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3. §

V. A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
14/2009. (IV. 29.) EüM
rendelete
a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek
forgalmazásának megtiltásáról
A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény
56. §-ában foglalt felhatalmazás alapján, az egészségügyi
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
E rendelet alkalmazásában
a) DMF: kémiai dimetil-fumarát, IUPAC-név: Dimetil
(E)-buténdioát, CAS-szám: 624-49-7, EINECS-szám:
210-849-0,
b) DMF-tartalmú termék: bármely olyan termék,
ba) amelynél vagy amelynek bármely részénél a DMF
jelenléte fel van tüntetve, vagy
bb) amelynek DMF-koncentrációja termékenként vagy
termékrészenként meghaladja a 0,1 mg/kg-ot.

2. §
(1) DMF-tartalmú termék nem forgalmazható.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértése esetén az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat illetékes kistérségi intézete (a továbbiakban: intézet) elrendeli
a DMF-tartalmú termék forgalomból történõ kivonását,
valamint a fogyasztókat megfelelõen tájékoztatja annak
veszélyességérõl.
(3) Az intézet a (2) bekezdés szerinti intézkedéssel
összefüggésben az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról
szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet 6. §-ában foglalt
jogkörében eljárva elrendelheti a DMF-tartalmú terméknek a fogyasztótól történõ visszahívását is.
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglalt intézkedésrõl az intézet – határozata megküldésével – értesíti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság központi szervét.
(5) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a RAPEXrendszeren keresztül haladéktalanul tájékoztatja az Európai Bizottságot a (2) és (3) bekezdés szerint tett intézkedésekrõl.

(1) Ez a rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2010. március 15-én hatályát veszti.
(3) Ez a rendelet a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó
termékek forgalomba hozatala vagy piaci hozzáférhetõvé
tétele megtiltásának a tagállamok számára való elõírásáról
szóló, 2009. március 17-i 2009/251/EK bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.
Székely Tamás s. k.,
egészségügyi miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
55/2009. (IV. 29.) FVM
rendelete
a vizek mezõgazdasági eredetû
nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
cselekvési program részletes szabályairól,
valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás
rendjérõl szóló
59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról
A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. § (14) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró környezetvédelmi és
vízügyi miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
(1) A vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjérõl szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ültetvények esetében 15%-nál meredekebb lejtésû
területeken csak a külön jogszabály szerinti talajvédelmi
tervben meghatározott erózió elleni védelem biztosításával juttatható ki trágya.”
(2) Az R. 4. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(6) Mûtrágya 12%-nál meredekebb lejtésû terület talajára csak haladéktalan bedolgozás mellett juttatható ki, kivéve a fejtrágyázás mûveletét.”

2. §
(1) Az R. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdésben meghatározott követelményeket
csak e célnak megfelelõ építési termékekkel lehet megvalósítani, melyek alkalmasságát az építési termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõség igazolásának, valamint
forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályairól
szóló külön jogszabályban foglaltak szerint kell megállapítani. A szivárgásmentességet és korrózióállóságot a trágyával
érintkezõ felülettel, az ezt alkotó anyaggal kell biztosítania. A
tervezés során figyelembe veendõ elõírásokat e rendelet
5. számú mellékletének 5.2. pontja tartalmazza.”
(2) Az R. 8. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) Ha a mélyalmos tartás esetén, valamint az extenzív
legeltetéses állattartás ideiglenes szálláshelyein képzõdött
trágya, illetve a karámföld az e jogszabályban meghatározott szabályok szerint közvetlenül termõföldre kerül, akkor trágyatároló építése nem szükséges.”
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„b) november 15.–február 15. között mezõgazdasági
mûvelés alatt álló táblán, valamint fagyott, vízzel telített,
összefüggõ hótakaróval borított talajon.”
(2) Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével
ideiglenes trágyakazal mezõgazdasági táblán csak abban
az esetben létesíthetõ, ha:
a) felszíni víz nincs 100 m távolságon belül,
b) a talajvíz legmagasabb szintje a külön jogszabály szerinti mezõgazdasági parcella azonosító rendszer (a továbbiakban: MePAR) szerint 1,5 méter alatt van, illetve
c) a talajvíz legmagasabb szintje a MePAR szerinti
egységben 1,5 méter felett van ugyan, de a tárolt trágyakazal közvetlen környezetében a talajvíz szintje 1,5 méter
alatt van.”

4. §
(1) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

5. §
3. §
(1) Az R. 9. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Elszivárgás elleni védelem nélküli ideiglenes trágyakazal nem létesíthetõ és nem tartható fenn:)

Ez a rendelet 2009. május 4-én lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet az 55/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez
[5. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez]
5.1. Irányszámok az állattartótelepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez
A) Irányszámok a sertéstartó telepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez
Sertés

Trágyatermelés [kg/állatkategória/hét]
Trágyatípus

Állatkategória

Testtömeg

Megjegyzés

Kövér
hígtrágya(1)

Közepes
hígtrágya(2)

Sovány
hígtrágya(3)

Almos
trágya(4)

Koca + szaporulata

200 kg és max. 9 kg

76

152

228

98

Koca és szaporulata
(10 db szopósmalac)

Utónevelt malac

8–35 kg

18

36

54

21

Átlagosan 30–90 napig

Hízó

35–110 kg

32

64

96

35,5

Átlagosan 90–220 napig
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Komplex telepre vonatkoztatott adatok
Trágyatermelés [kg/kocaférõhely/hét]

Technológia

(1)
(2)
(3)
(4)

Víztakarékos
technológiák

Moderált
vízfelhasználású
technológiák

Vízpazarló
technológia

Almos tartás esetén
mintegy
10% trágyalé
tárolókapacitást is
figyelembe kell
venni

630

1260

1890

344

Telep
a kocaneveléstõl
a fiaztatáson át
a véghízlalásig

Minimális ürülék hígulás (maximum 1-szeres);
~2-szeres hígulás;
~3-szoros hígulás;
Átlagos 1 kg/nap (0,5–1,5 kg/nap) alomfelhasználással számolva férõhelyenként.

B) Irányszámok a szarvasmarhatartó telepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez
Szarvasmarha

Trágyatermelés [kg/állatkategória/hét]
Trágyatípus

Állatkategória

Megjegyzés

Testtömeg
Almos trágya(1)

Hígtrágya

Borjú (0–6 hónap)

40–130 kg

55

–

Egyedi, illetve csoportos
borjúbokszokban

Üszõ (6–12 hónap)

130–310 kg

140

–

Almozott istállóban

Üszõ (12–24 hónap)

310–450 kg

230

–

Almozott istállóban

Hízómarha
(6–12 hónapig)

180–300 kg

150

Almozott istállóban

Hízómarha
(12–24 hónapig)

300–420 kg

200

Almozott istállóban

Hízómarha, anyatehén
(>24 hónap)

550 kg

340

–

Tejelõ tehén
(24 hónapnál idõsebb)

650 kg

370

140(2)

Tejelõ tehén
(24 hónapnál idõsebb)

650 kg

Almozott istállóban
Almozott istálló +
fejõház

340(3) + 140(2)

Kevésalmos istálló +
fejõház

140(2)

Teljes, utánpótlást is
nevelõ telepeknél

Komplex telepre
vonatkoztatott fajlagos
adatok
[kg/tehénférõhely/hét]
Tehénférõhely

(1)
(2)

(3)

–

480

Almos trágya tárolásakor mintegy 2–5%-nyi térfogatú elfolyó trágyalé tárolót is szükséges építeni.
Fejõházi trágyatermelés (ennek tárolását a hígtrágya tárolás szabályaival megegyezõen kell megoldani)
– a napi ürülék 8–10%-a, (napi ürülék 40–60 kg/nap/tehén) 3–6 kg/nap/tehén,
– fejõházi víz (amennyiben nem tartalmaz a felszín alatti vizek védelmérõl szóló 219/2003. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti veszélyes anyagot) (tõgymosó-víz, felmosó-víz/elõvárakozó, utóvárakozó, fejõterem/fejõberendezés mosóvize, tejhûtés mosóvize, tisztításhoz használt víz együttesen víztakarékos
technológiával 15 liter/nap/tehén,
– fejõházi csurgalékvíz (napi ürülék + fejõházi víz) átlagosan 19 kg/nap/tehén értékkel számolva.
Istállói kövér hígtrágya (>10% SZA)
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C) Irányszámok egyes állattartótelepek trágyatároló kapacitásának méretezéséhez
Egyéb állatok

Trágyatermelés [kg/állatkategória/hét]
Trágyatípus

Állatkategória

Megjegyzés

Testtömeg
Almos trágya

Hígtrágya

–

805(1)

1000 tojótyúk

~2,2 kg/állat

Ketreces tartás, csak
ürülék (21% SZA)

1000 brojler

~2 kg/állat

218

–

Mélyalmos tartásnál,
a kitermelt
trágyamennyiség alapján

1000 pulykabak

~14 kg/állat

790

–

Mélyalmos tartásnál,
a kitermelt
trágyamennyiség alapján

1000 pulykatojó

~5 kg/állat

330

–

Mélyalmos tartásnál,
a kitermelt
trágyamennyiség alapján

Juh (vegyes korcsoport) 50 kg-os anyajuh

30

Anyajuhra vetítve
(anyajuh + szaporulat)
mélyalmos tartásnál

Juh (vegyes korcsoport) 70 kg-os anyajuh

42

Anyajuhra vetítve
(anyajuh + szaporulat)
mélyalmos tartásnál

Kecske (vegyes
korcsoport)

50 kg-os anyakecske

30

Anyakecskére vetítve
(anyakecske + szaporulat) mélyalmos tartásnál

Kecske (vegyes
korcsoport)

80 kg-os anyakecske

50

Anyakecskére vetítve
(anyakecske + szaporulat) mélyalmos tartásnál

Anyanyúl + szaporulata 4 kg
Ló
(1)

600 kg

8,4

Ketreces tartás,
trágyagyûjtõ aknával

94

Almozott tartás

Trágyaszárításos technológia esetén a trágyamennyiséget a szárazanyag-növekedés arányában korrigálni szükséges (pl. 40% SZA esetén a trágyatermelés
értéke 402 kg/1000 állat/hét).

D) A trágyatároló szükséges térfogatának kiszámításához
A trágyatároló szükséges térfogatának kiszámításához az A)–C) pontok szerint kilogrammban megadott trágyatermelési értékeket a tényleges térfogattömeg alapján m3-re kell átszámítani.
Amennyiben a termelt trágyáról saját mérési eredmény nem áll rendelkezésre az átszámításhoz az alábbi irányszámokat lehet alkalmazni:
Megnevezés

Érték [kg/m3]

Hígtrágya <10% SZA tartalom alatt

1000

„Kövér” hígtrágya (kevésalmos szarvasmarha tartásból)

950

Friss almos trágya (laza rakatban)

450

Friss almos trágya (kitároláskor)

650
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Megnevezés

Mély-, illetve növekvõ almos trágya kitároláskor
Érett istállótrágya (pl. öntözött trágyakazalból)
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Érték [kg/m3]

