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

Az egészségügyi miniszter
14/2009. (IV. 29.) EüM

rendelete

a dimetil-fumarát biocidot tartalmazó termékek
forgalmazásának megtiltásáról

A fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény
56.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) DMF: ké mi ai di me til-fu ma rát, IU PAC-név: Di me til

(E)-bu tén di o át, CAS-szám: 624-49-7, EI NECS-szám:
210-849-0,

b) DMF-tar tal mú ter mék: bár mely olyan ter mék,
ba) amely nél vagy amely nek bár mely ré szé nél a DMF

je len lé te fel van tün tet ve, vagy
bb) amely nek DMF-kon cent rá ci ó ja ter mé ken ként vagy 

ter mék ré szen ként meg ha lad ja a 0,1 mg/kg-ot.

2.  §

(1) DMF-tar tal mú ter mék nem for gal maz ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak meg sér té se ese tén az
Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ille té -
kes kis tér sé gi in té ze te (a továb biak ban: in té zet) el ren de li
a DMF-tar tal mú ter mék for ga lom ból tör té nõ ki vo ná sát,
va la mint a fo gyasz tó kat meg fele lõen tájékoztatja annak
veszélyességérõl.

(3) Az in té zet a (2) be kez dés sze rin ti in téz ke dés sel
össze füg gés ben az áruk és a szol gál ta tá sok biz ton sá gos sá -
gá ról és az ez zel kap cso la tos pi ac fel ügye le ti el já rás ról
 szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. ren de let 6.  §-ában fog lalt
jog kö ré ben el jár va el ren del he ti a DMF-tar tal mú ter mék -
nek a fogyasztótól történõ visszahívását is.

(4) A (2) és (3) be kez dés ben fog lalt in téz ke dés rõl az in -
té zet – ha tá ro za ta meg kül dé sé vel – ér te sí ti a Nem ze ti Fo -
gyasz tó vé del mi Hatóság központi szervét.

(5) A Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság a RAPEX-
rend sze ren ke resz tül ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az Eu ró -
pai Bi zott sá got a (2) és (3) be kez dés sze rint tett in téz ke dé -
sek rõl.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2009. má jus 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let 2010. már ci us 15-én ha tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let a di me til-fu ma rát bi o ci dot tar tal ma zó
ter mé kek for ga lom ba ho za ta la vagy pi a ci hoz zá fér he tõ vé
té te le meg til tá sá nak a tag ál la mok szá má ra  való elõ írásáról
 szóló, 2009. már ci us 17-i 2009/251/EK bi zott sá gi ha tá ro -
zat nak  való meg fe le lést szol gál ja.

Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

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 kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  § (14) be kez dés b) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék -
fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a kör nye zet vé -
del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

(1) A vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zés sel
szem be ni vé del mé hez szük sé ges cse lek vé si prog ram rész -
le tes sza bá lya i ról, va la mint az adat szol gál ta tás és nyil ván -
tar tás rend jé rõl  szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 4.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ül tet vé nyek ese té ben 15%-nál me re de kebb lej té sû
te rü le te ken csak a kü lön jog sza bály sze rin ti ta laj vé del mi
terv ben meg ha tá ro zott eró zió el le ni vé de lem biz to sí tá sá -
val jut tat ha tó ki trá gya.”

(2) Az R. 4.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(6) Mû trá gya 12%-nál me re de kebb lej té sû te rü let tala -
jára csak ha la dék ta lan be dol go zás mel lett jut tat ha tó ki, ki -
vé ve a fej trá gyá zás mû ve le tét.”

2.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ket
csak e cél nak meg fe le lõ épí té si ter mé kek kel le het meg -
valósítani, me lyek al kal mas sá gát az épí té si ter mé kek mû sza -
ki kö ve tel mé nye i nek, meg fe le lõ ség iga zo lá sá nak, va la mint
for ga lom ba ho za ta lá nak és fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról
 szóló kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint kell meg ál la pí ta -
ni. A szi vár gás men tes sé get és kor ró zió ál ló sá got a trá gyá val
érint ke zõ fe lü let tel, az ezt al ko tó anyag gal kell biz to sí ta nia. A 
ter ve zés so rán figye lembe ve en dõ elõ írásokat e ren de let
5. szá mú mel lék le té nek 5.2. pont ja tar tal maz za.”

(2) Az R. 8.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) Ha a mély al mos tar tás ese tén, va la mint az ex ten zív
le gel te té ses ál lat tar tás ide ig le nes szál lás he lye in kép zõ dött
trá gya, il let ve a ka rám föld az e jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott sza bá lyok sze rint köz vet le nül ter mõ föld re ke rül, ak -
kor trá gya tá ro ló épí té se nem szük sé ges.”

3.  §

(1) Az R. 9.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

 (El szi vár gás el le ni vé de lem nél kü li ide ig le nes trá gya ka -
zal nem lé te sít he tõ és nem tart ha tó fenn:)

„b) no vem ber 15.–feb ru ár 15. kö zött me zõ gaz da sá gi
mû ve lés alatt álló táb lán, va la mint fa gyott, víz zel te lí tett,
össze füg gõ hó ta ka ró val bo rí tott ta la jon.”

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

„(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével
ide ig le nes trá gya ka zal me zõ gaz da sá gi táb lán csak ab ban
az eset ben lé te sít he tõ, ha:

a) fel szí ni víz nincs 100 m tá vol sá gon be lül,
b) a ta laj víz leg ma ga sabb szint je a kü lön jog sza bály sze -

rin ti me zõ gaz da sá gi par cel la azo no sí tó rend szer (a továb -
biak ban: Me PAR) sze rint 1,5 mé ter alatt van, il let ve

c) a ta laj víz leg ma ga sabb szint je a Me PAR sze rin ti
egy ség ben 1,5 mé ter fe lett van ugyan, de a tá rolt trá gya ka -
zal köz vet len kör nye ze té ben a ta laj víz szint je 1,5 mé ter
alatt van.”

4.  §

(1) Az R. 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 6. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le te lép.

5.  §

Ez a ren de let 2009. má jus 4-én lép ha tály ba, és a ha tály ba -
lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

1. számú melléklet az 55/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

[5. szá mú mel lék let az 59/2008. (IV. 29.) FVM ren de let hez]

5.1. Irány szá mok az ál lat tar tó te le pek trá gya tá ro ló ka pa ci tá sá nak mé re te zé sé hez

A) Irány szá mok a ser tés tar tó te le pek trá gya tá ro ló ka pa ci tá sá nak mé re te zé sé hez

Ser tés Trá gya ter me lés [kg/ál lat ka te gó ria/hét]

Meg jegy zés
Ál lat ka te gó ria Test tö meg

Trá gya tí pus

Kö vér 
híg trá gya(1)

Kö ze pes 
híg trá gya(2)

So vány 
híg trá gya(3)

Al mos 
trá gya(4)

Koca + sza po ru la ta 200 kg és max. 9 kg 76 152 228 98 Koca és sza po ru la ta
(10 db szo pós ma lac)

Utó ne velt ma lac 8–35 kg 18 36 54 21 Át la go san 30–90 na pig

Hízó 35–110 kg 32 64 96 35,5 Át la go san 90–220 na pig



Komp lex te lep re vo nat koz ta tott ada tok

Trá gya ter me lés [kg/ko ca fé rõ hely/hét]

Tech no ló gia
Víz ta ka ré kos
tech no ló gi ák

Mo de rált
víz fel hasz ná lá sú

tech no ló gi ák

Víz pa zar ló
tech no ló gia

Al mos tar tás ese tén
mint egy 

10% trá gya lé
tá ro ló ka pa ci tást is

figye lembe kell
venni

Te lep
a ko ca ne ve lés tõl
a fi az ta tá son át
a vég híz la lá sig

630 1260 1890 344

(1) Mi ni má lis ürü lék hí gu lás (ma xi mum 1-sze res);
(2) ~2-sze res hí gu lás;
(3)  ~3-szo ros hí gu lás;
(4) Át la gos 1 kg/nap (0,5–1,5 kg/nap) alom fel hasz ná lás sal szá mol va fé rõ he lyen ként.

