõl men tes nek nyil vá nít ha tó,
ha az I. rész 2. pont já ban ta lál ha tó kö ve tel mé nyek nek ér te -
lem sze rû en meg fe lel.

2.4. Amennyi ben az a be teg sé gek be hur co lá sá nak meg -
elõ zé se ér de ké ben szük sé ges, az egy te rü le ti egy sé gen be -
lül el he lyez ke dõ va la mennyi gaz da sá got vagy pu ha tes -
tû-te nyész té si te rü le tet az MgSzH te rü le ti szer ve ál tal be -
ve ze tett to váb bi in téz ke dé sek nek kell alá vet ni. Ezen in téz -
ke dé sek ma guk ban fog lal hat ják a te rü le ti egy ség kö rül egy 
meg fi gye lé si prog ram vég re haj tá sá ra szol gá ló puf fer zó na
lét re ho zá sát, va la mint a le het sé ges kór oko zó-hor do zók
vagy kór oko zó-át vi võk be ha to lá sa el le ni to váb bi vé de ke -
zés ki ala kí tá sát.

3. Egy vagy több olyan ön ál ló gaz da ság ból álló te rü le ti 
egy ség, ahol az egész sé gi ál la po ta az adott be teg ség gel
kap cso lat ban füg get len a kör nye zõ ter mé sze tes vi zek
egész sé gi ál la po tá tól

3.1. A te rü le ti egy ség az aláb bi ak ból áll hat:
a) olyan ön ál ló gaz da ság ból, amely egyet len jár vány -

ügyi egy ség nek te kint he tõ, mi vel azt nem be fo lyá sol ja a
kör nye zõ vi zek ál lat-egész ség ügyi ál la po ta, vagy

b) egy nél több gaz da ság ból, amennyi ben min den
egyes, a te rü le ti egy sé gen be lül el he lyez ke dõ gaz da ság
meg fe lel a 3.1. pont a) pont já ban és a 3.2–3.6. pon tok ban
meg ál la pí tott fel té te lek nek, de ame lye ket – az ál la tok nak a 
gaz da sá gok kö zöt ti nagy ará nyú moz gá sa  miatt – egyet len
jár vány ügyi egy ség nek kell te kin te ni, és amennyi ben va la -
mennyi gaz da ság kö zös bi o ló gi ai biz ton sá gi rend szer be
tar to zik.

3.2. A te rü le ti egy ség víz el lá tá sá nak a kö vet ke zõ kép pen 
kell meg valósulnia:

a) a meg fe le lõ kór oko zót ha tás ta la ní tó víz tisz tí tó te le -
pen ke resz tül, an nak ér de ké ben, hogy a be teg ség be hur co -
lá sá nak ve szé lyét el fo gad ha tó mér té kû re csök kent se, vagy

b) köz vet le nül kút ból, bá nyá sza ti fú ró lyuk ból vagy
for rás ból. Amennyi ben az a gaz da ság te rü le tén kí vül he -
lyez ke dik el, a vi zet köz vet le nül, csõ ve ze té ken ke resz tül
kell a gaz da ság ba jut tat ni.

3.3. Lé tez nie kell olyan ter mé sze tes vagy mes ter sé ges
aka dály nak, amely meg aka dá lyoz za ví zi ál la tok nak a kör -
nye zõ víz for rá sok ból a te rü le ti egy sé gen be lül el he lyez ke -
dõ gaz da sá gok ba  való be ju tá sát.

15728 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/140. szám



3.4. A te rü le ti egy sé get – adott eset ben – meg kell vé de -
ni a kör nye zõ víz for rá sok ból szár ma zó be ára dás tól és be -
szi vár gás tól.

3.5. A te rü le ti egy ség nek ér te lem sze rû en meg kell fe lel nie
az I. rész 2. pont já ban meg ál la pí tott kö ve tel mé nyek nek.

3.6. Amennyi ben az a be teg sé gek be hur co lá sá nak meg -
elõ zé se ér de ké ben szük sé ges, a te rü le ti egy sé get az
MgSzH te rü le ti szer ve ál tal meg ha tá ro zott to váb bi in téz -
ke dé sek nek kell alá vet ni. Az ilyen in téz ke dé sek ma guk -
ban fog lal hat ják a le het sé ges kór oko zó-hor do zók vagy
kór oko zó-át vi võk be ha to lá sa el le ni to váb bi vé de ke zés ki -
ala kí tá sát.