750–800
850

5.2. Alapkövetelmény a trágyatárolók minimális mûszaki paramétereihez
I) Fóliabéléses tározók vagy mûanyag bevonattal ellátott tározófelületek:
A tározó bélelésére alkalmazott fóliának
– teljesen vízzárónak,
– a hígtrágya kémiai hatásával szemben ellenállónak,
– egyenletes falvastagságúnak és szilárdságúnak,
– hajlékonynak, a terhelés hatására deformálódónak,
– a kötéseknél is magas szakítószilárdságúnak,
– és kimagasló UV sugárzásállónak kell lennie.
Trágyatárolók bélelésére ezért csak olyan Építésügyi Mûszaki Engedéllyel (ÉME) vagy tanúsítvánnyal rendelkezõ fóliák, mûanyagok, illetve gumi használhatók fel, amelyeknek az állattartó telepek fém vagy földmedencés hígtrágya tárolóiban való alkalmazhatósága, a 20 évet meghaladó elvárt élettartama, UV állósága igazolt. A fóliának „kiváló” osztályú
besorolásúnak kell lennie.
II) Beton trágyatárolók (híg- és istállótrágya tározóknál egyaránt)
Betontároló csak
– vízzáró,
– tervezõi méretezéssel kiszámított szilárdságú (vastagságú és minõségû),
– szulfátálló
betonból készíthetõ.
Amennyiben a betontároló elõre gyártott elemekbõl készül, ezen elemekre vonatkozóan rendelkeznie kell az építési
termékek mûszaki követelményeinek, megfelelõség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának szabályairól szóló külön jogszabályban szereplõ Megfelelõségi Tanúsítvánnyal vagy Szállítói Megfelelõségi Nyilatkozattal. Ezek hiányában a külön jogszabály szerint az elemek trágyatárolásra való alkalmasságát ÉME vagy ETA
(Európai Mûszaki Engedély) is igazolhatja.
III) Fém vázszerkezetû, szerelt hígtrágya tárolók
Fém trágyatároló tartályok esetében kiemelt jelentõsége van a korrózió elleni védelemnek, az elõírt 20 év élettartam
biztosításának. A gyártmányhoz felhasznált fém, tartályfal szerkezeti elemek megfelelõségét
– vagy az anyag minõsége önmagában,
– vagy a bevonata biztosítja.
A korrózióálló anyagból készített fém tartálylemezek mind a szilárdsági, mind a korrózióállósági feltételt kielégítik. A
korrózióálló fémek tulajdonságait a nemzeti és nemzetközi szabványok rögzítik. Nem korrózióálló fémek korrózióállóságát külön felületi mûanyag bevonattal kell biztosítani. A felületi mûanyag bevonatról, illetve a felhordás technikájáról,
a szerkezeti elemek közötti tömítések megfelelõségérõl Minõségi Tanúsítvány kiállítása szükséges.
Azon trágyatárolóra, melyek típustervek alapján, különbözõ méretekben készülõ ipari gyártmányok, a gyártóknak
a teljes hígtrágya tárolóra, mint késztermékre kell Megfelelõségi Nyilatkozatot biztosítania. Ehhez a gyártónak rendelkeznie kell az összes, szabványokban foglalt tulajdonságoknak való megfelelõséget igazoló dokumentumokkal, a megfelelõséget igazoló akkreditált vizsgálati eredményekkel.
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2. számú melléklet az 55/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez
[6. számú melléklet az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelethez]
ADATLAP
az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint,
a mezõgazdasági tevékenységet folytatók kötelezõ adatszolgáltatásához
Adatszolgáltatási idõszak: _ _ _ _ . _ _ . _ _

- ____ . __ . _

1. A mezõgazdasági tevékenységet folytató adata
Gazdálkodó neve
KÜJ
_________
(Környezetvédelmi
Ügyfél Jel)
KSH statisztikai
_ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _-_ _
számjel
Adószám
_ _ _ _ _ _ _ _-_-_ _

Regisztrációs szám

__________

vagy

__________

Adóazonosító
jel

Székhelye
Irányítószám

Település

Közterület neve

Kapcsolattartó
neve*
Melléklet összesen
(db)

Közterület jellege
(pl. utca, tér)

Házszám

Hrsz.

Telefonszáma

* Kitöltése nem kötelezõ.

2.1. Az állattartó telep adatai
......... oldal
Állattartó telep megnevezése
Irányítószám

Település

Közterület neve

____
TH KTJ:

_________

Közterület jellege
(pl. utca, tér)

MePAR
blokkazonosító

Házszám

Helyrajzi szám

_ _ _ _ _-_-_ _

2.2. Az állatállomány éves átlagos létszáma és az év folyamán keletkezett trágya mennyisége a gazdálkodási évben
Állatfaj
Megnevezés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Állattartás módja

Keletkezett trágya
Kód

Állatok létszáma
(darab)

__

__

________

__

__

________

__

__

________

__

__

________

__

__

________

__

__

________

__

__

________

__

__

________

__

__

________

__

__

________

__

__

________

Kód

Megnevezés

Hígtrágya
(m3/év)

Istállótrágya
(t/év)
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2.3. A trágyatároló kapacitása és a gazdálkodási év utolsó napján tárolt szervestrágya mennyisége
........ oldal
TH KTJ

_________
Hígtrágya
Tároló adatai

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

Kapacitás
(m3)

Tárolás
módja (kód)

MePAR blokkazonosító

EOV koordináta pár
(X; Y)

_________

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _

__

_________

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _

__

_________

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _

__

_________

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _

__

_________

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _

__

_________

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _

__

_________

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _

__

EH-KTJ

Tárolt hígtrágya
mennyisége (m3)

Istállótrágya
Tároló adatai

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

Kapacitás
(tonna)

Tárolás
módja (kód)

MePAR blokkazonosító

EOV koordináta pár
(X; Y)

_________

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _

__

_________

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _

__

_________

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _

__

_________

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _

__

_________

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _

__

_________

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _

__

_________

_ _ _ _ _-_ - _ _

_ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _

__

EH-KTJ

Tárolt istállótrágya
mennyisége (tonna)

3.1. Legeltetéssel hasznosított terület
........ oldal
Település

MePAR blokkazonosító

Helyrajzi szám

Legeltetett terület
(ha)

Állatfaj kódja

1.

_ _ _ _ _-_ - _ _

__

2.

_ _ _ _ _-_ - _ _

__

3.

_ _ _ _ _-_ - _ _

__

4.

_ _ _ _ _-_ - _ _

__

5.

_ _ _ _ _-_ - _ _

__

6.

_ _ _ _ _-_ - _ _

__

Legeltetett állatok
száma

Legelõn töltött
napok száma

3.2. A trágyakijuttatás adatai a gazdálkodási évben
Kijuttatott szervestrágya
Település

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Helyrajzi
szám

MePAR blokkazonosító

MÛV ág

_ _ _ _ _-_ - _ _
_ _ _ _ _-_ - _ _
_ _ _ _ _-_ - _ _
_ _ _ _ _-_ - _ _
_ _ _ _ _-_ - _ _
_ _ _ _ _-_ - _ _
_ _ _ _ _-_ - _ _
_ _ _ _ _-_ - _ _
_ _ _ _ _-_ - _ _
_ _ _ _ _-_ - _ _
_ _ _ _ _-_ - _ _

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

Trágyázott
Szerves
terület
trágya típusa
(ha)
(kód)
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

Hígtrágya
(m3/ha)

Szervestrágyával N mûtrágya
hatóanyag
Istállótrágya kijuttatott
N ható(kg/ha)
(t/ha)
anyag kg/ha
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3.3. Nyilatkozat a más gazdálkodónak átadott, vagy más gazdálkodótól átvett trágyáról
........ oldal
Szervestrágya mennyisége
Átadott

__
__
__
__
__
__

Átvett

__
__
__
__
__
__

Hígtrágya
(m3)

Istállótrágya (t)

Felhasználás helye

Átadó/átvevõ adatai
Címe

Szervestrágya
típusa
(kód)

MePAR
blokkazonosító

__
__
__
__
__
__

_ _ _ _ _-_ - _ _
_ _ _ _ _-_ - _ _
_ _ _ _ _-_ - _ _
_ _ _ _ _-_ - _ _
_ _ _ _ _-_ - _ _
_ _ _ _ _-_ - _ _

Neve

KözterüIrányítóTelepülés let neve,
szám
jellege

Regisztrációs szám
Házsz.

____
____
____
____
____
____

__________
__________
__________
__________
__________
__________

Nyilatkozat: Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az Adatlapban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok, hogy a talajvédelmi hatóság az adatlapon feltüntetett személyes adataimat kezelje.
Dátum:
.....................................
aláírás

Függelék az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. számú mellékletéhez
Kitöltési útmutató
az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint, a mezõgazdasági tevékenységet folytatók
kötelezõ adatszolgáltatásához
Általános tudnivalók
Az 1. táblázatot minden adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodónak ki kell töltenie. Ezen felül az állattartást végzõknek a 2.1., 2.2., 2.3. táblázatokat, ha legeltetést folytat a 3.1. táblázatot, ha a trágyát nem saját területén hasznosítja, vagy
trágyát vesz át felhasználásra akkor a 3.3. táblázatot kell kitöltenie. A növénytermesztést folytató gazdálkodónak
a 3.2. és a 3.3. táblázatokat kell kitöltenie.
Az adatlapokon a gazdálkodási év utolsó napján érvényes adatokat kell közölni, amelyek a valós helyzetnek megfelelõek, illetve a tevékenységgel kapcsolatos dokumentumokban, okmányokban szereplõ adatokkal megegyezõk. Az adatlapokon közölt adatok valódiságáért az adatszolgáltató felelõs.
A területileg (telephely szerint) illetékes Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal megyei Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóságai (a továbbiakban: MGSZH NTI), illetve környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek az
adatszolgáltatásban foglaltakat ellenõrizhetik. Ennek során az adatszolgáltatásban foglaltakat igazoló, alátámasztó dokumentumokat – az ellenõrzést végzõ kérésére – be kell mutatni. A hatóság felszólítására az esetleges hiányokat pótolni
kell.
Az adatgyûjtés jogszabály alapján elrendelt hatósági célú adatgyûjtésnek minõsül.
Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás a hatályos jogszabályok
szerint bírság kiszabását vonja maga után!
Az adatszolgáltatáshoz szükséges adatlapok beszerezhetõk a megyei MGSZH NTI-nél, a falugazdászoknál és a hatósági állatorvosoknál, vagy letölthetõk a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (www.fvm.hu), a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (www.kvvm.hu), valamint az MGSZH NTI-k (www.ontsz.hu) hivatalos honlapjáról.
Az egyes adatlapokon, ha valamely adat esetében a rendelkezésre álló hely kevésnek bizonyul, szükség szerinti számban ugyanazon lap másolata szolgál pótlapként. Az adatlapokat – az esetleg szükségessé váló pótlapokat is figyelembe
véve – egy adatszolgáltatás keretében folyamatos oldalszámmal kell ellátni.
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Részletes kitöltési útmutató
1. A mezõgazdasági tevékenységet folytató adatai
A gazdálkodó neve
Ha a gazdálkodó:
– szervezet, akkor a szervezet bírósági, cégbírósági bejegyzésében szereplõ teljes megnevezését,
– egyéni vállalkozó, akkor a vállalkozási igazolványban szereplõ családi és utónevét,
– magánszemély, akkor a személyi igazolványban szereplõ családi és utónevét
kell megadni.
A székhelynél a gazdálkodó levelezési címe szerinti adatokat (irányítószám, település, közterület jellege pl. utca, házszám) kell feltüntetni.
Magánszemélynek az adóazonosító jel, gazdálkodó szervezetnek a KSH statisztikai számjel és az adószám rovatokat
kell kitölteni.
KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel):
Az állattartással foglalkozó gazdálkodóknak az adatszolgáltatás benyújtásakor – az adatszolgáltatás környezetvédelmi vonatkozásai miatt – rendelkeznie kell KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel) számmal, az állattartó telepnek pedig
TH-KTJ (Telephelyhez rendelt Környezetvédelmi Területi Jel) számmal. A telepen belüli, eltérõ kialakítású (eltérõ mûszaki védelemmel rendelkezõ) trágyatárolóknak ezen belül külön EH-KTJ számmal kell rendelkeznie. (Az EH-KTJ
szám a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti engedélyköteles tevékenység helyéhez rendelt Környezetvédelmi
Területi Jelet jelenti).
Mindhárom azonosítóra vonatkozóan fontos tudnivaló, hogy amennyiben a bejelentéskor ezekkel, vagy ezek valamelyikével az állattartással foglalkozó gazdálkodó nem rendelkezik, úgy az(oka)t az ún. KAR adatlapok (környezetvédelmi
alapnyilvántartáshoz szükséges adatok adatlapja) benyújtásával kell megkérnie a területileg illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõségtõl. A KAR adatlapok beszerezhetõek a területileg illetékes környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõségtõl vagy letölthetõek a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapjáról (www.kvvm.hu). A KAR adatlapok KTJ lapja szolgál mind a TH, mind az EH-KTJ-k igénylésére (TH-KTJ esetén
a 4. „a bejelentett objektum telephely?” kérdésnél a mezõbe x-szet kell tenni, EH-KTJ esetén a mezõt üresen kell hagyni.
A KAR lapok nyilvántartásba vétele során a környezetvédelmi hatóság a bejelentõlapon közölt azonosító adatokhoz rendelten megállapítja a gazdálkodó azonosítóját/azonosítóit, s errõl az ügyfelet értesíti. Azt követõen, hogy a gazdálkodó
az azonosítóról hivatalos értesítést kap, a késõbbiekben valamennyi környezetvédelmi vonatkozású adatszolgáltatáskor
az azonosítót használnia kell.
Regisztrációs szám: A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által nyilvántartott azonosító szám.
Kapcsolattartó személy: Azt a személyt kérjük megadni, aki az adatlapon szereplõ adatokkal kapcsolatban felmerülõ
kérdésekben felvilágosítást tud nyújtani. Kitöltése nem kötelezõ.
2.1. Az állattartó telep adatai
A 2.1., 2.2., 2.3. táblázatokat állattartó telepenként külön lapon kell kitölteni. Az állattartó telepenként összetartozó
oldalakat a TH-KTJ (lásd 1. pont KÜJ-nél leírtakat) számmal kell azonosítani.
Az állattartó telep megnevezése: Ha a telepnek létezik önálló neve, azt kell megadni. Amennyiben nincs, a megnevezést a telepen tartott állat nevébõl kérjük képezni (1 sertéstelep).
Az állattartó telep címe: Kérjük a település, közterület jellege pl. utca, házszám, vagy a település és a helyrajzi szám
megadását.
TH-KTJ: Lásd 1. pont KÜJ-nél leírtakat.
MePAR Blokkazonosító: A Mezõgazdasági Parcellaazonosító Rendszer (MePAR) szerinti fizikai blokk azonosítója.
2.2. Az állatállomány éves átlagos létszáma és az év folyamán keletkezett trágya mennyisége a gazdálkodási évben
Állatfaj megnevezése és kódja: Az adatlap kitöltésekor az alábbi táblázatot kérjük figyelembe venni. A 24-es kód
(egyéb) választásakor kérjük az állatfaj pontos megnevezését megadni!
Megnevezés