B) Irány szá mok a szar vas mar ha tar tó te le pek trá gya tá ro ló ka pa ci tá sá nak mé re te zé sé hez

Szar vas mar ha Trá gya ter me lés [kg/ál lat ka te gó ria/hét]

Meg jegy zés
Ál lat ka te gó ria Test tö meg

Trá gya tí pus

Al mos trá gya(1) Híg trá gya

Bor jú (0–6 hó nap) 40–130 kg 55 – Egye di, il let ve cso por tos 
bor jú bok szok ban

Üszõ (6–12 hó nap) 130–310 kg 140 – Al mo zott is tál ló ban

Üszõ (12–24 hó nap) 310–450 kg 230 – Al mo zott is tál ló ban

Hí zó mar ha 
(6–12 hó na pig)

180–300 kg 150 Al mo zott is tál ló ban

Hí zó mar ha 
(12–24 hó na pig)

300–420 kg 200 Al mo zott is tál ló ban

Hí zó mar ha, anya te hén
(>24 hó nap)

550 kg 340 – Al mo zott is tál ló ban

Te je lõ te hén 
(24 hó nap nál idõ sebb)

650 kg 370 140(2) Al mo zott is tál ló +
fe jõ ház

Te je lõ te hén 
(24 hó nap nál idõ sebb)

650 kg 340(3) + 140(2) Ke vés al mos is tál ló +
fe jõ ház

Komp lex te lep re
vo nat koz ta tott faj la gos
ada tok
[kg/te hén fé rõ hely/hét]

Te hén fé rõ hely – 480 140(2) Tel jes, után pót lást is
ne ve lõ te le pek nél

(1) Al mos trá gya tá ro lá sa kor mint egy 2–5%-nyi tér fo ga tú el fo lyó trá gya lé tá ro lót is szük sé ges épí te ni.
(2) Fe jõ há zi trá gya ter me lés (en nek tá ro lá sát a híg trá gya tá ro lás sza bá lya i val me ge gye zõ en kell meg ol da ni)

– a napi ürü lék 8–10%-a, (napi ürü lék 40–60 kg/nap/te hén) 3–6 kg/nap/te hén,

– fe jõ há zi víz (amennyi ben nem tar tal maz a fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2003. (VII. 21.) Korm. ren de let sze rin ti ve szé lyes anya got) (tõgy mo -
só-víz, fel mo só-víz/elõ vá ra ko zó, utó vá ra ko zó, fe jõ te rem/fe jõ be ren de zés mo só vi ze, tej hû tés mo só vi ze, tisz tí tás hoz hasz nált víz együt te sen víz ta ka ré kos
tech no ló gi á val 15 li ter/nap/te hén,

– fe jõ há zi csur ga lék víz (napi ürü lék + fe jõ há zi víz) át la go san 19 kg/nap/te hén ér ték kel szá mol va.
(3) Is tál lói kö vér híg trá gya (>10% SZA)
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C) Irány szá mok egyes ál lat tar tó te le pek trá gya tá ro ló ka pa ci tá sá nak mé re te zé sé hez

Egyéb ál la tok Trá gya ter me lés [kg/ál lat ka te gó ria/hét]

Meg jegy zés

Ál lat ka te gó ria Test tö meg

Trá gya tí pus

Al mos trá gya Híg trá gya

1000 to jó tyúk  ~2,2 kg/ál lat – 805(1) Ket re ces tar tás, csak
ürü lék (21% SZA)

1000 broj ler  ~2 kg/ál lat 218 – Mély al mos tar tás nál, 
a ki ter melt
trá gya mennyi ség alapján

1000 puly ka bak  ~14 kg/ál lat 790 – Mély al mos tar tás nál, 
a ki ter melt
trá gya mennyi ség alapján

1000 puly ka to jó  ~5 kg/ál lat 330 – Mély al mos tar tás nál, 
a ki ter melt
trá gya mennyi ség alapján

Juh (ve gyes kor cso port) 50 kg-os anya juh 30 Anya juh ra ve tít ve
(anya juh + sza po ru lat)
mély al mos tar tás nál

Juh (ve gyes kor cso port) 70 kg-os anya juh 42 Anya juh ra ve tít ve
(anya juh + sza po ru lat)
mély al mos tar tás nál

Kecs ke (ve gyes
kor cso port)

50 kg-os anya kecs ke 30 Anya kecs ké re ve tít ve
(anya kecs ke + sza po ru -
lat) mély al mos tartásnál

Kecs ke (ve gyes
kor cso port)

80 kg-os anya kecs ke 50 Anya kecs ké re ve tít ve
(anya kecs ke + sza po ru -
lat) mély al mos tartásnál

Anya nyúl + sza po ru la ta 4 kg 8,4 Ket re ces tar tás,
trá gya gyûj tõ ak ná val

Ló 600 kg 94 Al mo zott tar tás

(1) Trá gya szá rí tá sos tech no ló gia ese tén a trá gya mennyi sé get a szá raz anyag-nö ve ke dés ará nyá ban kor ri gál ni szük sé ges (pl. 40% SZA ese tén a trá gya ter me lés
     ér té ke 402 kg/1000 ál lat/hét).

D) A trá gya tá ro ló szük sé ges tér fo ga tá nak ki szá mí tá sá hoz

A trá gya tá ro ló szük sé ges tér fo ga tá nak ki szá mí tá sá hoz az A)–C) pon tok sze rint ki lo gramm ban meg adott trá gya ter me -
lé si ér té ke ket a tény le ges tér fo gat tö meg alap ján m3-re kell át szá mí ta ni.

Amennyi ben a ter melt trá gyá ról sa ját mé ré si ered mény nem áll ren del ke zés re az át szá mí tás hoz az aláb bi irány szá mo -
kat le het al kal maz ni:

Meg ne ve zés Ér ték [kg/m3]

Híg trá gya <10% SZA tar ta lom alatt 1000

„Kö vér” híg trá gya (ke vés al mos szar vas mar ha tar tás ból) 950

Friss al mos trá gya (laza ra kat ban) 450

Friss al mos trá gya (ki tá ro lás kor) 650
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Meg ne ve zés Ér ték [kg/m3]

Mély-, il let ve nö vek võ al mos trá gya ki tá ro lás kor 750–800

Érett is tál ló trá gya (pl. ön tö zött trá gya ka zal ból) 850

5.2. Alap kö ve tel mény a trá gya tá ro lók mi ni má lis mû sza ki pa ra mé te re i hez

I) Fó lia bé lé ses tá ro zók vagy mû anyag be vo nat tal el lá tott tá ro zó fe lü le tek:

A tá ro zó bé le lé sé re al kal ma zott fó li á nak
– tel je sen víz zá ró nak,
– a híg trá gya ké mi ai ha tá sá val szem ben el len ál ló nak,
– egyen le tes fal vas tag sá gú nak és szi lárd sá gú nak,
– haj lé kony nak, a ter he lés ha tá sá ra de for má ló dó nak,
– a kö té sek nél is ma gas sza kí tó szi lárd sá gú nak,
– és ki ma gas ló UV su gár zás ál ló nak kell len nie.
Trá gya tá ro lók bé le lé sé re ezért csak olyan Épí tés ügyi Mû sza ki En ge déllyel (ÉME) vagy ta nú sít vánnyal ren del ke zõ fó -

li ák, mû anya gok, il let ve gumi hasz nál ha tók fel, ame lyek nek az ál lat tar tó te le pek fém vagy föld me den cés híg trá gya tá ro -
ló i ban  való al kal maz ha tó sá ga, a 20 évet meg ha la dó elv árt élet tar ta ma, UV ál ló sá ga iga zolt. A fó li á nak „ki vá ló” osz tá lyú
be so ro lá sú nak kell len nie.