3.7. A 3.2. pont a) al pont já ra vo nat ko zó vég re haj tá si
sza bá lyok az 1999/468/EK ha tá ro zat 5. és 7. cik ké ben
meg ha tá ro zott el já rás sal össz hang ban ke rül nek meg ál la pí -
tás ra.

4. A te vé keny sé gü ket meg kez dõ vagy új ra kez dõ ön ál ló
gaz da sá gok ra vo nat ko zó kü lö nös ren del ke zé sek

4.1. Az új gaz da ság, amely meg fe lel a 3.1. pont a) al -
pont já ban és a 3.2–3.6. pon tok ban em lí tett kö ve tel mé -
nyek nek, de amely be teg ség tõl men tes mi nõ sí té sû te rü le ti
egy ség bõl szár ma zó te nyész tett ví zi ál la tok kal kez di meg
te vé keny sé gét, a jó vá ha gyás hoz szük sé ges min ta vé tel el -
vég zé se nél kül be teg ség tõl men tes mi nõ sí tést kap hat.

4.2. Az a gaz da ság, amely te vé keny sé gé nek meg sza kí -
tá sát köve tõen be teg ség tõl men tes mi nõ sí té sû te rü le ti egy -
ség bõl szár ma zó te nyész tett ví zi ál la tok kal kez di újra te vé -
keny sé gét, és amely meg fe lel az e rész 3.1. pont ja a) al -
pont já ban és 3.2–3.6. pont já ban sze rep lõ kö ve tel mé nyek -
nek, a jó vá ha gyás hoz szük sé ges min ta vé tel el vég zé se nél -
kül be teg ség tõl men tes mi nõ sí tést kap hat, fel té ve hogy:

a) a gaz da ság mû kö dé sé nek utol só négy évé re vo nat -
ko zó egész ség ügyi hát te re az MgSzH te rü le ti szer ve szá -
má ra is me re tes; ha azon ban az érin tett gaz da ság négy év -
nél ke ve sebb ide je mû kö dik, a mû kö dé se tény le ges idõ tar -
ta mát kell figye lembe ven ni,

b) a gaz da ság ban a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt be -
teg sé gek te kin te té ben ál lat-egész ség ügyi in téz ke dé se ket
nem haj tot tak vég re, és a gaz da ság ban e be teg sé gek nek
nin cse nek elõz mé nyei,

c) a te nyész tett ví zi ál la tok, ik rák vagy ivar sej tek be ho -
za ta la elõtt a gaz da sá got meg tisz tí tot ták és fer tõt le ní tet ték, 
és szük ség sze rint pi hen te té si idõ sza kot al kal maz tak.

5. számú melléklet
 a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelethez

A laboratóriumok feladatai és kötelezettségei

I. RÉSZ

Nemzeti referencialaboratórium

1. A MgSzH Köz pont szer ve ze ti ke re té ben be lül, az
56.  §-ban ki je lölt nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó ri um (NRL)

fe le l az or szág ban a fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó di ag nosz ti -
kai szab vá nyok és mód sze rek össze han go lá sá ért. Az NRL:

a) vál lal ja, hogy ké se de lem nél kül ér te sí ti az or szá gos
fõ ál lat or vost, ha tu do mást sze rez a 3. szá mú mel lék let ben
em lí tett bár mely be teg ség gya nú já ról,

b) a meg fe le lõ kö zös sé gi re fe ren cia la bo ra tó ri um mal
kon zul tál va össze han gol ja az or szág ban a fe le lõs sé gi kö -
ré be tar to zó be teg sé gek di ag nosz ti zá lá sa so rán al kal ma -
zott mód sze re ket,

c) a kór oko zó izo lá tu ma i nak meg erõ sí tõ di ag nó zis, ka -
rak te ri zá lás és jár vány ta ni vizs gá la tok cél já ból  való be -
gyûj té se ré vén ak tí van köz re mû kö dik az érin tett be teg ség
ki tö ré se i nek di ag nosz ti zá lá sá ban,

d) a di ag nosz ti kai tech ni kák nak az or szá gon be lü li
egy sé ge sí té se cél já ból elõ se gí ti a la bo ra tó ri u mi di ag nosz -
ti kai szak em be rek kép zé sét és to vább kép zé sét,