ló
tejelõ tehén
borjú (0–6 hónapig)
üszõ (6–12 hónapig)
üszõ (12–24 hónapig)

Kód

01
02
03
04
05

2009/60. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
Megnevezés

15697
Kód

hízó marha (6–12 hónapig)
hízó marha (12–24 hónapig)
hízó marha 24 hónap
tenyészbika
tenyészkoca
tenyészkan
utónevelt malac (8–35 kg)
hízó sertés
tojótyúk
broilercsirke
pulyka
liba
kacsa
juh (anyajuh 50 kg-ig + szaporulat)
juh (anyajuh 70 kg-ig + szaporulat)
kecske (anyakecske 50 kg-ig + szaporulat)
kecske (anyakecske 80 kg-ig + szaporulat)
anyanyúl + szaporulat
egyéb

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Állattartás típusának megnevezése és kódja: Az adatlap kitöltésekor az alábbi táblázatot kérjük figyelembe venni. A
06-os kód (egyéb) választásakor kérjük az állattartás típusát pontosan megnevezni!
Állattartás típusa
Hígtrágyás
Almos
Mélyalmos
Legeltetéses
Karám (kifutó)
Egyéb

Kód
01
02
03
04
05
06

Állatlétszám: A trágyatermelés alapját képezõ éves átlagos állományi létszámot kell megadni.
Keletkezett hígtrágya, keletkezett istállótrágya: Kérjük, adja meg állatfajonként gazdálkodási évben keletkezett
összes hígtrágya mennyiségét m3/évben és/vagy a keletkezett összes istállótrágya (almos, mélyalmos trágya)
mennyiségét t/évben.
2.3. A trágyatároló kapacitása és a gazdálkodási év utolsó napján tárolt trágya mennyisége
A telepenként összetartozó lapok azonosítása érdekében kérjük a telephelyhez tartozó TH-KTJ ismételt feltüntetését.
Az EOV koordinátapárt (X; Y) egész szám pontossággal az Egységes Országos Vetületi (EOV) rendszer szerint
kérjük megadni.
A trágyatároló kapacitásánál a tároló befogadóképességét kérjük megadni hígtrágyatároló esetén m3-ben, istállótrágya-tároló esetén tonnában kifejezve.
Az EH-KTJ számot trágyatárolónként kérjük megadni (lásd 1. pont KÜJ-nél leírtakat). A trágyatárolás módjának
megadásakor az alábbi kódokat kérjük használni:
Hígtrágyatárolás
mûszaki védelem megfelelõsége

nincs mûszaki védelem

trágyatároló típusa

szigeteletlen földmedence érintkezésben a talajvízzel
szigeteletlen földmedence nem érintkezve a talajvízzel
felszíni mélyedés érintkezésben a talajvízzel
felszíni mélyedés nem érintkezve a talajvízzel

kód

10
11
12
13
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Hígtrágyatárolás
mûszaki védelem megfelelõsége

nem megfelelõ mûszaki védelem

megfelelõ mûszaki védelem

trágyatároló típusa

kód

földmedence döngölt alappal érintkezésben a talajvízzel
földmedence döngölt alappal nem érintkezve a talajvízzel
földmedence döngölt agyagbéléssel érintkezésben a talajvízzel
földmedence döngölt agyagbéléssel nem érintkezve a talajvízzel
földmedence egyéb fóliabéléssel érintkezésben a talajvízzel
földmedence egyéb fóliabéléssel nem érintkezve a talajvízzel
téglával falazott medence érintkezésben a talajvízzel
téglával falazott medence nem érintkezve a talajvízzel
szigeteletlen, betonozott medence érintkezésben a talajvízzel
szigeteletlen, betonozott medence nem érintkezve a talajvízzel
szigetelt medence vízzáró betonból
betonmedence vízzáró réteggel (egy, vagy több réteg)
vasbeton medence, vízzáró, saválló, korrózió-ellenálló
korróziónak ellenálló betonmedence (szulfát-álló)
vízzáró mûanyag tartály
rozsdaálló acéltartály
földmedence megfelelõ vastagságú (pl. 2–2,5 mm-t elérõ) és
szilárdságú, mûszaki szakember által igazolt fólia, illetve lemez
(pl. HDPE, gumi) béléssel

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Istállótrágya tárolás
mûszaki védelem megfelelõsége

nincs mûszaki védelem

nem megfelelõ mûszaki védelem

trágyatároló típusa

kód

trágyaszarvas a telepen érintkezésben a talajvízzel
trágyaszarvas a telepen nem érintkezik a talajvízzel
trágyaszarvas a mezõgazdasági tábla szélén érintkezésben
a talajvízzel
trágyaszarvas a mezõgazdasági tábla szélén nem érintkezik
a talajvízzel
trágyaszarvas alatt szalmaborítás érintkezésben a talajvízzel
trágyaszarvas alatt szalmaborítás nem érintkezik a talajvízzel
trágyalé, csurgalékvíz elvezetése nem megoldott, érintkezésben
a talajvízzel
trágyalé, csurgalékvíz elvezetése nem megoldott, nem
érintkezik a talajvízzel
trágyalé, csurgalékvíz elvezetése árokban, érintkezésben
a talajvízzel
trágyalé, csurgalékvíz elvezetése árokban, nem érintkezik
a talajvízzel
trágya tárolása döngölt alapon, érintkezésben a talajvízzel
trágya tárolása döngölt alapon, nem érintkezik a talajvízzel
trágya tárolása döngölt agyagon, érintkezésben a talajvízzel
trágya tárolása döngölt agyagon, nem érintkezik a talajvízzel
trágya tárolása egyéb fóliával fedett, vagy bélelt alapon,
érintkezésben a talajvízzel
trágya tárolása egyéb fóliával fedett, vagy bélelt alapon, nem
érintkezik a talajvízzel
szilárd, betonozott, de szigeteletlen alapon, érintkezésben
a talajvízzel
szilárd, betonozott, de szigeteletlen alapon, nem érintkezik
a talajvízzel

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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Istállótrágya tárolás
mûszaki védelem megfelelõsége

megfelelõ mûszaki védelem

trágyatároló típusa

kód

trágyalé, csurgalékvíz gyûjtése szigeteletlen beton aknában,
érintkezésben a talajvízzel
trágyalé, csurgalékvíz gyûjtése szigeteletlen beton aknában,
nem érintkezik a talajvízzel
trágya tárolása vízzáró, szigetelt betonon
trágyalé, csurgalékvíz gyûjtése vízzáró, szigetelt betonaknában,
elvezetése szivárgásmentesen
trágya tárolása megfelelõ vastagságú (pl. 2–2,5 mm-t elérõ) és
szilárdságú fóliával, illetve lemezzel (pl. HDPE, gumi) mûszaki
szakember által igazolt kivitelezéssel, fedett, vagy bélelt alapon
a talajvízzel nem érintkezve

28
29
30
31
32

Ha ugyanazt a fajta trágyát többféle módon tárolják, akkor a kapacitást és a tárolt mennyiséget is külön-külön sorban
kell megadni.
3.1. Legeltetéssel hasznosított terület
Állatfajonként külön sort kell kitölteni.
A település, a helyrajzi szám, a MePAR blokkazonosító rovatokat a legelõterületre vonatkozóan kell kitölteni. A legeltetett területet hektárban, egy tizedes pontossággal kérjük megadni. Az állatfaj kódját a 2.2. pontban közölt táblázat
szerint kell megadni. A legeltetett állatok létszámát és a legelõn töltött napok számát állatfajonként kérjük megadni
(darabszámmal).
3.2. A trágyakijuttatás adatai az adatszolgáltatás évében
A trágya kijuttatását végzõnek kell részletesen kitölteni.
A település, a helyrajzi szám, a MePAR blokkazonosító rovatokat a trágyázott területre vonatkozóan kell kitölteni. A
trágyázott területet hektárban, egy tizedes pontossággal kérjük megadni. A mûvelési ág kódját az alábbi táblázat alapján
kérjük megadni:
Mûvelési ág

Kód

szántó
gyep, legelõ, rét
szõlõ
gyümölcsös, kert
halastó
erdõ
pihentetett terület
egyéb
fásított terület