II) Be ton trá gya tá ro lók (híg- és is tál ló trá gya tá ro zók nál egy aránt)

Be ton tá ro ló csak
– víz zá ró,
– ter ve zõi mé re te zés sel ki szá mí tott szi lárd sá gú (vas tag sá gú és mi nõ sé gû),
– szul fát ál ló

be ton ból ké szít he tõ.
Amennyi ben a be ton tá ro ló elõ re gyár tott ele mek bõl ké szül, ezen ele mek re vo nat ko zó an ren del kez nie kell az épí té si

ter mé kek mû sza ki kö ve tel mé nye i nek, meg fe le lõ ség iga zo lá sá nak, va la mint for ga lom ba ho za ta lá nak és fel hasz ná lá sá -
nak sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza bály ban sze rep lõ Meg fe le lõ sé gi Ta nú sít vánnyal vagy Szál lí tói Meg fe le lõ sé gi Nyi -
lat ko zat tal. Ezek hi á nyá ban a kü lön jog sza bály sze rint az ele mek trá gya tá ro lás ra  való al kal mas sá gát ÉME vagy ETA
(Eu ró pai Mû sza ki En ge dély) is iga zol hat ja.

III) Fém váz szer ke ze tû, sze relt híg trá gya tá ro lók

Fém trá gya tá ro ló tar tá lyok ese té ben ki emelt je len tõ sé ge van a kor ró zió el le ni vé de lem nek, az elõ írt 20 év élet tar tam
biz to sí tá sá nak. A gyárt mány hoz fel hasz nált fém, tar tály fal szer ke ze ti ele mek meg fe le lõ sé gét

– vagy az anyag mi nõ sé ge ön ma gá ban,
– vagy a be vo na ta biz to sít ja.
A kor ró zió ál ló anyag ból ké szí tett fém tar tály le me zek mind a szi lárd sá gi, mind a kor ró zió ál ló sá gi fel té telt ki elé gí tik. A 

kor ró zió ál ló fé mek tu laj don sá ga it a nem ze ti és nem zet kö zi szab vá nyok rög zí tik. Nem kor ró zió ál ló fé mek kor ró zió ál ló -
sá gát kü lön fe lü le ti mû anyag be vo nat tal kell biz to sí ta ni. A fe lü le ti mû anyag be vo nat ról, il let ve a fel hor dás tech ni ká já ról, 
a szer ke ze ti ele mek kö zöt ti tö mí té sek meg fe le lõ sé gé rõl Mi nõ sé gi Ta nú sít vány ki ál lí tá sa szük sé ges.

Azon trá gya tá ro ló ra, me lyek tí pus ter vek alap ján, kü lön bö zõ mé re tek ben ké szü lõ ipa ri gyárt má nyok, a gyár tók nak
a tel jes híg trá gya tá ro ló ra, mint kész ter mék re kell Meg fe le lõ sé gi Nyi lat ko za tot biz to sí ta nia. Eh hez a gyár tó nak ren del -
kez nie kell az összes, szab vá nyok ban fog lalt tu laj don sá gok nak  való meg fe le lõ sé get iga zo ló do ku men tu mok kal, a meg -
fe le lõ sé get iga zo ló akk re di tált vizs gá la ti ered mé nyek kel.
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2. számú melléklet az 55/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

[6. szá mú mel lék let az 59/2008. (IV. 29.) FVM ren de let hez]

ADATLAP 
az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint,

a mezõgazdasági tevékenységet folytatók kötelezõ adatszolgáltatásához

Adat szol gál ta tá si idõ szak: _ _ _ _ . _ _ . _ _ - _ _ _ _ . _ _ .  _

1. A me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó adata

Gaz dál ko dó neve

KÜJ
(Kör nye zet vé del mi
Ügy fél Jel)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Re giszt rá ci ós szám _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

KSH sta tisz ti kai
szám jel

_ _ _ _ _ _ _ _-_ _ _ _-_ _ _-_ _ vagy Adó azo no sí tó
jel

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Adó szám _ _ _ _ _ _ _ _-_-_ _

Szék he lye

Irá nyí tó szám Te le pü lés Köz te rü let neve
Köz te rü let jel le ge

(pl. utca, tér)
Ház szám Hrsz.

Kap cso lat tar tó
neve*

Te le fon szá ma

Mel lék let össze sen
(db)

* Ki töl té se nem kö te le zõ.

2.1. Az ál lat tar tó te lep ada tai
......... ol dal

Ál lat tar tó te lep meg ne ve zé se

Irá nyí tó szám Te le pü lés Köz te rü let neve
Köz te rü let jel le ge

(pl. utca, tér)
Ház szám Helyrajzi szám

_ _ _ _

TH KTJ:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ MePAR 
blokk azo no sí tó

_ _ _ _ _-_-_ _ 

2.2. Az ál lat ál lo mány éves át la gos lét szá ma és az év fo lya mán ke let ke zett trá gya mennyi sé ge a gaz dál ko dá si évben

Ál lat faj Ál lat tar tás mód ja
Ál la tok létszáma 

(da rab)

Ke let ke zett trá gya

Meg ne ve zés Kód Meg ne ve zés Kód
Hígtrágya 

(m3/év)
Istállótrágya 

(t/év)

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

9. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

10 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

11. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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2.3. A trá gya tá ro ló ka pa ci tá sa és a gaz dál ko dá si év utol só nap ján tá rolt szer ves trá gya mennyi sé ge
........ ol dal

TH KTJ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Híg trá gya

Tá ro ló ada tai
Tá ro lás 

mód ja (kód)
Tá rolt híg trá gya 
mennyi sé ge (m3)EH-KTJ Me PAR blokk azo no sí tó

EOV ko or di ná ta pár 
(X; Y)

Ka pa ci tás
(m3)

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _

5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _

7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _

Is tál ló trá gya

Tá ro ló ada tai
Tá ro lás 

mód ja (kód)
Tá rolt istállótrá gya 
mennyi sé ge (tonna)EH-KTJ Me PAR blokk azo no sí tó

EOV ko or di ná ta pár 
(X; Y)

Ka pa ci tás
(tonna)

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _

5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _

7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _;_ _ _ _ _ _ _ _

3.1. Le gel te tés sel hasz no sí tott te rü let
........ ol dal

Te le pü lés Hely raj zi szám
Me PAR blokk-

azo no sí tó
Le gel te tett terület 

(ha)
 Ál lat faj kód ja

Le gel te tett ál la tok
szá ma

Le ge lõn töl tött 
na pok szá ma

1. _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _

2. _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _

3. _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _

4. _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _

5. _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _

6. _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _

3.2. A trá gya ki jut ta tás ada tai a gaz dál ko dá si évben

Te le pü lés
Hely raj zi

szám
Me PAR blokk-

azo no sí tó
MÛV ág

Trá gyá zott
te rü let
 (ha)

Szer ves 
trá gya típusa 

(kód)

Ki jut ta tott szer ves trá gya Szer ves -
trá gyá val
ki jut ta tott 

N ha tó -
anyag kg/ha

N mû trá gya
ha tó anyag

(kg/ha)
Hígtrágya 

(m3/ha)
Is tál ló trá gya 

(t/ha)

1.  _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _

2.  _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _

3.  _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _

4.  _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _

5.  _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _

6.  _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _

7.  _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _

8.  _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _

9.  _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _

10.  _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _

11.  _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _
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3.3. Nyi lat ko zat a más gaz dál ko dó nak át adott, vagy más gaz dál ko dó tól át vett trá gyá ról
........ ol dal

Át adott Át vett

Szer ves trá gya mennyi sé ge Fel hasz ná lás he lye Át adó/át ve võ ada tai

Híg -
trá gya
(m3)

Is tál ló -
trá gya (t)

Szer ves -
trá gya
tí pu sa
(kód)

Me PAR
blokk azo no sí tó

Címe

Re giszt rá ci ós szám
Neve

Irá nyí tó -
szám

Te le pü lés
Köz te rü -
let neve,
jel le ge

Házsz.

__ __ __ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__ __ __ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__ __ __ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__ __ __ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__ __ __ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

__ __ __ _ _ _ _ _-_ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nyi lat ko zat: Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az Adat lap ban kö zölt ada tok a  valóságnak meg fe -
lel nek. Hoz zá já ru lok, hogy a ta laj vé del mi ha tó ság az adat la pon fel tün te tett személyes adataimat kezelje.