e) biz to sít ja a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt eg zo ti -
kus be teg sé gek min den ki tö ré se, va la mint az ab ban a mel -
lék let ben fel so rolt nem eg zo ti kus be teg sé gek elsõ ki tö ré se
po zi tív ered mé nye i nek meg erõ sí té sét,

f) az MgSzH Köz pont ál tal az 57.  §-sal össz hang ban ki -
je lölt la bo ra tó ri u mok kal or szá gos szint en meg szer ve zi a
di ag nosz ti kai mód sze rek rend sze res össze ha son lí tó vizs -
gá la ta it (min ta vizs gá lat) an nak ér de ké ben, hogy in for má -
ci ót nyújt son az or szág ban al kal ma zott di ag nosz ti kai mód -
sze rek rõl és az or szág ban el vég zett vizs gá la tok ered mé -
nye i rõl,

g) együtt mû kö dik a kö zös sé gi re fe ren cia la bo ra tó ri um -
mal, és részt vesz a kö zös sé gi re fe ren cia la bo ra tó ri u mok ál -
tal szer ve zett össze ha son lí tó vizs gá la tok ban,

h) biz to sít ja, hogy rend sze res és nyi tott pár be szé det
foly tat a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Miniszté -
riummal és az MgSzH Köz pont Ál lat egész ség ügyi és Ál -
lat vé del mi Igaz ga tó sá gá val,

i) fi gye lem mel az e ren de let ben meg ál la pí tott kü lön bö -
zõ vizs gá la ti mód sze rek re vo nat ko zó fel té te lek re is, a kö -
vet ke zõ eu ró pai szab vá nyok kal össz hang ban mû kö dik, és
azok kal össz hang ban kap mi nõ sí tést és akk re di tá ci ót:

1. EN ISO/IEC 17025 – A vizs gá la to kat vég zõ és
ka lib rá ló la bo ra tó ri u mok ille té kességére vo nat -
ko zó ál ta lá nos kö ve tel mé nyek,

2. EN 45002 – A vizs gá ló la bo ra tó ri u mok mi nõ sí té -
sé nek ál ta lá nos fel té te lei,

3. EN 45003 – Ka lib rá ló és vizs gá ló la bo ra tó ri u mi
akk re di tá ci ós rend sze rek, a mû kö dés és el is me rés 
ál ta lá nos kö ve tel mé nyei.

2. A vizs gá ló la bo ra tó ri um nak az 1. pont i) al pont já ban
em lí tett akk re di tá lá sa és mi nõ sí té se egye di vizs gá la tok ra
vagy vizs gá lat cso por tok ra is vo nat koz hat.

3. A la bo ra tó ri um ab ban az eset ben is ki je löl he tõ
NRL-nek, ha nem fe le l meg az 1. pont i) al pont ja 1. be -
kezdésében em lí tett kö ve tel mé nyek nek, amennyi ben az
EN ISO/IEC 17025 sze rin ti mû kö dés a gya kor lat ban bo -
nyo lult, és amennyi ben a la bo ra tó ri um az ISO 9001-ben
sze rep lõ irány mu ta tá sok kal össz hang ban lévõ mi nõ ség -
biz to sí tás sze rint mû kö dik.
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4. Az NRL a ha tás kö ré be tar to zó egy vagy több be teg -
ség te kin te té ben fel hasz nál ja az 57.  §-sal össz hang ban ki -
je lölt más la bo ra tó ri u mok szak ér tel mét és ka pa ci tá sát, fel -
té ve hogy e la bo ra tó ri u mok meg fe lel nek az e rész ben sze -
rep lõ kö ve tel mé nyek nek. A kap cso lat tar tó pont az or szá -
gos fõ ál lat or vos és a kö zös sé gi re fe ren cia la bo ra tó ri um
szá má ra azon ban to vább ra is a nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó -
ri um ma rad.

II. RÉSZ

Kijelölt laboratóriumok

1. Az or szá gos fõ ál lat or vos az 57.  § ér tel mé ben csak
olyan la bo ra tó ri u mo kat je löl het ki di ag nosz ti kai szol gál ta -
tá sok ra, ame lyek meg fe lel nek a kö vet ke zõ kö ve tel mé -
nyek nek. A la bo ra tó ri u mok:

a) vál lal ják, hogy ké se de lem nél kül ér te sí tik az MgSzH 
Köz pon tot, ha tu do mást sze rez nek a 3. szá mú mel lék let -
ben em lí tett bár mely be teg ség gya nú já ról,

b) vál lal ják, hogy részt vesz nek a di ag nosz ti kai el já rá -
sok nak a nem ze ti re fe ren cia la bo ra tó ri um ál tal szer ve zett
össze ha son lí tó vizs gá la ta i ban (min ta vizs gá lat),

c) fi gye lem mel az ezen ren de let ben meg ál la pí tott kü -
lön bö zõ vizs gá la ti mód sze rek re vo nat ko zó fel té te lek re is,
a kö vet ke zõ eu ró pai szab vá nyok kal össz hang ban mû köd -
nek, és azok kal össz hang ban kap nak mi nõ sí tést és akk re -
di tá ci ót:

1. EN ISO/IEC 17025 – A vizs gá la to kat vég zõ és
ka lib rá ló la bo ra tó ri u mok ille té kességére vo nat -
ko zó ál ta lá nos kö ve tel mé nyek,

2. EN 45002 – A vizs gá ló la bo ra tó ri u mok mi nõ sí té -
sé nek ál ta lá nos fel té te lei,

3. EN 45003 – Ka lib rá ló és vizs gá ló la bo ra tó ri u mi
akk re di tá ci ós rend sze rek, a mû kö dés és el is me rés 
ál ta lá nos kö ve tel mé nyei.

2. A vizs gá ló la bo ra tó ri u mok nak az 1. pont c) al pont já -
ban em lí tett akk re di tá lá sa és mi nõ sí té se egye di vizs gá la -
tok ra vagy vizs gá lat cso por tok ra is vo nat koz hat.

3. Az or szá gos fõ ál lat or vos az 1. pont c) al pont já nak
1. be kez dé sé ben em lí tett kö ve tel mé nyek nek nem meg -
felelõ la bo ra tó ri u mo kat is ki je löl het, amennyi ben az
EN ISO/IEC 17025 sze rin ti mû kö dés a gya kor lat ban bo -
nyo lult, fel té ve hogy a la bo ra tó ri um az ISO 9001-ben sze -
rep lõ irány mu ta tá sok kal össz hang ban lévõ mi nõ ség biz to -
sí tás  szerint mû kö dik.

4. Amennyi ben az e mel lék let ben em lí tett fel té te lek
már nem tel je sül nek, az or szá gos fõ ál lat or vos vissza von ja
a ki je lö lést.

6. számú melléklet
 a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelethez

A készenléti tervekre vonatkozó feltételek 
és követelmények

Az MgSzH Köz pont ál tal ké szí tett ké szen lé ti terv nek
meg kell fe lel nie leg alább a kö vet ke zõk nek:

1. Gon dos ko dik a ké szen lé ti ter vek vég re haj tá sá hoz
szük sé ges jog kö rök biz to sí tá sá ról, va la mint a gyors és si -
ke res fel szá mo lá si prog ram le he tõ vé té te lé rõl.

2. Gon dos ko dik a 3. szá mú mel lék let ben sze rep lõ eg -
zo ti kus be teg sé gek el le ni küz de lem va la mennyi ele mé nek
fe de zé sé hez szük sé ges vál ság ala pok hoz, költ ség ve té si
esz kö zök höz és pénz ügyi for rá sok hoz  való hoz zá fé rés rõl.

3. A 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt eg zo ti kus be teg sé -
gek kel vagy új be teg sé gek kel kap cso la tos gyors és ha té -
kony dön tés ho za ta li el já rás biz to sí tá sa ér de ké ben meg ha -
tá roz za a szol gá la ti utat. Egy köz pon ti dön tés ho za ta li egy -
ség fe le l az el len õr zé si stra té gia át fo gó irá nyí tá sá ért.

4. Az MgSzH Köz pont rész le tes ter vek kel ren del ke zik
an nak ér de ké ben, hogy a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt
eg zo ti kus be teg sé gek vagy új be teg sé gek ki tö ré se ese tén
ké szen áll ja nak a he lyi jár vány vé del mi köz pon tok azon na -
li fel ál lí tá sá ra, és a jár vány vé del mi és kör nye zet vé del mi
in téz ke dé sek he lyi szin tû vég re haj tá sá ra.

5. Az MgSzH Köz pont biz to sít ja az MgSzH te rü le ti
szer vei és az ille té kes kör nye zet vé del mi ha tó sá gok és tes -
tü le tek kö zöt ti együtt mû kö dést az ál lat-egész ség ügyi és
kör nye zet vé del mi kér dé sek kel kap cso la tos fel lé pé sek
meg fe le lõ össze han go lá sá nak biz to sí tá sa ér de ké ben.