1
2
3
4
6
8
9
10
11

A kijuttatott hígtrágya mennyiségét m3/ha-ban és/vagy a kijuttatott istállótrágya mennyiségét t/ha-ban kérjük megadni. Ha adott trágyatípusból kijuttatás nem történt, a rovatba 0-t kell beírni. A szervestrágyával kijuttatott N hatóanyag
mennyiségét hígtrágya esetén a laboratóriumi vizsgálati eredménylap nitrogén adatából kell kiszámolni. Az istállótrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyiségét az 1. számú mellékletben megadott irányszámokból kell kiszámolni.
Nitrogén mûtrágya felhasználása esetén a kijuttatott dózist kérjük megadni N hatóanyag kg/ha-ban.
A szervestrágya típusát az alábbi táblázat szerint kérjük megadni:
Állatfaj

vegyes
szarvasmarha
sertés
baromfi
juh, kecske
ló

Vonatkozó állatfaj kódok

16
02, 03, 04, 05
06, 07, 08
09, 10, 11, 12, 13
14, 15
01

Szervestrágya típus kódja

01
02
03
04
05
06
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Amennyiben egy adott területegységen adott évben egy mezõgazdasági tevékenységet folytató egyetlen növényfajt
(vagy növényfajtát) termeszt és a területen egységes tápanyag-gazdálkodást folytat, úgy a tábla azonosítására alkalmas
szám feltüntetésével, külön lapon az érintett hrsz.-ok felsorolásával, a területre kijuttatott trágya átlagértékeit tüntesse
fel.
3.3. Nyilatkozat a más gazdálkodónak átadott, vagy más gazdálkodótól átvett trágyáról
Amennyiben egy állattartó telepen keletkezett trágya nem abban a gazdaságban kerül felhasználásra ahol keletkezett,
hanem tápanyag-utánpótlásra vagy egyéb felhasználásra (komposztálás, biogáz-elõállítás stb.) átadásra kerül más gazdálkodó részére, fel kell tüntetni az átvevõ adatait (név, cím, regisztrációs szám). Amennyiben más gazdálkodótól átvett
trágya kerül felhasználásra, a trágyát átadó gazdálkodó adatait kell megadni.
A táblázat elsõ két oszlopában kérjük jelezni, hogy trágyaátadásról vagy más gazdálkodótól történõ trágyaátvételrõl
van szó. Meg kell adni továbbá az átadott/átvett szervestrágya mennyiségét hígtrágya esetén m3-ben, istállótrágya esetén
tonnában. A szervestrágya típusa rovatban a 3.2. pontban megadott táblázat kódjait kérjük, használják.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
56/2009. (IV. 29.) FVM
rendelete
a sertés ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti
támogatások feltételeirõl szóló
140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény
81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §
A sertés ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Amennyiben az adott támogatási évben a támogatható igény a (6) bekezdés szerinti összeget meghaladja,
úgy a támogatás összege az érintett negyedévre vonatkozóan benyújtott kérelmek között a túllépés mértékével arányosan csökken.”
2. §
(1) Az R. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) E rendelet szerinti támogatás teljes negyedévre vonatkozóan kérelmezõnként egy alkalommal igényelhetõ az
1. számú melléklet szerinti támogatási kérelemnek az MVH
igénylõ lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes me-

gyei kirendeltségéhez postai úton történõ megküldésével.
A támogatási kérelem a negyedévet követõ hónap utolsó
napjáig nyújtható be. A benyújtási idõszakot a vágósertéseknek, illetve tenyészkoca süldõknek a számlán, felvásárlási jegyen vagy belsõ bizonylaton feltüntetett értékesítési
idõpontja, amennyiben ez nem szerepel, úgy a számla, felvásárlási jegy vagy belsõ bizonylat teljesítésének idõpontja
határozza meg.”
(2) Az R 2. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, valamint a § a következõ (8)–(10) bekezdésekkel egészül ki:
„(6) Amennyiben az igénylõ bérhízlalást, bérnevelést
végez, úgy a támogatási kérelemhez csatolni kell
a) az egyes jogcímeknél meghatározott dokumentumokat,
b) a bérhízlalásról, bérnevelésrõl szóló szerzõdés másolatát,
c) a bérhízlalásról, bérnevelésrõl szóló számla másolatát,
d) a bérhízlaltató, bérneveltetõ által kiállított, a sertés értékesítésérõl szóló számla, illetve felvásárlási jegy másolatát
(a bérhízlaltatónál, bérneveltetõnél végrehajtott saját vágás
esetén a vágás végrehajtását igazoló belsõ bizonylat másolatát, illetve a sertések leadásáról szóló szállítóleveleket),
e) a bérhízlaltató, bérneveltetõ nyilatkozatát arról, hogy
a bérhízlaló, bérnevelõ kérelméhez csatolt számlákon, felvásárlási jegyeken, belsõ bizonylatokon feltüntetett állomány után támogatási kérelmet nem nyújt be,
f) a tenyésztésre értékesített koca süldõk esetében a tenyésztõ szervezet igazolását,
g) a 2. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak vállalásáról
szóló nyilatkozatot, továbbá
h) a területileg illetékes állategészségügyi hatóságnak
az állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról szóló, az érintett tenyészet 1. § (5) bekezdés szerinti
létszámát is tartalmazó igazolását.
(7) Amennyiben az igénylõ bérhízlaltatást, bérneveltetést végez, úgy a támogatási kérelemhez csatolni kell
a) az egyes jogcímeknél meghatározott dokumentumokat,
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b) a bérhízlalásról, bérnevelésrõl szóló szerzõdés másolatát,
c) az általa kiállított, a sertés értékesítésérõl szóló számla,
illetve felvásárlási jegy másolatát (saját vágás esetén a vágás
végrehajtását igazoló belsõ bizonylat másolatát),
d) a bérhízlaló, bérnevelõ nyilatkozatát arról, hogy
a bérhízlaltató, bérneveltetõ kérelméhez csatolt számlákon, felvásárlási jegyeken, belsõ bizonylatokon feltüntetett állomány után támogatási kérelmet nem nyújt be,
e) a tenyésztésre értékesített koca süldõk esetében a tenyésztõ szervezet igazolását,
f) a 2. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak vállalásáról
szóló nyilatkozatot, továbbá
g) a területileg illetékes állategészségügyi hatóságnak
az állat-egészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról szóló, az érintett tenyészet 1. § (5) bekezdés szerinti létszámát is tartalmazó igazolását.
(8) Az MVH érdemi döntését az adott negyedévre vonatkozóan benyújtott összes kérelem ellenõrzését követõen hozza meg.
(9) A támogatás a támogatási évet követõen kerül kifizetésre. A támogatás kifizetését a kérelmezõnek az MVH
az ügyfél-nyilvántartási rendszerben szereplõ bankszámlaszámra teljesíti.
(10) A beérkezett összes igényrõl, a jóváhagyott igényekrõl és a kifizetett támogatásról az MVH havonta tájékoztatást küld az agrárpolitikáért felelõs miniszternek.”

3. §
Az R. 1–2. számú melléklete helyébe e rendelet
1–2. számú melléklete lép.

4. §
A tejfeldolgozók által igénybe vehetõ de minimis támogatásról szóló 54/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 2. §-ának
(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A támogatás alapja az „Éves gazdaságstatisztikai
jelentés, 2008” címû dokumentum M/4. pontja szerinti
„Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem” táblázat
„Átlagos állományi létszám” oszlopának 07 sorazonosítójában feltüntetett létszámból a tejfeldolgozó által a támogatási kérelem 3.1. pontjában megjelölt személyek
száma.”

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–4. § e rendelet hatálybalépését követõ harmadik napon hatályát veszti.
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6. §

(1) E rendelet alapján a 2009. évi keretek terhére támogatás fizethetõ ki a 2008. évre vonatkozóan 2009. év február 15. napjáig benyújtott és a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által végzett ellenõrzést követõen jóváhagyott 6 milliárd Ft elkülönített
támogatási keretösszeget meghaladó igényekre, legfeljebb
220 millió Ft keretösszegig.
(2) Az (1) bekezdés alapján az MVH által jóváhagyott
támogatások a 2009. évre rendelkezésre álló, mindösszesen 6 milliárd Ft összegû elkülönített támogatási keretösszegeket terhelik.
(3) Az (1) bekezdés alapján megállapított támogatásokon felüli 2009. évi támogatási keretösszeget a 2009. január 1. és december 31. között a sertések jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl
szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet szerinti nyilvántartás alapulvételével, az adott tenyészetbõl január 1. és
december 31. között közvetlenül vagy kereskedõ útján, vágóhídra vagy élve külföldre (beleértve az Európai Unió
tagállamaiba) kiszállított vágósertések, vagy tenyésztésre
tovább értékesített koca süldõkre lehet igénybe venni.
(4) Amennyiben 2009. évben a támogatható igény
a (3) bekezdés szerinti összeget meghaladja, úgy a támogatás összege az érintett negyedévre vonatkozóan benyújtott
kérelmek között a túllépés mértékével arányosan csökken.
(5) E rendelet szerinti támogatás teljes negyedévre vonatkozóan kérelmezõnként egy alkalommal igényelhetõ
az R. 1. számú melléklete szerinti támogatási kérelemnek
az MVH igénylõ lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségéhez postai úton történõ megküldésével. A támogatási kérelem 2009. I. negyedévre vonatkozóan 2009. május 31-ig, a II–IV. negyedéveire vonatkozóan a negyedévet követõ hónap utolsó napjáig nyújtható
be. A benyújtási idõszakot a vágósertések, illetve tenyészkoca süldõk a számlán, felvásárlási jegyen, belsõ bizonylaton feltüntetett értékesítésének idõpontja, amennyiben
ez nem szerepel, úgy a számla, felvásárlási jegy vagy belsõ
bizonylat teljesítésének idõpontja határozza meg.
(6) Az MVH érdemi döntését az adott negyedévre vonatkozóan benyújtott összes kérelem ellenõrzését követõen hozza meg.
(7) Az MVH a benyújtott jogos igények (4) bekezdés
szerinti arányos visszaosztását és a határozathozatalt
követõen – ha a rendelkezésre álló források lehetõvé teszik – intézkedik a támogatás kifizetésérõl. A támogatás
átutalása a kérelmezõnek az MVH ügyfél-nyilvántartási
rendszerében szereplõ bankszámlájára történik.
(8) A beérkezett összes igényrõl, a jóváhagyott igényekrõl és a kifizetett támogatásról az MVH tárgynegyedévet
követõen tájékoztatást küld az agrárpolitikáért felelõs miniszternek.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet az 56/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez
,,1. számú melléklet a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez
TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a sertés ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatás feltételeirõl
a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján
Benyújtás helye:
az igénylõ lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes MVH Megyei Kirendeltség
1. Az igénylõ adatai:
Név: ...................................................................................................................................................................................
Tel.: ...................................................................................................................................................................................
MVH Regisztrációs száma: ...............................................................................................................................................
Adószáma: .........................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele: ............................................................................................................................................................
Lakhely/székhely címe: .............................................................. (helység) ........................... út/utca/tér ............ hsz.
Levelezési címe: ......................................................................... (helység) ........................... út/utca/tér ............ hsz.
Felelõs vezetõ neve: ...................................................................................................................... Tel.: ........................
Felelõs ügyintézõ neve: ................................................................................................................. Tel.: ........................
2. Támogatás
A támogatást a ............. db vágósertés/tenyészkoca süldõ leadása/értékesítése után
– alapanyag-termelõként
– bérhízlalóként/bérnevelõként
– bérhízlaltatóként/bérneveltetõként
kérem.*
* A megfelelõ válasz aláhúzandó.

2.1. Nagyobb férõhely biztosítása
Támogatás mértéke
(Ft/állategység)

Igényelt mennyiség
(állategység)

Igényelt támogatás
(Ft)

1280

Kijelentem, hogy a vágósertés tartása során a mezõgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 2. számú melléklet 1.2.1. pontjában meghatározott nagyságú férõhelynél legalább
10%-kal nagyobb (110 kg alatti vágósertés esetén legalább 0,715 m2 , 110 kg feletti vágósertés esetén legalább 1,1 m2
nagyságú) alapterületet biztosítok.
2.2. Természetes feltétel biztosítása a tartási rendszerben
Támogatás mértéke
(Ft/állategység)

Igényelt mennyiség
(állategység)

Igényelt támogatás
(Ft)

370

Kijelentem, hogy a vágósertés tartási helyén a természetes feltétel biztosítása érdekében legalább az elõírt férõhely
20%-ának nagyságában kifutót alkalmazok.
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2.3. Fény biztosítása
Támogatás mértéke
(Ft/állategység)

Igényelt mennyiség
(állategység)

Igényelt támogatás
(Ft)

880

Kijelentem, hogy a vágósertés tartási helyén legalább 9 órán át természetes vagy legalább 11 órán át mesterséges
(50 lux/m2) fényt biztosítok.
2.4. Verekedések, kimarások megelõzése
Támogatás mértéke
(Ft/állategység)

Igényelt mennyiség
(állategység)

Igényelt támogatás
(Ft)

1320

Kijelentem, hogy a vágósertés tartása során a verekedések, kimarások megelõzéséhez szükséges feltételeket biztosítom, ezen belül gondoskodom a szakszerû apaállat-használatról.
2.5. Takarmányozáshoz ivóvíz minõségû víz biztosítása
Támogatás mértéke
(Ft/állategység)

Igényelt mennyiség
(állategység)

Igényelt támogatás
(Ft)

1540

Kijelentem, hogy a vágósertés takarmányozásához az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl
szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet elõírásainak megfelelõ vizet használok.
2.6. Almozás biztosítása
Támogatás mértéke
(Ft/állategység)