Dá tum:

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

Füg ge lék az 59/2008. (IV. 29.) FVM ren de let 6. szá mú mel lék le té hez

Kitöltési útmutató
az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szerint, a mezõgazdasági tevékenységet folytatók 

kötelezõ adatszolgáltatásához

Általános tudni valók

Az 1. táb lá za tot min den adat szol gál ta tás ra kö te le zett gaz dál ko dó nak ki kell töl te nie. Ezen fe lül az ál lat tar tást vég zõk -
nek a 2.1., 2.2., 2.3. táb lá za to kat, ha le gel te tést foly tat a 3.1. táb lá za tot, ha a trá gyát nem sa ját te rü le tén hasz no sít ja, vagy
trá gyát vesz át fel hasz ná lás ra ak kor a 3.3. táb lá za tot kell ki töl te nie. A nö vény ter mesz tést foly ta tó gaz dál ko dó nak
a 3.2. és a 3.3. táblázatokat kell kitöltenie.

Az adat la po kon a gaz dál ko dá si év utol só nap ján ér vé nyes ada to kat kell kö zöl ni, ame lyek a  valós hely zet nek meg fe le -
lõ ek, il let ve a te vé keny ség gel kap cso la tos do ku men tu mok ban, ok má nyok ban sze rep lõ ada tok kal meg egye zõk. Az adat -
la po kon kö zölt ada tok  valódiságáért az adatszolgáltató felelõs.

A te rü le ti leg (te lep hely sze rint) ille té kes Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal me gyei Nö vény- és Ta laj vé del mi
Igaz ga tó sá gai (a továb biak ban: MGSZH NTI), il let ve kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé gek az 
adat szol gál ta tás ban fog lal ta kat el len õriz he tik. En nek so rán az adat szol gál ta tás ban fog lal ta kat iga zo ló, alá tá masz tó do -
ku men tu mo kat – az el len õr zést vég zõ ké ré sé re – be kell mutatni. A hatóság felszólítására az esetleges hiányokat pótolni
kell.

Az adat gyûj tés jog sza bály alap ján el ren delt ha tó sá gi célú adat gyûj tés nek minõsül.
Va lót lan ada tok köz lé se, az adat szol gál ta tás meg ta ga dá sa és a ké se del mes adat szol gál ta tás a ha tá lyos jog sza bá lyok

sze rint bír ság ki sza bá sát vonja maga után!
Az adat szol gál ta tás hoz szük sé ges adat la pok be sze rez he tõk a me gyei MGSZH NTI-nél, a fa lu gaz dá szok nál és a ha tó -

sá gi ál lat or vo sok nál, vagy le tölt he tõk a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um (www.fvm.hu), a Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um (www.kvvm.hu), va la mint az MGSZH NTI-k (www.ontsz.hu) hivatalos honlapjáról.

Az egyes adat la po kon, ha va la mely adat ese té ben a ren del ke zés re álló hely ke vés nek bi zo nyul, szük ség sze rin ti szám -
ban ugyan azon lap má so la ta szol gál pót lap ként. Az adat la po kat – az eset leg szük sé ges sé váló pót la po kat is figye lembe
véve – egy adat szol gál ta tás ke re té ben folyamatos oldalszámmal kell ellátni.

2009/60. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15695



Részletes kitöltési útmutató

1. A me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó adatai

A gaz dál ko dó neve
Ha a gaz dál ko dó:
– szer ve zet, ak kor a szer ve zet bí ró sá gi, cég bí ró sá gi be jegy zé sé ben sze rep lõ tel jes megnevezését,
– egyé ni vál lal ko zó, ak kor a vál lal ko zá si iga zol vány ban sze rep lõ csa lá di és utónevét,
– ma gán sze mély, ak kor a sze mé lyi iga zol vány ban sze rep lõ csa lá di és utónevét

kell meg ad ni.
A szék hely nél a gaz dál ko dó le ve le zé si címe sze rin ti ada to kat (irá nyí tó szám, te le pü lés, köz te rü let jel le ge pl. utca, ház -

szám) kell feltüntetni.
Ma gán sze mély nek az adó azo no sí tó jel, gaz dál ko dó szer ve zet nek a KSH sta tisz ti kai szám jel és az adó szám ro va to kat

kell kitölteni.
KÜJ (Kör nye zet vé del mi Ügy fél Jel):
Az ál lat tar tás sal fog lal ko zó gaz dál ko dók nak az adat szol gál ta tás be nyúj tá sa kor – az adat szol gál ta tás kör nye zet vé del -

mi vo nat ko zá sai  miatt – ren del kez nie kell KÜJ (Kör nye zet vé del mi Ügy fél Jel) szám mal, az ál lat tar tó te lep nek pe dig
TH-KTJ (Te lep hely hez ren delt Kör nye zet vé del mi Te rü le ti Jel) szám mal. A te le pen be lü li, el té rõ ki ala kí tá sú (el té rõ mû -
sza ki vé de lem mel ren del ke zõ) trá gya tá ro lók nak ezen be lül kü lön EH-KTJ szám mal kell ren del kez nie. (Az EH-KTJ
szám a 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let sze rin ti engedélyköteles tevékenység helyéhez rendelt Környezetvédelmi
Területi Jelet jelenti).

Mind há rom azo no sí tó ra vo nat ko zó an fon tos tudni való, hogy amennyi ben a be je len tés kor ezek kel, vagy ezek va la me -
lyi ké vel az ál lat tar tás sal fog lal ko zó gaz dál ko dó nem ren del ke zik, úgy az(oka)t az ún. KAR adat la pok (kör nye zet vé del mi 
alap nyil ván tar tás hoz szük sé ges ada tok adat lap ja) be nyúj tá sá val kell meg kér nie a te rü le ti leg ille té kes kör nye zet vé del mi,
ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség tõl. A KAR adat la pok be sze rez he tõ ek a te rü le ti leg ille té kes kör nye zet vé del mi, 
ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség tõl vagy le tölt he tõ ek a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um hon lap já -
ról (www.kvvm.hu). A KAR adat la pok KTJ lap ja szol gál mind a TH, mind az EH-KTJ-k igény lé sé re (TH-KTJ ese tén
a 4. „a be je len tett ob jek tum te lep hely?” kér dés nél a me zõ be x-szet kell ten ni, EH-KTJ ese tén a me zõt üre sen kell hagy ni.
A KAR la pok nyil ván tar tás ba vé te le so rán a kör nye zet vé del mi ha tó ság a be je len tõ la pon kö zölt azo no sí tó ada tok hoz ren -
del ten meg ál la pít ja a gaz dál ko dó azo no sí tó ját/azo no sí tó it, s er rõl az ügy fe let ér te sí ti. Azt köve tõen, hogy a gazdálkodó
az azonosítóról hivatalos értesítést kap, a késõbbiekben valamennyi környezetvédelmi vonatkozású adatszolgáltatáskor
az azonosítót használnia kell.

Re giszt rá ci ós szám: A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ál tal nyil ván tar tott azonosító szám.
Kap cso lat tar tó sze mély: Azt a sze mélyt kér jük meg ad ni, aki az adat la pon sze rep lõ ada tok kal kap cso lat ban fel me rü lõ

kér dé sek ben fel vi lá go sí tást tud nyúj ta ni. Kitöltése nem kötelezõ.

2.1. Az ál lat tar tó te lep ada tai
A 2.1., 2.2., 2.3. táb lá za to kat ál lat tar tó te le pen ként kü lön la pon kell ki töl te ni. Az ál lat tar tó te le pen ként össze tar to zó

ol da la kat a TH-KTJ (lásd 1. pont KÜJ-nél le ír ta kat) számmal kell azonosítani.
Az ál lat tar tó te lep meg ne ve zé se: Ha a te lep nek lé te zik ön ál ló neve, azt kell meg ad ni. Amennyi ben nincs, a meg ne ve -

zést a te le pen tar tott ál lat ne vé bõl kér jük képezni (1 sertéstelep).
Az ál lat tar tó te lep címe: Kér jük a te le pü lés, köz te rü let jel le ge pl. utca, ház szám, vagy a te le pü lés és a hely raj zi szám

megadását.
TH-KTJ: Lásd 1. pont KÜJ-nél le ír ta kat.
Me PAR Blokk azo no sí tó: A Me zõ gaz da sá gi Par cel la azo no sí tó Rend szer (Me PAR) sze rin ti fi zi kai blokk azonosítója.