6. A gyors és ha té kony prog ram – be le ért ve a sze mély -
ze tet, fel sze re lést és a la bo ra tó ri u mi ka pa ci tást is – biz to sí -
tá sa ér de ké ben meg fe le lõ for rá sok ról ren del ke zik.

7. Ren del ke zik egy, a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt
eg zo ti kus be teg sé gek vagy új be teg sé gek ke ze lé se so rán
al kal ma zan dó fel lé pé sek, el já rá sok, uta sí tá sok és el len õr -
zõ in téz ke dé sek rész le tes, át fo gó és gya kor la ti le írá sát tar -
tal ma zó nap ra kész mû ve le ti ké zi könyv vel.

8. Adott eset ben a sür gõs sé gi vak cin ázás ra vo nat ko zó
rész le tes ter ve ket is tar tal maz za.

9. Elõ ír ja a ha tó sá gi mun ka tár sak nak a kli ni kai tü ne -
tek re, a jár vány ügyi vizs gá lat ra és a jár vá nyos ál lat be teg -
sé gek el le ni vé de ke zés re irá nyu ló kép zés ben,  valósidejû
ri asz tá si gya kor la to kon, és a ha tó sá gok, a gaz dál ko dók, és
az ál lat or vo sok szá má ra szer ve zett, a fo lya mat ban lévõ
jár vá nyok kal kap cso la tos tá jé koz ta tó kam pá nyok meg tar -
tá sát elõ se gí tõ kom mu ni ká ci ós kész sé gek re irá nyu ló kép -
zé se ken  való rész vé te lét.
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10. A ké szen lé ti terv ké szí té se so rán figye lembe kell
ven ni a rö vid idõn be lül elõ for du ló nagy szá mú ki tö rés el -
le ni vé de ke zés hez szük sé ges for rá so kat is.

11. Az 1774/2002/EK ren de let ben meg ha tá ro zott ál -
lat-egész ség ügyi kö ve tel mé nyek sé rel me nél kül a ké szen -
lé ti terv nek biz to sí ta ni kell, hogy egy be teg ség ki tö ré se
ese tén a ví zi ál la tok mel lék ter mé ke i nek bár mi lyen tö me ges 
ár tal mat la ní tá sát az ál la tok és az em be rek egész sé gé nek
ve szé lyez te té se nél kül, a kör nye zet ká ro so dá sát meg elõ zõ
el já rá sok vagy mód sze rek al kal ma zá sá val vé gez zék, és
kü lö nö sen:

a) mi ni má lis koc ká za tot je lent se nek a ta laj ra, a le ve gõ -
re, a fel szí ni és a ta laj vi zek re, va la mint a nö vé nyek re és az
ál la tok ra néz ve,

b) mi ni má lis zaj- vagy szag ár ta lom mal jár ja nak,

c) a ter mé szet re vagy a kü lö nös vé dett sé gû he lyek re
mi ni má lis hát rá nyos ha tást gya ko rol ja nak.

12. A terv ben azo no sí tás ra al kal mas mó don fel kell
tün tet ni a jár vány ki tö ré se ese tén az 1774/2002/EK ren de -
let tel össz hang ban az ál la ti mel lék ter mék ke ze lé sé vel
vagy ár tal mat la ní tá sá val fog lal ko zó meg fe le lõ te rü le te ket
és vál lal ko zá so kat.

VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi elnök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A miniszterelnök
68/2008. (IX. 29.) ME

határozata

miniszterelnöki határozat visszavonásáról

A 67/2008. (IX. 26.) ME ha tá ro za tot vissza vo nom.

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

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la
u. 6.; pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf: 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfával.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.

A ki ad vány el sõ há rom rész e az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör vények, rende-
letek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb  határozatok) köz li. Ne gye dik fõ-
ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ-
szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves
pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó (1085 Bu-
dapest, Somo gyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6669 fax számán.

2008. évi éves elõ fizetés dí ja: 6552 Ft áfával; féléves elõ fizetés: 3276 Ft áfával.

Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a
 kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
 internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra
 átutaljuk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

     cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás



2008/140. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15735

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a FÁMA ZRt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá -
la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 121 212 Ft. Egy pél dány ára: 250 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +215 Ft.

HU ISSN 0076—2407
08.2885 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285