Igényelt mennyiség
(állategység)

Igényelt támogatás
(Ft)

670

Kijelentem, hogy alom alkalmazásával a vágósertésnek száraz, meleg tartási helyet biztosítok.
2.7. Megfelelõ mikroklíma biztosítása
Támogatás mértéke
(Ft/állategység)

Igényelt mennyiség
(állategység)

Igényelt támogatás
(Ft)

1100

(Írja be támogatási jogcímenként az igényelt mennyiséget és az ennek alapján számított támogatási összeget!)
Igényelt támogatás összesen: ...................................... Ft.
(A 2.1–2.7 pontok „Igényelt támogatás” oszlopában foglalt összegek összesítése.)
3. Nyilatkozatok
3.1. Nyilatkozom, hogy csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.
3.2. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs.
3.3. Nyilatkozom, hogy az érintett termékpályán mûködõ olyan államilag elismert termelõi csoport, Beszerzési és Értékesítõ Szövetkezet, tenyésztõ szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet tagja vagyok, amely nyitott tagsággal
mûködik.
3.4. Nyilatkozom, hogy a sertések jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló
116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet elõírásainak eleget tettem.
3.5. Nyilatkozom, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatok általános és különös feltételeinek megfelelek.
3.6. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatásra való jogosultság ellenõrzése és a támogatás folyósítása érdekében
a szükséges mértékig és idõtartamban az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar
Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.
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3.7. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor agrár- vagy agrár-vidékfejlesztési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
3.8. Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmemben szereplõ állatjóléti tevékenységeket a támogatási kérelem benyújtásától számított legalább öt éven át folytatom.
Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ..................................
........................................................
igénylõ (cégszerû) aláírása

Igazolom, hogy a kérelemben feltüntetett támogatási igény megalapozott.
Dátum: ...................................
..........................................................
állatállományt felügyelõ
kezelõ állatorvos

Mellékletek:
– A területileg illetékes állategészségügyi hatóság igazolása a 2. § (2) bekezdés d) pontjában elõírt feltételek teljesítésérõl;
– Bérhízlaló/bérnevelõ esetén a 2. § (6) bekezdésében elõírt dokumentumok;
– Bérhízlaltató/bérneveltetõ esetén a 2. § (7) bekezdésében elõírt dokumentumok;
– Nagyobb férõhely biztosítása esetén a 3. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok;
– Természetes feltétel biztosítása esetén a 4. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok;
– Fény biztosítása esetén az 5. § (3) bekezdésében elõírt dokumentumok;
– Verekedések, kimarások megelõzése esetén a 6. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok;
– Ivóvíz minõségû víz biztosítása esetén a 7. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok;
– Alom biztosítása esetén a 8. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok;
– Mikroklíma biztosítása esetén a 9. § (3) bekezdésében elõírt dokumentumok.”

2. számú melléklet az 56/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez
,,2. számú melléklet a 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez
A takarmányozáshoz használt itatóvizet ivóvíz minõségûnek kell tekinteni, ha az igénylõ a támogatási kérelemhez
csatolja:
a) az akkreditált laboratórium vizsgálati eredményét arról, hogy az itatásra használt víz az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a víz nyerési módjától függõen meghatározott határértékek tekintetében megfelel az ivóvíz minõségi követelményeinek az alábbi paraméterek vonatkozásában:
1. mikrobiológiai vizsgálatok: E. coli, telepszám 20 °C-on,
2. kémiai vizsgálatok: szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetõképesség,
valamint az igénylõ nyilatkozatát arról, hogy a víznyerõhely megfelelõen van kialakítva, biztosítva ezzel az itatóvíz
szennyezõdésének megakadályozását, vagy
b) a vízszolgáltató írásos nyilatkozatát arról, hogy az általa szolgáltatott víz ivóvíz minõségû, ha a telepen az állatok
vízellátása vezetékes vízhálózatról történik.”

2009/60. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
57/2009. (IV. 29.) FVM
rendelete
a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti
támogatások feltételeirõl szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
(1) A baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ e) ponttal
egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„e) szakmai ellenõrzési lap: a támogatás igénylõje által
a Baromfi Termék Tanácshoz ellenjegyzés céljából benyújtandó adatlap.”
(2) Az R. 1. § (4)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, valamint a § a következõ (8)–(9) bekezdésekkel egészül ki:
„(4) Az állategység számítás módját baromfifajonként
és hasznosítási irányonként állategyedekre vonatkozóan
az 1. számú melléklet tartalmazza. A darabszám és a táblázat alapján kiszámított állategységet kerekítés nélkül kell
felhasználni a támogatási összeg kiszámításánál. Az állategység kiszámításának alapja a 3., a 6., valamint a 7. §-ban
meghatározott támogatási jogcímeknél a naposkori letelepítési állatlétszám, házityúknál (BTO 0124101200 és
0124101310) és pulykánál (BTO 124103220) az átminõsítéskori állatlétszám, a 4. és az 5. §-ban meghatározott támogatási jogcímeknél pedig minden baromfifaj esetében
a vágóhídra levágásra leadott állatlétszám.
(5) A napos kori letelepítés darabszámát a napos állat
vásárlásáról szóló számla, saját tulajdonban lévõ keltetõ
esetén a belsõ áthelyezést igazoló bizonylat másolatának
csatolásával kell igazolni. Az átminõsítéskori állatlétszámot, tyúknál (jérce) és pulykánál (elõnevelt pulyka) szintén a vásárlásról szóló számla másolatának, saját elõnevelés esetén az átminõsítésrõl szóló, a kezelõ állatorvos által
igazolt bizonylat becsatolásával kell igazolni, amelyeken
a letelepített darabszámnak szerepelnie kell. A hízott liba
és a hízott kacsa tömésbe fogáskori darabszámát nem kell
bizonylattal igazolni. Amennyiben a kérelmezõ végzi az
elõ, illetve utónevelést, akkor az átminõsítésrõl a kezelõ
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állatorvos igazolását is tartalmazó szigorú számadású belsõ bizonylatot (szállítólevél vagy korosbítási bizonylat
vagy 2740 BIR nyomtatvány) kell a támogatási kérelemhez csatolni.
(6) E rendelet alapján támogatás az adott támogatási évben január 1. és december 31. között a továbbtartásra (tömésre) nevelt libára és kacsára, beólazott jércére és beólazott elõnevelt pulykára, illetve levágott összes baromfifélére, legfeljebb mindösszesen 4 milliárd forint összegig
nyújtható. A támogatási keret a 4. számú mellékletben foglaltak alapján, fajonként és hasznosítási irányonként elkülönített támogatási keretek szerint kerül felosztásra.
(7) A támogatást baromfiállományonként lehet igényelni.
A 0124101220 BTO számú növendék csirke; 0124101220,
illetve 0124105222 BTO számú szabadtartásos csirke, illetve
gyöngyös; 0124102212 BTO számú pecsenyeliba; nem tömõalapanyagként elõállított 0124102220 BTO számú liba;
0124102222 BTO számú liba; 0124104212 BTO számú kacsa és nem tömõalapanyagként elõállított 0124104210 BTO
számú kacsa esetében az összes támogatási jogcím után igényelhetõ támogatás.
(8) Kétfázisú nevelés esetén csak valamely nevelési
vagy hasznosítási szakaszban vagy az egyes szakaszokban
jogcímek szerint megosztva igényelhetõ támogatás az
alábbiak szerint:
a) 0124101200 és 0124101310 BTO számú házityúk,
valamint 0124103220 BTO számú pulyka esetében az elõnevelési fázisban támogatás nem igényelhetõ,
b) a továbbtartásra (tömésre) nevelt 0124102220 BTO
számú libánál és 0124104210 BTO számú kacsánál – korától függetlenül – a 3., 6. és 7. §-okban meghatározott jogcímek után igényelhetõ támogatás,
c) töméssel hízlalt 0124102223 BTO számú hízott liba
és 0124104222 BTO számú hízott kacsa után a 4. és
5. §-ban rögzített támogatási jogcím után igényelhetõ támogatás.
d) házityúk esetében a jércék beólazása után a 6. és
7. §-ban rögzített jogcímek után igényelhetõ támogatás. A
4. és 5. § szerinti támogatás a vágást követõen igényelhetõ,
e) pulyka esetében az elõnevelt pulyka beólazása után
a 3., 6. és 7. §-ban rögzített jogcímek után igényelhetõ támogatás. A 4. és 5. § szerinti támogatás a vágást követõen
igényelhetõ,
f) ugyanazon állománynál az igénylés a 3., 6. és 7. §-ok,
illetve a 4. és 5. §-ok szerint csak megosztva adható be.
(9) Amennyiben a hízott libánál és hízott kacsánál a nevelés és a tömés is azonos termelõnél történik, a támogatás
igénylését akkor is megosztva kell benyújtani.”

2. §
Az R. 2. § (4)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, valamint a § a következõ (8)–(10) bekezdésekkel egészül ki:
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„(4) E rendelet szerinti támogatás baromfiállományonként egy alkalommal igényelhetõ az 1. § (6) bekezdésben
foglaltakkal összhangban, a 2. számú melléklet szerinti támogatási kérelemnek az igénylõ lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) megyei kirendeltségéhez
postai úton történõ megküldésével. A támogatási kérelmet
egy alkalommal, a tárgyévet követõ év január hónapban
kell benyújtani.
(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) az egyes jogcímeknél meghatározott dokumentumokat,
b) az 1. § (5) bekezdésében foglalt bizonylatokat,
c) a 2. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak vállalásáról szóló nyilatkozatot,
d) a 2. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti termelõi
csoport, Beszerzési és Értékesítõ Szövetkezet, tenyésztõ
szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet igazolását
arról, hogy az igénylõ a tárgyévre vonatkozóan érvényes
tagsággal rendelkezik,
e) a területileg illetékes állategészségügyi hatóságnak
az állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, valamint az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról szóló igazolását, valamint
f) a Baromfi Termék Tanács javaslatával és ellenjegyzésével ellátott 5. számú melléklet szerinti szakmai ellenõrzési lapot.
(6) Hiányosan benyújtott kérelmek esetén az MVH az
igénylõt a hiányosságok pótlására szólítja fel.
(7) Az MVH érdemi döntését az adott évre vonatkozóan
benyújtott összes kérelem ellenõrzését követõen hozza
meg.
(8) A beérkezett összes igényrõl, a jóváhagyott igényrõl
és a kifizetett támogatás összegérõl az MVH tájékoztatást
küld az agrárpolitikáért felelõs miniszternek.
(9) Az MVH a jóváhagyott támogatási kérelmeket
a 4. számú mellékletben rögzített baromfifajonként elkülönített támogatási keretek szerint összesíti, ezek figyelembevételével – amennyiben a rendelkezésre álló forrás
az adott baromfifajra benyújtott igényt nem fedezi – arányosítással megállapítja a visszaosztás mértékét, illetve
a kérelmenként járó támogatás összegét. Az MVH a támogatás összegérõl határozatban dönt.
(10) A támogatás a támogatási évet követõen a (9) bekezdésben foglalt határozathozatalt, illetve a szükséges forrás
rendelkezésre állását követõen kerül kifizetésre. A támogatás
átutalása a kérelmezõnek az MVH ügyfél-nyilvántartási
rendszerében szereplõ bankszámlájára történik.”

3. §
(1) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E jogcím alapján az az igénylõ jogosult támogatásra, aki vagy amely rendszeresen, baromfiállományonként

2009/60. szám

vagy naptári negyedévenként egy alkalommal ellenõrizteti
az általa felhasznált baromfi nevelõ-, pulyka utónevelésnél befejezõ táp nem kívánatos anyagtartalmát, ezen belül
a mikotoxin tartalmat. Az a vizsgálati eredmény fogadható
el, amelyet a szóban forgó állomány nevelési ideje alatt
vagy a vágás naptári negyedévében végeztek el.”
(2) Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A 2. számú melléklet szerinti támogatási kérelemhez csatolni kell a vizsgálat elvégzésére akkreditált laboratórium vonatkozó, a (3) bekezdésben meghatározott értékre is kiterjedõ igazolását. A laboratóriumi vizsgálat dokumentuma a takarmánygyártótól is beszerezhetõ, ebben az
esetben a takarmánygyártó nyilatkozik az igénylõ által vásárolt takarmány mennyiségérõl és a vásárlás idõpontjáról.
Amennyiben a jegyzõkönyv külön nem tünteti fel, a vizsgálat elvégzése idõpontjának a jegyzõkönyv kiállításának
dátuma tekintendõ.”