2.2. Az ál lat ál lo mány éves át la gos lét szá ma és az év fo lya mán ke let ke zett trá gya mennyi sé ge a gaz dál ko dá si évben
Ál lat faj meg ne ve zé se és kód ja: Az adat lap ki töl té se kor az aláb bi táb lá za tot kér jük figye lembe ven ni. A 24-es kód

(egyéb) vá lasz tá sa kor kér jük az ál lat faj pon tos megnevezését megadni!

Meg ne ve zés Kód

ló 01

te je lõ te hén 02

bor jú (0–6 hó na pig) 03

üszõ (6–12 hó na pig) 04

üszõ (12–24 hó na pig) 05
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Meg ne ve zés Kód

hízó mar ha (6–12 hó na pig) 06

hízó mar ha (12–24 hó na pig) 07

hízó mar ha 24 hó nap 08

te nyész bi ka 09

te nyész ko ca 10

te nyész kan 11

utó ne velt ma lac (8–35 kg) 12

hízó ser tés 13

to jó tyúk 14

bro i ler csir ke 15

puly ka 16

liba 17

ka csa 18

juh (anya juh 50 kg-ig + sza po ru lat) 19

juh (anya juh 70 kg-ig + sza po ru lat) 20

kecs ke (anya kecs ke 50 kg-ig + sza po ru lat) 21

kecs ke (anya kecs ke 80 kg-ig + sza po ru lat) 22

anya nyúl + sza po ru lat 23

egyéb 24

Ál lat tar tás tí pu sá nak meg ne ve zé se és kód ja: Az adat lap ki töl té se kor az aláb bi táb lá za tot kér jük figye lembe ven ni. A
06-os kód (egyéb) vá lasz tá sa kor kér jük az ál lat tar tás tí pu sát pon to san meg ne vez ni!

Ál lat tar tás tí pu sa Kód
Híg trá gyás 01
Al mos 02
Mély al mos 03
Le gel te té ses 04
Ka rám (ki fu tó) 05
Egyéb 06

Ál lat lét szám: A trá gya ter me lés alap ját ké pe zõ éves át la gos ál lo má nyi lét szá mot kell megadni.
Ke let ke zett híg trá gya, ke let ke zett is tál ló trá gya: Kér jük, adja meg ál lat fa jon ként gaz dál ko dá si év ben ke let ke zett

összes híg trá gya mennyi sé gét m3/év ben és/vagy a ke let ke zett összes is tál ló trá gya (al mos, mély al mos trágya)
mennyiségét t/évben.

2.3. A trá gya tá ro ló ka pa ci tá sa és a gaz dál ko dá si év utol só nap ján tá rolt trá gya mennyisége
A te le pen ként össze tar to zó la pok azo no sí tá sa ér de ké ben kér jük a te lep hely hez tar to zó TH-KTJ is mé telt feltüntetését.
Az EOV ko or di ná ta párt (X; Y) egész szám pon tos ság gal az Egy sé ges Or szá gos Ve tü le ti (EOV) rend szer sze rint

kérjük megadni.
A trá gya tá ro ló ka pa ci tá sá nál a tá ro ló be fo ga dó ké pes sé gét kér jük meg ad ni híg trá gya tá ro ló ese tén m3-ben, is tál ló trá -

gya-tá ro ló esetén tonnában kifejezve.
Az EH-KTJ szá mot trá gya tá ro lón ként kér jük meg ad ni (lásd 1. pont KÜJ-nél le ír ta kat). A trá gya tá ro lás mód já nak

meg adá sa kor az aláb bi kó do kat kérjük használni:

Híg trá gyatá ro lás

mû sza ki vé de lem meg fe le lõ sé ge trá gya tá ro ló tí pu sa kód

nincs mû sza ki vé de lem szi ge te let len föld me den ce érint ke zés ben a ta laj víz zel 10

szi ge te let len föld me den ce nem érint kez ve a ta laj víz zel 11

fel szí ni mé lye dés érint ke zés ben a ta laj víz zel 12

fel szí ni mé lye dés nem érint kez ve a ta laj víz zel 13
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Híg trá gyatá ro lás

mû sza ki vé de lem meg fe le lõ sé ge trá gya tá ro ló tí pu sa kód

nem meg fe le lõ mû sza ki vé de lem föld me den ce dön gölt alap pal érint ke zés ben a ta laj víz zel 20

föld me den ce dön gölt alap pal nem érint kez ve a ta laj víz zel 21

föld me den ce dön gölt agyag bé lés sel érint ke zés ben a ta laj víz zel 22

föld me den ce dön gölt agyag bé lés sel nem érint kez ve a ta laj víz zel 23

föld me den ce egyéb fó lia bé lés sel érint ke zés ben a ta laj víz zel 24

föld me den ce egyéb fó lia bé lés sel nem érint kez ve a ta laj víz zel 25

tég lá val fa la zott me den ce érint ke zés ben a ta laj víz zel 26

tég lá val fa la zott me den ce nem érint kez ve a ta laj víz zel 27

szi ge te let len, be to no zott me den ce érint ke zés ben a ta laj víz zel 28

szi ge te let len, be to no zott me den ce nem érint kez ve a ta laj víz zel 29

meg fe le lõ mû sza ki vé de lem szi ge telt me den ce víz zá ró be ton ból 30

be ton me den ce víz zá ró ré teg gel (egy, vagy több réteg) 31

vas be ton me den ce, víz zá ró, sav ál ló, kor ró zió-el len ál ló 32

kor ró zi ó nak el len ál ló be ton me den ce (szul fát-ál ló) 33

víz zá ró mû anyag tar tály 34

rozs da ál ló acél tar tály 35

föld me den ce meg fe le lõ vas tag sá gú (pl. 2–2,5 mm-t el érõ) és
szi lárd sá gú, mû sza ki szak em ber ál tal iga zolt fó lia, il let ve le mez 
(pl. HDPE, gumi) béléssel

36

Is tál ló trá gya tá ro lás

mû sza ki vé de lem meg fe le lõ sé ge trá gya tá ro ló tí pu sa kód

nincs mû sza ki vé de lem trá gya szar vas a te le pen érint ke zés ben a ta laj víz zel 10

trá gya szar vas a te le pen nem érint ke zik a ta laj víz zel 11

trá gya szar vas a me zõ gaz da sá gi táb la szé lén érint ke zés ben
a talajvízzel

12

trá gya szar vas a me zõ gaz da sá gi táb la szé lén nem érint ke zik
a ta laj víz zel

13

trá gya szar vas alatt szal ma bo rí tás érint ke zés ben a ta laj víz zel 14

trá gya szar vas alatt szal ma bo rí tás nem érint ke zik a ta laj víz zel 15

trá gya lé, csur ga lék víz el ve ze té se nem meg ol dott, érint ke zés ben
a talajvízzel

16

trá gya lé, csur ga lék víz el ve ze té se nem meg ol dott, nem
érint ke zik a talajvízzel

17

trá gya lé, csur ga lék víz el ve ze té se árok ban, érint ke zés ben
a talajvízzel

18

trá gya lé, csur ga lék víz el ve ze té se árok ban, nem érint ke zik
a ta laj víz zel

19

nem meg fe le lõ mû sza ki vé de lem trá gya tá ro lá sa dön gölt ala pon, érint ke zés ben a ta laj víz zel 20

trá gya tá ro lá sa dön gölt ala pon, nem érint ke zik a ta laj víz zel 21

trá gya tá ro lá sa dön gölt agya gon, érint ke zés ben a ta laj víz zel 22

trá gya tá ro lá sa dön gölt agya gon, nem érint ke zik a ta laj víz zel 23

trá gya tá ro lá sa egyéb fó li á val fe dett, vagy bé lelt ala pon,
érint ke zés ben a talajvízzel

24

trá gya tá ro lá sa egyéb fó li á val fe dett, vagy bé lelt ala pon, nem
érint ke zik a ta laj víz zel

25

szi lárd, be to no zott, de szi ge te let len ala pon, érint ke zés ben
a ta laj víz zel

26

szi lárd, be to no zott, de szi ge te let len ala pon, nem érint ke zik
a ta laj víz zel

27
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Is tál ló trá gya tá ro lás

mû sza ki vé de lem meg fe le lõ sé ge trá gya tá ro ló tí pu sa kód

trá gya lé, csur ga lék víz gyûj té se szi ge te let len be ton ak ná ban,
érint ke zés ben a talajvízzel

28

trá gya lé, csur ga lék víz gyûj té se szi ge te let len be ton ak ná ban,
nem érint ke zik a talajvízzel

29

meg fe le lõ mû sza ki vé de lem trá gya tá ro lá sa víz zá ró, szi ge telt be to non 30

trá gya lé, csur ga lék víz gyûj té se víz zá ró, szi ge telt be ton ak ná ban,
el ve ze té se szivárgásmentesen

31

trá gya tá ro lá sa meg fe le lõ vas tag sá gú (pl. 2–2,5 mm-t el érõ) és
szi lárd sá gú fó li á val, il let ve le mez zel (pl. HDPE, gumi) mû sza ki 
szak em ber ál tal iga zolt ki vi te le zés sel, fe dett, vagy bé lelt ala pon
a talajvízzel nem érintkezve

32

Ha ugyan azt a faj ta trá gyát több fé le mó don tá rol ják, ak kor a ka pa ci tást és a tá rolt mennyi sé get is kü lön-kü lön sor ban
kell megadni.

3.1. Le gel te tés sel hasz no sí tott te rü let
Ál lat fa jon ként kü lön sort kell ki töl te ni.
A te le pü lés, a hely raj zi szám, a Me PAR blokk azo no sí tó ro va to kat a le ge lõ te rü let re vo nat ko zó an kell ki töl te ni. A le -

gel te tett te rü le tet hek tár ban, egy ti ze des pon tos ság gal kér jük meg ad ni. Az ál lat faj kód ját a 2.2. pont ban kö zölt táb lá zat
sze rint kell meg ad ni. A le gel te tett ál la tok lét szá mát és a le ge lõn töl tött napok számát állatfajonként kérjük megadni
(darabszámmal).

3.2. A trá gya ki jut ta tás ada tai az adat szol gál ta tás évében
A trá gya ki jut ta tá sát vég zõ nek kell rész le te sen ki töl te ni.
A te le pü lés, a hely raj zi szám, a Me PAR blokk azo no sí tó ro va to kat a trá gyá zott te rü let re vo nat ko zó an kell ki töl te ni. A

trá gyá zott te rü le tet hek tár ban, egy ti ze des pon tos ság gal kér jük meg ad ni. A mû ve lé si ág kód ját az alábbi táblázat alapján
kérjük megadni:

Mû ve lé si ág Kód

szán tó 1

gyep, le ge lõ, rét 2

szõ lõ 3

gyü möl csös, kert 4

ha las tó 6

erdõ 8

pi hen te tett te rü let 9

egyéb 10

fá sí tott te rü let 11

A ki jut ta tott híg trá gya mennyi sé gét m3/ha-ban és/vagy a ki jut ta tott is tál ló trá gya mennyi sé gét t/ha-ban kér jük meg ad -
ni. Ha adott trá gya tí pus ból ki jut ta tás nem tör tént, a ro vat ba 0-t kell be ír ni. A szer ves trá gyá val ki jut ta tott N ha tó anyag
mennyi sé gét híg trá gya ese tén a la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti ered mény lap nit ro gén ada tá ból kell ki szá mol ni. Az is tál ló trá -
gyá val ki jut ta tott nit ro gén ha tó anyag mennyi sé gét az 1. szá mú mel lék let ben meg adott irány szá mok ból kell ki szá mol ni.
Nit ro gén mûtrágya felhasználása esetén a kijuttatott dózist kérjük megadni N hatóanyag kg/ha-ban.

A szer ves trá gya tí pu sát az aláb bi táb lá zat sze rint kér jük megadni:

Ál lat faj Vo nat ko zó ál lat faj kó dok Szer ves trá gya tí pus kód ja

ve gyes 16 01

szar vas mar ha 02, 03, 04, 05 02

ser tés 06, 07, 08 03

ba rom fi 09, 10, 11, 12, 13 04

juh, kecs ke 14, 15 05

ló 01 06
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Amennyi ben egy adott te rü let egy sé gen adott év ben egy me zõ gaz da sá gi te vé keny sé get foly ta tó egyet len nö vény fajt
(vagy nö vény faj tát) ter meszt és a te rü le ten egy sé ges táp anyag-gaz dál ko dást foly tat, úgy a táb la azo no sí tá sá ra al kal mas
szám fel tün te té sé vel, kü lön la pon az érin tett hrsz.-ok fel so ro lá sá val, a te rü let re ki jut ta tott trá gya át lag ér té ke it tün tes se
fel.

3.3. Nyi lat ko zat a más gaz dál ko dó nak át adott, vagy más gaz dál ko dó tól át vett trágyáról
Amennyi ben egy ál lat tar tó te le pen ke let ke zett trá gya nem ab ban a gaz da ság ban ke rül fel hasz ná lás ra ahol ke let ke zett,

ha nem táp anyag-után pót lás ra vagy egyéb fel hasz ná lás ra (kom posz tá lás, bio gáz-elõ ál lí tás stb.) át adás ra ke rül más gaz -
dál ko dó ré szé re, fel kell tün tet ni az át ve võ ada ta it (név, cím, re giszt rá ci ós szám). Amennyi ben más gaz dál ko dó tól át vett
trá gya ke rül fel hasz ná lás ra, a trágyát átadó gazdálkodó adatait kell megadni.

A táb lá zat elsõ két osz lo pá ban kér jük je lez ni, hogy trá gya át adás ról vagy más gaz dál ko dó tól tör té nõ trá gya át vé tel rõl
van szó. Meg kell adni to váb bá az át adott/át vett szer ves trá gya mennyi sé gét híg trá gya ese tén m3-ben, is tál ló trá gya ese tén
ton ná ban. A szer ves trá gya tí pu sa ro vat ban a 3.2. pont ban megadott táblázat kódjait kérjük, használják.
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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 me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha lá -
sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló -
dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör vény
81.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár -
va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ser tés ága zat ban igény be ve he tõ ál lat jó lé ti tá mo ga tá -
sok fel té te le i rõl  szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(7) Amennyi ben az adott tá mo ga tá si év ben a tá mo gat -
ha tó igény a (6) be kez dés sze rin ti össze get meg ha lad ja,
úgy a tá mo ga tás össze ge az érin tett ne gyed év re vonatko -
zóan be nyúj tott ké rel mek kö zött a túl lé pés mér té ké vel ará -
nyo san csök ken.”

2.  §

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

„(4) E ren de let sze rin ti tá mo ga tás tel jes ne gyed év re vo -
nat ko zó an kér el me zõn ként egy al ka lom mal igé nyel he tõ az
1. szá mú mel lék let sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem nek az MVH 
igény lõ la kó he lye, il let ve szék he lye sze rint ille té kes me -

gyei ki ren delt sé gé hez pos tai úton tör té nõ meg kül dé sé vel.
A tá mo ga tá si ké re lem a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só
nap já ig nyújt ha tó be. A be nyúj tá si idõ sza kot a vá gó ser té -
sek nek, il let ve te nyész ko ca sül dõk nek a szám lán, fel vá sár -
lá si je gyen vagy bel sõ bi zony la ton fel tün te tett ér té ke sí té si
idõ pont ja, amennyi ben ez nem sze re pel, úgy a szám la, fel -
vá sár lá si jegy vagy bel sõ bi zony lat tel je sí té sé nek idõ pont ja 
ha tá roz za meg.”