4. §
Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A 2. számú melléklet szerinti támogatási kérelemhez csatolni kell a vágóhídnak és a felügyelõ jogosult állatorvosnak a mellsérülések (3) bekezdésben meghatározott
arányára vonatkozó igazolását, amely tartalmazza a levágott baromfi darabszámát és vágásának idõpontját.”

5. §
Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A 2. számú melléklet szerinti támogatási kérelemhez csatolni kell a vágóhídnak és a felügyelõ jogosult állatorvosnak a törött végtagú állatok (3) bekezdésben meghatározott arányára vonatkozó igazolását is, amely tartalmazza a levágott baromfi darabszámát és vágásának idõpontját.”

6. §
Az R. 6. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az igénylõ által használt baromfi nevelõ-, házityúknál tojó-I, pulyka utónevelésnél befejezõ táp állati fehérje eredetû anyagok a laborvizsgálati kimutatási határértéket nem érhetik el. Az igénylõ köteles baromfiállományonként vagy naptári negyedévenként egy alkalommal
ilyen irányú vizsgálatot végeztetni akkreditált laboratóriumban, az állatállományt felügyelõ, kezelõ állatorvos
által célzottan vett takarmány mintából. A laboratóriumi

2009/60. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

vizsgálat dokumentuma a takarmánygyártótól is beszerezhetõ, ebben az esetben a takarmánygyártó nyilatkozik az
igénylõ által vásárolt takarmány mennyiségérõl és a vásárlás idõpontjáról. Az a vizsgálati eredmény fogadható el,
amelyet a szóban forgó állomány nevelési ideje alatt vagy
a vágás naptári negyedévében végeztek el.
(4) A 2. számú melléklet szerinti támogatási kérelemhez
csatolni kell:
a) az akkreditált laboratórium vonatkozó igazolását, és
b) a takarmányellátó nyilatkozatát az elõállított takarmány állati fehérje, illetve halliszt mentességérõl.”

7. §
(1) Az R. 1–4. számú melléklete helyébe e rendelet
1–4. számú melléklete lép.
(2) Az R. e rendelet 5. számú melléklete szerinti 5. számú melléklettel egészül ki.

8. §
(1) Ez a rendelet 2009. május 4-én lép hatályba.
(2) Az 1–7. § e rendelet hatálybalépését követõ harmadik napon hatályát veszti.

9. §
(1) E rendelet alkalmazásában tárgynegyedév: állatfajtól és jogcímtõl függõen a naposkori letelepítés idõpontja,
az átminõsítés idõpontja, illetve a vágás idõpontja szerinti
naptári negyedév.
(2) E rendelet alapján legfeljebb 750 millió Ft keretösszegig a 2009. évi elkülönített keretek terhére, a 2009.
évben támogatás fizethetõ ki a 2008. évre elkülönített támogatási keretösszeg kimerülésének határnapjáig hiányosan benyújtott, de ezt követõen hiánypótolt és teljessé vált
kérelmekre, amelyek esetében a hiánypótlásra felszólító
végzés meghozatalára a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény 55. § (2) bekezdése szerinti 60 napon túl került sor.
(3) A (2) bekezdés alapján a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által jóváhagyott támogatások a 2009. évre rendelkezésre álló, mindösszesen 4 milliárd Ft összegû, az R. 4. számú mellékletében foglalt, fajonként és termékenként elkülönített támogatási keretösszegeket terhelik. A (2) bekezdés szerinti keretösszeg elkülönített támogatási keretenkénti maradványa a 6. számú melléklet szerinti negyedik negyedévi keretösszeget növeli.
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(4) A (2) bekezdés alapján megállapított támogatásokon
felüli 2009. évi támogatási keretösszeget a 2009. január 1.
és december 31. között levágott összes baromfifélére, továbbá továbbtartásra (tömésre) nevelt libára és kacsára,
beólazott jércére és beólazott elõnevelt pulykára vonatkozóan benyújtott jogszerû igények között kell felosztani,
a 6. számú melléklet szerint. Tyúk és pulyka esetében
a 2008. évben beólazott, de 2009. évben levágott állományra is igényelhetõ támogatás.
(5) A (4) bekezdés alapján megállapított támogatás baromfiállományonként egy alkalommal teljes tárgynegyedévre vonatkozóan igényelhetõ az R. 1. § (6) bekezdésében
foglaltakkal összhangban, az R. 2. számú melléklete szerinti támogatási kérelemnek az igénylõ lakóhelye, illetve
székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez
postai úton történõ megküldésével. A támogatási kérelmet
2009. I. tárgynegyedévére vonatkozóan 2009. május
31-ig, a II–IV. tárgynegyedévre vonatkozóan a tárgynegyedévet követõ hónap utolsó napjáig kell benyújtani.
Tyúk és pulyka esetében a 2008. évben beólazott, de 2009.
évben levágott állományra vonatkozó támogatási kérelmet
minden jogcím esetében egyszerre, a vágás idõpontja
szerinti tárgynegyedévre vonatkozó határnapig kell benyújtani.
(6) Az MVH a (4) bekezdés szerint benyújtott és az ellenõrzést követõen jóváhagyott támogatási kérelmeket negyedévente összesíti, az adott tárgynegyedévre vonatkozóan megállapítja a kérelmenként járó támogatás összegét.
(7) Amennyiben az adott baromfifajra benyújtott tárgynegyedéves igény meghaladja a 6. számú mellékletben
a tárgynegyedévre rögzített, baromfifajonként elkülönített
támogatási keretet, az MVH az érintett tárgynegyedévre
vonatkozóan a 6. számú mellékletben rögzített baromfifajonként elkülönített támogatási keretek alapján – a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – megállapítja
a visszaosztás mértékét és ennek figyelembevételével
a kérelmenként maximálisan adható támogatás összegét.
(8) Az MVH érdemi döntését az adott negyedévre vonatkozóan benyújtott összes kérelem ellenõrzését követõen hozza meg.
(9) Az MVH a támogatásról szóló döntéshozatalt, illetve a szükséges forrás rendelkezésre állását követõen intézkedik a támogatás kifizetésérõl. A támogatás átutalása
a kérelmezõnek az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplõ bankszámlájára történik.
(10) A beérkezett összes igényrõl, a jóváhagyott igényekrõl és a kifizetett támogatásról az MVH a tárgynegyedévet
követõen tájékoztatást küld az agrárpolitikáért felelõs
miniszternek.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet az 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez
„1. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez
Állategység
BTO termékszám

Baromfi megnevezése BTO szerint

Váltószám
(ÁE/állat)

0124101220

növendék csirke (vágócsirke)

0,0017

0124101220
0124105222

szabadtartásos csirke és gyöngyös

0,0017

0124101200
0124101310

házi tyúk

0,0200

0124102212

pecsenyeliba

0,0050

0124102220

növendék liba 3 hónapos és idõsebb

0,0050

0124102222

fiatal liba 9 héttõl 9 hónapig vágásra

0,0050

0124102223

hízott liba

0,0067

0124104212

pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos intenzív tartásban

0,0020

0124104210

növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

0,0033

0124104222

hízott kacsa

0,0033

0124103220

növendék pulyka 3 hónapos és idõsebb

0,0067

„

2. számú melléklet az 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez
„2. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez
TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl
a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján
Benyújtás helye: az igénylõ lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes MVH Megyei Kirendeltség
1. Az igénylõ adatai:
Név: ...................................................................................................................................................................................
Tel.: ...................................................................................................................................................................................
MVH Regisztrációs száma: ...............................................................................................................................................
Adószáma: .........................................................................................................................................................................
Adóazonosító jele: ............................................................................................................................................................
Lakhely/székhely címe: .....................................................(helység) ................................. út/utca/tér ................. hsz.
Levelezési címe:

..............................................................(helység) ................................. út/utca/tér ................. hsz.

Felelõs vezetõ neve: ..............................................................................................................Tel.: ..................................
Felelõs ügyintézõ neve: .........................................................................................................Tel.: ..................................
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2. Támogatás
A támogatott állomány azonosítója: .............................................................................................................................
2.1. Takarmány nem kívánatos anyagtartalmának rendszeres ellenõrzése
BTO termékszám

Baromfi megnevezése BTO szerint

Támogatás
(Ft/ÁE)

0124101220

növendék csirke (vágócsirke)

2078

0124101220
0124105222

szabadtartásos csirke és gyöngyös

2795

0124102212

pecsenyeliba

2070,53

0124102220

növendék liba 3 hónapos és idõsebb

3837,04

0124102222

fiatal liba 9 héttõl 9 hónapig vágásra

2999,75

0124102223

hízott liba

1258,18

0124104212

pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos
intenzív tartásban

3074,29

0124104210

növendék kacsa 3 hónapnál fiatalabb

3070,92

0124104222

hízott kacsa

1637,18

0124103220

növendék pulyka 3 hónapos és idõsebb

4425

Igényelt mennyiség
(ÁE)

Igényelt támogatás
(Ft)

Kijelentem, hogy az általam felhasznált takarmány nem kívánatos anyagtartalmát, ezen belül a mikotoxin-tartalmat
baromfiállományonként vagy naptári negyedévenként egy alkalommal akkreditált laboratóriummal ellenõriztetem.
2.2. Mechanikai sérülések megelõzése
BTO termékszám

Baromfi megnevezése BTO szerint

Támogatás
(Ft/ÁE)

0124101220

növendék csirke (vágócsirke)

4 736

0124101220
0124105222

szabadtartásos csirke és gyöngyös

5 715

0124101200
0124101310

házi tyúk

1 159

0124102212

pecsenyeliba

32 809,20

0124102220

növendék liba 3 hónapos és idõsebb

53 922,97

0124102222

fiatal liba 9 héttõl 9 hónapig vágásra

37 299,15

0124102223

hízott liba

42 496,20

0124104212

pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos
intenzív tartásban

16 869,53

0124104210

növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

41 230,77

0124104222

hízott kacsa

63 411,58

0124103220

növendék pulyka 3 hónapos és idõsebb

Igényelt mennyiség
(ÁE)

Igényelt támogatás
(Ft)

9 822

Kijelentem, hogy a baromfiállomány tartása során a mellsérülés megelõzéséhez szükséges feltételeket biztosítom.
2.3. Kíméletes állatmozgás és szállítás biztosítása
BTO termékszám

Baromfi megnevezése BTO szerint

Támogatás
(Ft/ÁE)

0124101220

növendék csirke (vágócsirke)

633

0124101220
0124105222

szabadtartásos csirke és gyöngyös

854,45

0124101200
0124101310

házi tyúk

120

Igényelt mennyiség
(ÁE)

Igényelt támogatás
(Ft)
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Baromfi megnevezése BTO szerint

Támogatás
(Ft/ÁE)

0124102212

pecsenyeliba

0124102220

növendék liba 3 hónapos és idõsebb

16 740,38

0124102222

fiatal liba 9 héttõl 9 hónapig vágásra

3 551,10

0124102223

hízott liba

3 712,51

0124104212

pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos
intenzív tartásban

1 301,04

0124104210

növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

4 242,02

0124104222

hízott kacsa

5 908,97

0124103220

növendék pulyka 3 hónapos és idõsebb

2 324

2009/60. szám
Igényelt mennyiség
(ÁE)

Igényelt támogatás
(Ft)

3 750,60

Kijelentem, hogy a baromfiállomány tartása során a kíméletes állatmozgatás és szállítás feltételeit biztosítom.
2.4. Állati fehérje mentes takarmány használata
BTO termékszám