(2) Az R 2.  § (6)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek, va la mint a § a kö vet ke zõ (8)–(10) be -
kez dé sek kel egé szül ki:

„(6) Amennyi ben az igény lõ bér híz la lást, bér ne ve lést
vé gez, úgy a tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell

a) az egyes jog cí mek nél meg ha tá ro zott do ku men tu mo kat,
b) a bér híz la lás ról, bér ne ve lés rõl  szóló szer zõ dés má so -

la tát,
c) a bér híz la lás ról, bér ne ve lés rõl  szóló szám la má so la tát,
d) a bér híz lal ta tó, bér ne vel te tõ ál tal ki ál lí tott, a ser tés ér té -

ke sí té sé rõl  szóló szám la, il let ve fel vá sár lá si jegy má so la tát
(a bér híz lal ta tó nál, bér ne vel te tõ nél vég re haj tott sa ját vá gás
ese tén a vá gás vég re haj tá sát iga zo ló bel sõ bi zony lat má so la -
tát, il let ve a ser té sek le adá sá ról  szóló szál lí tó le ve le ket),

e) a bér híz lal ta tó, bér ne vel te tõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy 
a bér híz la ló, bér ne ve lõ ké rel mé hez csa tolt szám lá kon, fel -
vá sár lá si je gye ken, bel sõ bi zony la to kon fel tün te tett ál lo -
mány után tá mo ga tá si ké rel met nem nyújt be,

f) a te nyész tés re ér té ke sí tett koca sül dõk ese té ben a te -
nyész tõ szer ve zet iga zo lá sát,

g) a 2.  § (2) be kez dés a) pont já ban fog lal tak vál la lá sá ról 
 szóló nyi lat ko za tot, to váb bá

h) a te rü le ti leg ille té kes ál lat egész ség ügyi ha tó ság nak
az ál lat-egész ség ügyi nyil ván tar tá si kö te le zett sé gek, va la -
mint az ál lat egész ség ügyi és ál lat vé del mi sza bá lyok be tar -
tá sá ról  szóló, az érin tett te nyé szet 1.  § (5) be kez dés sze rin ti
lét szá mát is tar tal ma zó iga zo lá sát.

(7) Amennyi ben az igény lõ bér híz lal ta tást, bér ne vel te -
tést vé gez, úgy a tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell

a) az egyes jog cí mek nél meg ha tá ro zott dokumentu -
mokat,



b) a bér híz la lás ról, bér ne ve lés rõl  szóló szer zõ dés má -
so la tát,

c) az ál ta la ki ál lí tott, a ser tés ér té ke sí té sé rõl  szóló szám la,
il let ve fel vá sár lá si jegy má so la tát (sa ját vá gás ese tén a vá gás
vég re haj tá sát iga zo ló bel sõ bi zony lat má so la tát),

d) a bér híz la ló, bér ne ve lõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy
a bér híz lal ta tó, bér ne vel te tõ ké rel mé hez csa tolt szám lá -
kon, fel vá sár lá si je gye ken, bel sõ bi zony la to kon fel tün te -
tett ál lo mány után tá mo ga tá si ké rel met nem nyújt be,

e) a te nyész tés re ér té ke sí tett koca sül dõk ese té ben a te -
nyész tõ szer ve zet iga zo lá sát,

f) a 2.  § (2) be kez dés a) pont já ban fog lal tak vál la lá sá ról 
 szóló nyi lat ko za tot, to váb bá

g) a te rü le ti leg ille té kes ál lat egész ség ügyi ha tó ság nak
az ál lat-egész ség ügyi nyil ván tar tá si kö te le zett sé gek, va la -
mint az ál lat egész ség ügyi és ál lat vé del mi sza bá lyok be tar -
tá sá ról  szóló, az érin tett te nyé szet 1.  § (5) be kez dés sze rin -
ti lét szá mát is tar tal ma zó iga zo lá sát.

(8) Az MVH ér de mi dön té sét az adott ne gyed év re vo -
nat ko zó an be nyúj tott összes ké re lem el len õr zé sét köve -
tõen hoz za meg.

(9) A tá mo ga tás a tá mo ga tá si évet köve tõen ke rül ki fi -
ze tés re. A tá mo ga tás ki fi ze té sét a ké rel me zõ nek az MVH
az ügy fél-nyil ván tar tá si rend szer ben sze rep lõ bank szám -
la szám ra tel je sí ti.

(10) A be ér ke zett összes igény rõl, a jó vá ha gyott igé -
nyek rõl és a ki fi ze tett tá mo ga tás ról az MVH ha von ta tá jé -
koz ta tást küld az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek.”

3.  §

Az R. 1–2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1–2. szá mú mel lék le te lép.

4.  §

A tej fel dol go zók ál tal igény be ve he tõ de mi ni mis tá mo -
ga tás ról  szóló 54/2009. (IV. 16.) FVM ren de let 2.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tás alap ja az „Éves gaz da ság sta tisz ti kai
je len tés, 2008” címû do ku men tum M/4. pont ja sze rin ti
„Lét szám, ke re set és egyéb mun ka jö ve de lem” táb lá zat
„Át la gos ál lo má nyi lét szám” osz lo pá nak 07 sor azo no sí tó -
já ban fel tün te tett lét szám ból a tej fel dol go zó ál tal a tá -
mogatási ké re lem 3.1. pont já ban meg je lölt sze mé lyek
 száma.”

5.  §

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

(2) Az 1–4.  § e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ har ma -
dik na pon ha tá lyát vesz ti.

6.  §

(1) E ren de let alap ján a 2009. évi ke re tek ter hé re tá mo -
ga tás fi zet he tõ ki a 2008. évre vo nat ko zó an 2009. év feb -
ru ár 15. nap já ig be nyúj tott és a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ál tal vég zett el -
len õr zést köve tõen jó vá ha gyott 6 mil li árd Ft el kü lö ní tett
tá mo ga tá si ke ret össze get meg ha la dó igé nyek re, leg fel jebb 
220 mil lió Ft ke ret össze gig.

(2) Az (1) be kez dés alap ján az MVH ál tal jó vá ha gyott
tá mo ga tá sok a 2009. évre ren del ke zés re álló, mind össze -
sen 6 mil li árd Ft össze gû el kü lö ní tett tá mo ga tá si ke ret -
össze ge ket ter he lik.

(3) Az (1) be kez dés alap ján meg ál la pí tott tá mo ga tá so -
kon fe lü li 2009. évi tá mo ga tá si ke ret össze get a 2009. ja -
nuár 1. és de cem ber 31. kö zött a ser té sek je lö lé sé rõl, va la -
mint Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl 
 szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM ren de let sze rin ti nyil ván -
tar tás ala pul vé te lé vel, az adott te nyé szet bõl ja nu ár 1. és
de cem ber 31. kö zött köz vet le nül vagy ke res ke dõ út ján, vá -
gó híd ra vagy élve kül föld re (be le ért ve az Eu ró pai Unió
tag ál la ma i ba) ki szál lí tott vá gó ser té sek, vagy te nyész tés re
to vább ér té ke sí tett koca sül dõk re le het igény be ven ni.

(4) Amennyi ben 2009. év ben a tá mo gat ha tó igény
a (3) be kez dés sze rin ti össze get meg ha lad ja, úgy a tá mo ga -
tás össze ge az érin tett ne gyed év re vo nat ko zó an be nyúj tott
ké rel mek kö zött a túl lé pés mér té ké vel ará nyo san csök ken.

(5) E ren de let sze rin ti tá mo ga tás tel jes ne gyed év re vo -
nat ko zó an kér el me zõn ként egy al ka lom mal igé nyel he tõ
az R. 1. szá mú mel lék le te sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem nek
az MVH igény lõ lak óhe lye, il let ve szék he lye sze rint ille té -
kes me gyei ki ren delt sé gé hez pos tai úton tör té nõ meg kül -
dé sé vel. A tá mo ga tá si ké re lem 2009. I. ne gyed év re vo nat -
ko zó an 2009. má jus 31-ig, a II–IV. ne gyed éve i re vo nat ko -
zó an a ne gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só nap já ig nyújt ha tó
be. A be nyúj tá si idõ sza kot a vá gó ser té sek, il let ve te nyész -
ko ca sül dõk a szám lán, fel vá sár lá si je gyen, bel sõ bi zony -
la ton fel tün te tett ér té ke sí té sé nek idõ pont ja, amennyi ben
ez nem sze re pel, úgy a szám la, fel vá sár lá si jegy vagy bel sõ 
bi zony lat tel je sí té sé nek idõ pont ja ha tá roz za meg.

(6) Az MVH ér de mi dön té sét az adott ne gyed év re vo -
nat ko zó an be nyúj tott összes ké re lem el len õr zé sét köve -
tõen hoz za meg.