0124101220
0124101220
0124105222
0124101200
0124101310
0124102212
0124102220
0124102222
0124102223
0124104212
0124104210
0124104222
0124103220

Baromfi megnevezése BTO szerint

növendék csirke (vágócsirke)
szabadtartásos csirke és gyöngyös
házi tyúk
pecsenyeliba
növendék liba 3 hónapos és idõsebb
fiatal liba 9 héttõl 9 hónapig vágásra
hízott liba
pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos
intenzív tartásban
növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb
hízott kacsa
növendék pulyka 3 hónapos és idõsebb

Támogatás
(Ft/ÁE)

Igényelt mennyiség
(ÁE)

Igényelt támogatás
(Ft)

8 520
12 207
2 088
11 992,80
22 841,28
15 275,40
18 802,80
11 230,75
18 330,60
27 352,10
18 970

Kijelentem, hogy az általam felhasznált takarmány állati fehérje mentességét, különös tekintettel a halliszt mentességét baromfiállományonként vagy naptári negyedévenként egy alkalommal akkreditált laboratóriummal ellenõriztetem.
2.5. Takarmányozáshoz ivóvíz minõségû víz biztosítása
BTO termékszám

0124101220
0124101220
0124105222
0124101200
0124101310
0124102212
0124102220
0124102222
0124102223
0124104212
0124104210
0124104222
0124103220

Baromfi megnevezése BTO szerint

Támogatás
(Ft/ÁE)

növendék csirke (vágócsirke)
szabadtartásos csirke és gyöngyös

2575
1367

házi tyúk

1856

pecsenyeliba
növendék liba 3 hónapos és idõsebb
fiatal liba 9 héttõl 9 hónapig vágásra
hízott liba
pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos
intenzív tartásban
növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb
hízott kacsa
növendék pulyka 3 hónapos és idõsebb

3226,58
5436,92
2601,90
1497,62
622,44
2332,99
784,93
6134

Igényelt mennyiség
(ÁE)

Igényelt támogatás
(Ft)
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Kijelentem, hogy a baromfi állomány takarmányozásához az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet elõírásainak megfelelõ vizet használok.
(Írja be támogatási jogcímenként és baromfifajonként az igényelt mennyiséget és az ennek alapján számított támogatási összeget!)
2.6. Támogatási igény összesen (Ft): ...........................
(A 2.1–2.5. pontok „Igényelt támogatás” oszlopában foglalt összegek összesítése.)
3. Nyilatkozatok
3.1. Nyilatkozom, hogy csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem álló jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság vagy végrehajtási eljárás alatt nem álló egyéni vállalkozó vagyok.
3.2. Nyilatkozom, hogy adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járuléktartozásom nincs.
3.3. Nyilatkozom, hogy az érintett termékpályán mûködõ, olyan államilag elismert termelõi csoport, BÉSZ, tenyésztõ szervezet, terméktanács vagy szakmai szervezet tagja vagyok, amely nyitott tagsággal mûködik.
3.4. Nyilatkozom, hogy a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal által mûködtetett Tenyészet Információs Rendszerben és Baromfi Információs Rendszerben részt veszek.
3.5. Nyilatkozom, hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott feltételeinek megfelelek.
3.6. Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogatásra való jogosultság ellenõrzése és a támogatás folyósítása érdekében
a szükséges mértékig és idõtartamban az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, a Vám- és Pénzügyõrség, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár, az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság, illetve azok szervei, továbbá a Magyar Államkincstár Rt. az általam közölt adataimat felhasználják.
3.7. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor agrár- vagy agrár-vidékfejlesztési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerõs határozattal megállapított köztartozással nem rendelkezem.
3.8. Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmemben megjelölt állatjóléti tevékenységeket a támogatási kérelem benyújtásától számított legalább öt éven át folytatom.
Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelmen és a mellékleteken feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ...................................
......................................................
igénylõ (cégszerû) aláírása

Igazolom, hogy a kérelemben megjelölt támogatási igény megalapozott.
Dátum: ...................................
........................................................................
állatállományt felügyelõ kezelõ állatorvos

Mellékletek:
– Területileg illetékes állategészségügyi hatóság igazolása a 2. § (2) bekezdés d) pontjában elõírt feltételek teljesítésérõl.
– A termelõi csoport, Beszerzési és Értékesítõ Szövetkezet, tenyésztõ szervezet, az adott termékpályán mûködõ terméktanács vagy szakmai szervezet tárgyévre vonatkozó tagsági igazolása.
– Takarmány nem kívánatos anyagtartalmának ellenõrzése esetén a 3. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok.
– Mechanikai sérülés megelõzése esetén a 4. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok.
– Kíméletes állatmozgás és szállítás biztosítása esetén az 5. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok.
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Állati fehérje mentes takarmány használata esetén a 6. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok.
Ivóvíz minõségû víz biztosítása esetén a 7. § (4) bekezdésében elõírt dokumentumok.
Napos vagy elõnevelt baromfi számla másolata az 1. § (5) bekezdés szerint.
Tyúknál, pulykánál átminõsítésrõl készült bizonylat az 1. § (5) bekezdés szerint.
Szakmai Ellenõrzési Lap a 2. § (5) bekezdés szerint.
Szigorú számadású bizonylat az 1. § (5) bekezdése szerint.”

3. számú melléklet az 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez
„3. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez
A takarmányozáshoz használt itatóvizet ivóvíz minõségûnek kell tekinteni, ha az igénylõ a támogatási kérelemhez
csatolja:
a) az akkreditált laboratórium vizsgálati eredményét arról, hogy az itatásra használt víz az ivóvíz minõségi követelményeirõl és az ellenõrzés rendjérõl szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében a víz nyerési módjától függõen meghatározott határértékek tekintetében megfelel az ivóvíz minõségi követelményeinek az alábbi paraméterek vonatkozásában:
1. mikrobiológiai vizsgálatok: E. coli, telepszám 22 °C-on,
2. kémiai vizsgálatok: szín, szag, nitrit, permanganát index, vezetõképesség,
valamint az igénylõ nyilatkozatát arról, hogy a víznyerõhely megfelelõen van kialakítva, biztosítva ezzel az itatóvíz
szennyezõdésének megakadályozását, vagy
b) ha a telepen az állatok vízellátása vezetékes vízhálózatról történik, a vízszolgáltató írásos nyilatkozatát arról, hogy
az általa szolgáltatott víz ivóvíz minõségû.”

4. számú melléklet az 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez
„4. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez
BTO termékszám

Baromfi megnevezése BTO szerint

Elkülönített támogatási pénzösszeg
(millió Ft)

0124101220

növendék csirke (vágócsirke)

0124101220
0124105222

szabadtartásos csirke és gyöngyös

0124101200
0124101310

házi tyúk

250

0124102212

pecsenyeliba

803

0124102220

növendék liba 3 hónapos és idõsebb

0124102222

fiatal liba 9 héttõl 9 hónapig vágásra

0124102223

hízott liba

0124104212

pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos intenzív tartásban

0124104210

növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

0124104222

hízott kacsa

0124103220

növendék pulyka 3 hónapos és idõsebb

Összesen:

1900

1047
4000

„
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5. számú melléklet az 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez
„5. számú melléklet a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelethez
SZAKMAI ELLENÕRZÉSI LAP
az állatjóléti támogatásról szóló 57/2009. (IV. 29.) FVM rendeletben foglalt
támogatási kérelemhez
Kérelmezõ neve: ...............................................................................................................................................................
címe: ..............................................................................................................................................................................
Felelõs ügyintézõ: ......................................................................................................................... Telefon: ..................
Adószám/adóazonosító jel: .................................................................. MVH reg. szám.: .............................................
Tenyészetkód: ...................................................................................................................................................................
Tartási hely azonosító: ......................................................................................................................................................
Támogatott baromfi megnevezése

BTO száma

Támogatási jogcímek

Állategység

3. §, A takarmányok nem kívánatos anyagtartalma
mentességének biztosítása
4. §, Mechanikai sérülés megelõzése
5. §, Kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítása
6. §, Állati fehérje mentes takarmány biztosítása
7. §, Takarmányhoz ivóvíz minõségû víz biztosítása

A kérelemben igényelt támogatás összege: ................................................................................................................ Ft.
Napos vagy elõnevelt baromfi beszerzés*:
Napos vagy elõnevelt baromfi megnevezése:
Keltetõ / szállító

Átvétel
Tenyészetkód

neve

címe

ideje

darab

* Csatolni kell a napos vagy elõnevelt baromfi vételrõl szóló számlamásolatot, saját keltetõbõl vagy elõnevelõ teleprõl való szállítás esetén a szigorú számadású belsõ szállítólevelet, tömõ alapanyag számla nélküli kihelyezése esetén a szállítólevél másolatát.

Vágás* vagy tömésre való kihelyezés, eladás*:
(a megfelelõ szót kérjük aláhúzni)
Baromfiféle megnevezése
ÁTVEVÕ
Neve

ÁTADÁS
Címe

Tenyészetkód

Ideje

Darab

15714

MAGYAR KÖZLÖNY

2009/60. szám

ÁTVEVÕ
Neve

ÁTADÁS
Címe

Tenyészetkód

Ideje

Darab

* Vágás esetén a darabszámot a vágóhídi igazolás alapján kell megadni, a rendelet 5. § és 6. § szerint az MVH-nak benyújtott állategység számításnál figyelembe vett állatdarabszámmal azonosan.

Kelt: ....................................
......................................................
kérelmezõ aláírása

A kérelmet szakmailag áttekintettük és elfogadásra
javaslom

nem javaslom

§ szerinti jogcímre javaslom

Nemleges vagy részbeni javaslat esetén indoklás:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Kelt: ....................................
......................................................
Baromfi Termék Tanács
P. H.
Csatolni kell a napos- és elõnevelt baromfi vételérõl szóló számlamásolatokat, a korosbításról szóló, vagy saját üzembe történõ napos állat telepítése esetén az arról kiállított bizonylatokat.”

6. számú melléklet az 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez
BTO termékszám

Baromfi megnevezése BTO szerint

0124101220

növendék csirke (vágócsirke)

0124101220
0124105222

szabadtartásos csirke és gyöngyös

0124101200
0124101310

házi tyúk

Elkülönített támogatási pénzösszeg
(millió Ft)

negyedévenként: 457,35

I. negyedév: 71,89
II. negyedév: 47,93
III. negyedév: 81,48
IV. negyedév: 38,34
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BTO termékszám

Baromfi megnevezése BTO szerint

0124102212

pecsenyeliba

0124102220

növendék liba 3 hónapos és idõsebb

0124102222

fiatal liba 9 héttõl 9 hónapig vágásra

0124102223

hízott liba

0124104212

pecsenyekacsa, legfeljebb 2 hónapos intenzív tartásban

0124104210

növendék kacsa, 3 hónapnál fiatalabb

0124104222

hízott kacsa

0124103220

növendék pulyka 3 hónapos és idõsebb
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Elkülönített támogatási pénzösszeg
(millió Ft)

I. negyedév: 67,46
II. negyedév: 101,19
III. negyedév: 118,06
IV. negyedév: 134,93

negyedévenként 189,83

Összesen:

3250,00

A pénzügyminiszter
11/2009. (IV. 29.) PM
rendelete
az elfogott, elõállított, õrizetbe vett
és fogva tartott személyek õrzésének, kísérésének
részletes eljárási szabályairól

felvétel válik szükségessé, akkor a végrehajtás módját
a Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ vezetõjével kell egyeztetni.

2. §

(1) A fogdán kívüli õrzés az a szolgálati tevékenység,
amelynek során az elfogott, elõállított, õrizetbe vett és
A Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törfogva tartott biztonságos õrzésérõl a fogdán kívül, meghavény 43. § h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
tározott helyen gondoskodnak.
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
(2) A kísérés az a szolgálati tevékenység, melynek során
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában megaz
érintett személyt meghatározott szervhez vagy helyre kíhatározott feladatkörömben eljárva, az igazságügyi és rensé
rik,
illetõleg szállítják.
dészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott
(3) A kísérõ feladata a felügyeletére bízott elfogott, elõfeladatkörében eljáró igazságügyi és rendészeti miniszter- állított, õrizetbe vett és fogva tartott személy meghatározott
rel egyetértésben, a következõket rendelem el:
helyre történõ kísérése.
1. §
(1) Ha az elfogott, elõállított, õrizetbe vett és fogva tartott jogainak gyakorlása, kötelezettségének teljesítése vagy
valamely eljárási cselekménynek a foganatosítása
érdekében a fenti intézkedések valamelyikével érintett személy kísérése és fogdán kívüli õrzése szükséges, arról
a Vám- és Pénzügyõrség intézkedést elrendelõ nyomozó
hatósága, illetve a nyomozó hatóságának felkérése alapján
– elõzetes egyeztetést követõen – a Vám- és Pénzügyõrség
Központi Járõrszolgálat Parancsnoksága gondoskodik.

(4) A kísérés a végrehajtás módja szerint rendes vagy
megerõsített kísérés lehet a következõk szerint:
a) rendes a kísérés módja, ha a kísért személynél az elõzetes ismeretek alapján nincs olyan körülmény, amelynek
folytán a kísért személy szökésétõl vagy a kísérõ elleni
támadásától lehet tartani,
b) megerõsített kísérés szükséges, ha a kísért személy
szökésétõl vagy támadásától lehet tartani, illetve a kísérés
nehéz körülmények között történik, valamint a kísérés
külföldre vagy külföldrõl Magyarországra irányul.

(5) Rendes kísérés során a kísérõk száma egy fõvel
haladja meg a kísért személyek számát, míg megerõsített
(2) A fogdán kívüli õrzésre, kísérésre vonatkozó utasí- kísérés esetén a rendes kísérés mértékét meghaladó léttást az intézkedés elrendelésére jogosult nyomozó hatóság szám- és eszközszükségletet a kísérést elrendelõ vezetõ havezetõje, vagy a büntetõ ügyben kiadmányozási jogkörrel tározza meg.
rendelkezõ vezetõ adja, aki meghatározza az elfogott, elõállított, õrizetbe vett és fogva tartott õrzésének, kísérésének
módját, idõpontját és helyét.
3. §
(3) Amennyiben a külföldre irányuló, illetve külföldrõl
(1) Az intézkedés elrendelésére jogosult az érintett szeMagyarországra történõ kísérésre vonatkozó utasítás végrehajtásához külföldi állami szervekkel való kapcsolat- mély bilincselését a fogdán kívüli õrzés és kísérés idejére is
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elrendelheti, ha a kísért személy vonatkozásában a Vámés Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi XIX. törvény 14. §
(1) bekezdésében foglalt cselekmények valamelyikének
veszélye fennáll.
(2) A kísért személy figyelmét fel kell hívni a kísérés
alatt tanúsítandó magatartásra, figyelmeztetni kell, hogy
szökés, támadás, a kísérõnek való ellenszegülés esetén,
illetve önkárosításának megakadályozása érdekében
kényszerítõ eszköz alkalmazására kerül sor.
(3) A kísérés során a kijelölt útvonaltól csak abban az
esetben lehet eltérni, ha az eredeti útvonalon történõ haladás a biztonságos kísérést veszélyezteti.
(4) Az elfogott, elõállított, õrizetbe vett és fogva tartott
személyt semmilyen körülmények között nem lehet õrizetlenül hagyni.
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VII. Jogegységi
határozatok
A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata
2/2009. BJE
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának Büntetõ Jogegységi Tanácsa a legfõbb ügyész indítványa alapján indult jogegységi eljárásban Budapesten, a 2009. év
április hó 20. napján tartott nyilvános ülésen meghozta
a következõ

4. §
jogegységi határozatot:
(1) Ha a kísért személy megszökött, elfogására azonnal
meg kell tenni a szükséges intézkedéseket és haladéktalanul jelentést kell tenni az intézkedést elrendelõ személynek, illetve az õrzést, kísérést foganatosító közvetlen elöljárójának.
(2) Ha az elfogására tett haladéktalan intézkedés nem
vezetett eredményre, akkor a szökésrõl a legközelebbi
rendõri szerv ügyeleti szolgálatát tájékoztatni kell.
(3) A rendõri szerv ügyeleti szolgálata részére történõ
tájékoztatásnak tartalmaznia kell:
a) a szökés pontos idejét, helyét és módját,
b) a szökött személy ismert személyi adatait,
c) személyének és ruházatának leírását,
d) a szökött személy várható magatartását,
e) a szökött személy esetleges sérüléseit,
f) azokat az egyéb adatokat, amelyek az elfogást megkönnyítik.
5. §
A fogdán kívüli õrzés és a kísérés végrehajtására az
1. §-ban meghatározott szerv hivatásos állományú tagja
jelölhetõ ki.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetést követõ 8. napon lép hatályba.

Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter

A terhelt helyett más által 2006. július hó 1. napját megelõzõen felajánlott és letett óvadékot, a korábbi eljárásjogi
rendelkezéseknek megfelelõen változatlanul a letevõnek
– és nem a terheltnek – kell visszaadni, ha ennek feltételei
fennállnak [a 2006. június hó 30. napjáig hatályos, tehát
a 2003. évi II. törvénnyel módosított Be. 147. §-a és
148. §-ának (2) bekezdése].

INDOKOLÁS
A legfõbb ügyész az 1998. évi XIX. törvény (Be.)
440. §-a (1) bekezdése a) pontjában meghatározott jogkörében a Be. 439. §-a (1) bekezdése a) pontjában írt célból
– az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében –
jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat
meghozatalát indítványozta.
Eltérõ bírói gyakorlatot észlelt ugyanis abban az elvi
kérdésben, hogy a Be.-t módosító 2006. évi LI. törvény
hatálybalépését, tehát 2006. július hó 1. napját megelõzõen, a korabeli rendelkezéseknek megfelelõen más által
letett óvadékot kinek a részére kell visszaadni. A korábban
hatályos Be. 147. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata
szerint óvadékot a terhelt vagy helyette más tehet le. A Be.
148. §-a (2) bekezdése értelmében az óvadékot a letevõnek
kell visszaadni, ha ennek törvényi feltételei fennállnak.
A 2006. július 1-jétõl módosult Be. 148. §-a (2) bekezdése viszont úgy rendelkezik, hogy az óvadék összegét –, ha ennek feltételei fennállanak – mindig a terheltnek
kell visszaadni. A jogegységi indítványban foglaltak szerint a gyakorlatban észlelhetõ eltérés abban mutatható ki,
hogy míg a Fõvárosi Ítélõtábla a 2008. március hó 12. napján jogerõre emelkedett 1.Bf.966/2003/12. számú végzésével az óvadékot a letevõ személynek rendelte visszaadni, addig a Fõvárosi Bíróság a 2008. február hó 5. napján
kelt 14.B.278/2004/98. számú végzésével ettõl eltérõen
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úgy határozott, hogy az óvadékot nem a letevõnek, hanem
a terheltnek kell visszaadni.
A Fõvárosi Ítélõtábla a 2008. február hó 11. napján kelt
1.Bnyt.633/2004/8. számú végzésével ugyanezt az óvadékot a letevõnek rendelte visszaadni.
A Legfelsõbb Bíróság a 2008. április hó 8. napján kelt
Bkf.I.281/2008/3. számú végzésével a Fõvárosi Ítélõtábla
végzését hatályon kívül helyezte és a visszaadás iránt az
ítélõtábla elõtt indult eljárást megszüntette. A végzés indokolásában kifejtette, hogy az ítélõtábla döntése ugyan
érdemben helyes, de tévesen határozott hivatalból az óvadék visszaadásáról, mivel ugyanabban a kérdésben már
nem hozhatott volna másik határozatot.
Az óvadék visszaadása kérdésében hozott eltérõ tartalmú határozatok a felmerült jogkérdésrõl érdemi okfejtést
nem tartalmaznak.
A jogegységi indítványban kifejtettek szerint a Fõvárosi
Ítélõtábla 1.Bf.966/2003/12. számú végzése a helyes,
ugyanis abból a ténybõl, hogy a Be.-nek az óvadék letevésére és visszaadásra vonatkozó rendelkezései az ismert
idõpontban és módon megváltoztak, nem következik az,
hogy a Be. 147. §-a (1) bekezdése és 148. §-ának (2) bekezdése 2006. június 30-ig hatályos rendelkezései alapján
más által felajánlott és letett óvadékot is a terheltnek kell
visszaadni. A terhelt helyett 2006. július hó 1. napját megelõzõen óvadékot felajánló személyek ugyanis abban a tudatban tették le annak összegét, hogy azt meghatározott
törvényi feltételek esetén õk kapják vissza.
A jogegységi tanács egyetértett az indítványban foglaltakkal a tekintetben, hogy a felvetett elvi kérdésben a Be.
439. §-a (1) bekezdése a) pontja szerinti okból jogegységi
határozat meghozatala szükséges.
A jogegységi indítvány alapos.
A 2006. évi LI. törvény azért szakított a korábbi szabályozással, mely szerint az óvadékot a terhelt helyett más
személy is felajánlhatta és letehette, hogy megszüntesse
azt a helyzetet, mely szerint az óvadék felajánlásával
a büntetõeljárásban egyébként részt nem vevõ személy önálló eljárási funkciót tölthetett be. A jelenleg hatályos rendelkezések szerint a bíróság felé a terheltnek kell teljesíteni, s a módosítást követõen már kizárólag a terhelt áll jogviszonyban a bírósággal.
2006. július hó 1. napját megelõzõen azonban más volt
a helyzet. A terhelt helyett óvadékot felajánló személy és
a bíróság között jogviszony alakult ki, amely a bíróságra
azt a kötelezettséget rótta, hogy a törvényi feltételek megvalósulása esetén az óvadék összegét a letevõnek – és nem
a terheltnek – kell visszaadni. Ez a jogviszony a 27/2003.
(VII. 2.) IM rendelet 1. §-ának d) pontjára és a III. Fejezetének rendelkezésére figyelemmel a Ptk. XXXIX. Fejezetében szabályozott letét egyik különös nemének tekintendõ. Tehát egy alapvetõen polgári jogi jogviszonyról
van szó, amelyet a Be. idõközi módosításai nem befolyásolhatnak. A Ptk. 226. §-a (2) bekezdése szerint jogszabály
a hatálybalépése elõtt megkötött szerzõdések tartalmát
csak kivételesen változtathatja meg.
Az Alkotmánybíróság értelmezése szerint „a már fennálló szerzõdések tartalmának jogszabály útján való megváltoztatása általában csak akkor kivételes, ha a szerzõdés-
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kötést követõen beállott körülmény folytán a szerzõdés
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti, a körülményváltozás nem volt ésszerûen elõrelátható, ugyanakkor túlmegy a normális változás kockázatán és a beavatkozás társadalmi méretû igényt elégít ki.” [32/1991. (VI. 6.) AB.
szám].
Az adott esetben ezek a feltételek nem állanak fenn;
a Be. módosítása nem eredményezte a szóban levõ polgári
jogi jogviszony megváltozását.
A Legfelsõbb Bíróság Büntetõ Jogegységi Tanácsa
a kifejtettek alapján a jogegységi indítványnak helyt adott
és a rendelkezõ részben foglaltak szerint határozott.
A jogegységi tanács a határozatot a Bszi. 32. §-a (4) bekezdése, illetve a Be. 445. §-a (2) bekezdése értelmében
a Magyar Közlönyben közzéteszi.
Budapest, 2009. április 20.
Dr. Kónya István s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Édes Tamás s. k.,

Dr. Akácz József s. k.,

elõadó bíró

bíró

Dr. Mészár Róza s. k.,

Dr. Katona Sándor s. k.,

bíró

bíró

IX. Határozatok Tára
A köztársasági elnök
határozatai
A köztársasági elnök
63/2009. (IV. 29.) KE
határozata
miniszteri kinevezésrõl
Az Alkotmány 33. § (4) bekezdése alapján, a miniszterelnök javaslatára Varga Istvánt nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterré kinevezem.
Budapest, 2009. április 29.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/01925/2009.
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