(7) Az MVH a be nyúj tott jo gos igé nyek (4) be kez dés
sze rin ti ará nyos vissza osz tá sát és a ha tá ro zat ho za talt
köve tõen – ha a ren del ke zés re álló for rá sok le he tõ vé te -
szik – in téz ke dik a tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl. A tá mo ga tás
át uta lá sa a ké rel me zõ nek az MVH ügy fél-nyil ván tar tá si
rend sze ré ben sze rep lõ bank szám lá já ra tör té nik.

(8) A be ér ke zett összes igény rõl, a jó vá ha gyott igé nyek -
rõl és a ki fi ze tett tá mo ga tás ról az MVH tárgy ne gye dé vet
köve tõen tá jé koz ta tást küld az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter nek.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet az 56/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

,,1. szá mú mel lék let a 140/2007. (XI. 28.) FVM ren de let hez

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 ille té kes MVH Megyei Kirendeltség

1. Az igény lõ ada tai:

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

Tel.: ...................................................................................................................................................................................

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

Adó szá ma: .........................................................................................................................................................................

Adó azo no sí tó jele: ............................................................................................................................................................

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

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

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

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

2. Tá mo ga tás

A tá mo ga tást a ............. db vá gó ser tés/te nyész ko ca sül dõ le adá sa/ér té ke sí té se után
– alap anyag-ter me lõ ként
– bér híz la ló ként/bér ne ve lõ ként
– bér híz lal ta tó ként/bér ne vel te tõ ként

ké rem.*

* A meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó.

2.1. Na gyobb fé rõ hely biz to sí tá sa

Tá mo ga tás mér té ke
(Ft/ál lat egy ség)

Igé nyelt mennyi ség
(ál lat egy ség)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

1280

Ki je len tem, hogy a vá gó ser tés tar tá sa so rán a me zõ gaz da sá gi ha szon ál la tok tar tá sá nak ál lat vé del mi sza bá lya i ról  szóló 
32/1999. (III. 31.) FVM ren de let 2. szá mú mel lék let 1.2.1. pont já ban meg ha tá ro zott nagy sá gú fé rõ hely nél leg alább
10%-kal na gyobb (110 kg alat ti vá gó ser tés ese tén leg alább 0,715 m2 , 110 kg fe let ti vá gó ser tés ese tén leg alább 1,1 m2

nagy sá gú) alap te rü le tet biz to sí tok.

2.2. Ter mé sze tes fel té tel biz to sí tá sa a tar tá si rend szer ben

Tá mo ga tás mér té ke
(Ft/ál lat egy ség)

Igé nyelt mennyi ség
(ál lat egy ség)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

370

Ki je len tem, hogy a vá gó ser tés tar tá si he lyén a ter mé sze tes fel té tel biz to sí tá sa ér de ké ben leg alább az elõ írt fé rõ hely
20%-ának nagy sá gá ban ki fu tót al kal ma zok.
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2.3. Fény biz to sí tá sa

Tá mo ga tás mér té ke
(Ft/ál lat egy ség)

Igé nyelt mennyi ség
(ál lat egy ség)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

880

Ki je len tem, hogy a vá gó ser tés tar tá si he lyén leg alább 9 órán át ter mé sze tes vagy leg alább 11 órán át mes ter sé ges
(50 lux/m2) fényt biz to sí tok.

2.4. Ve re ke dé sek, ki ma rá sok meg elõ zé se

Tá mo ga tás mér té ke
(Ft/ál lat egy ség)

Igé nyelt mennyi ség
(ál lat egy ség)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

1320

Ki je len tem, hogy a vá gó ser tés tar tá sa so rán a ve re ke dé sek, ki ma rá sok meg elõ zé sé hez szük sé ges fel té te le ket biz to sí -
tom, ezen be lül gon dos ko dom a szak sze rû apa ál lat-hasz ná lat ról.

2.5. Ta kar má nyo zás hoz ivó víz mi nõ sé gû víz biz to sí tá sa

Tá mo ga tás mér té ke
(Ft/ál lat egy ség)

Igé nyelt mennyi ség
(ál lat egy ség)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

1540

Ki je len tem, hogy a vá gó ser tés ta kar má nyo zá sá hoz az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len õr zés rend jé rõl
 szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let elõ írásainak meg fe le lõ vi zet hasz ná lok.

2.6. Al mo zás biz to sí tá sa

Tá mo ga tás mér té ke
(Ft/ál lat egy ség)

Igé nyelt mennyi ség
(ál lat egy ség)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

670

Ki je len tem, hogy alom al kal ma zá sá val a vá gó ser tés nek szá raz, me leg tar tá si he lyet biz to sí tok.

2.7. Meg fe le lõ mik ro klí ma biz to sí tá sa

Tá mo ga tás mér té ke
(Ft/ál lat egy ség)

Igé nyelt mennyi ség
(ál lat egy ség)

Igé nyelt tá mo ga tás
(Ft)

1100

(Írja be tá mo ga tá si jog cí men ként az igé nyelt mennyi sé get és az en nek alap ján szá mí tott tá mo ga tá si össze get!)
Igé nyelt tá mo ga tás össze sen: ...................................... Ft.
(A 2.1–2.7 pon tok „Igé nyelt tá mo ga tás” osz lo pá ban fog lalt össze gek össze sí té se.)

3. Nyi lat ko za tok

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

3.2. Nyi lat ko zom, hogy adó-, vám-, egész ség-, nyug díj-, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék tar to zá som nincs.
3.3. Nyi lat ko zom, hogy az érin tett ter mék pá lyán mû kö dõ olyan ál la mi lag el is mert ter me lõi cso port, Be szer zé si és Ér -

té ke sí tõ Szö vet ke zet, te nyész tõ szer ve zet, ter mék ta nács vagy szak mai szer ve zet tag ja va gyok, amely nyi tott tag ság gal
mû kö dik.

3.4. Nyi lat ko zom, hogy a ser té sek je lö lé sé rõl, va la mint Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré rõl  szóló
116/2003. (XI. 18.) FVM ren de let elõ írásainak ele get tet tem.

3.5. Nyi lat ko zom, hogy a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok ál ta lá nos és kü lö nös fel té te le i nek meg fe le lek.
3.6. Hoz zá já ru lok ah hoz, hogy a tá mo ga tás ra  való jo go sult ság el len õr zé se és a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa ér de ké ben

a szük sé ges mér té kig és idõ tar tam ban az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a Vám- és Pénz ügy õr ség, az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság, il let ve azok szer vei, to váb bá a Ma gyar
 Államkincstár Rt. az ál ta lam kö zölt ada ta i mat fel hasz nál ják.
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3.7. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor ag rár- vagy ag rár-vi dék fej lesz té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be -
vé te le  miatt jog erõs ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zás sal nem ren del ke zem.

3.8. Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké rel mem ben sze rep lõ ál lat jó lé ti te vé keny sé ge ket a tá mo ga tá si ké re lem be nyúj -
tá sá tól szá mí tott leg alább öt éven át foly ta tom.

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

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

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

igény lõ (cég sze rû) alá írá sa

Iga zo lom, hogy a ké re lem ben fel tün te tett tá mo ga tá si igény meg ala po zott.

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

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

ál lat ál lo mányt fel ügye lõ
ke ze lõ ál lat or vos

Mel lék le tek:

– A te rü le ti leg ille té kes ál lat egész ség ügyi ha tó ság iga zo lá sa a 2.  § (2) be kez dés d) pont já ban elõ írt fel té te lek tel je sí té -
sé rõl;

– Bér híz la ló/bér ne ve lõ ese tén a 2.  § (6) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok;
– Bér híz lal ta tó/bér ne vel te tõ ese tén a 2.  § (7) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok;
– Na gyobb fé rõ hely biz to sí tá sa ese tén a 3.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok;
– Ter mé sze tes fel té tel biz to sí tá sa ese tén a 4.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok;
– Fény biz to sí tá sa ese tén az 5.  § (3) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok;
– Ve re ke dé sek, ki ma rá sok meg elõ zé se ese tén a 6.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok;
– Ivó víz mi nõ sé gû víz biz to sí tá sa ese tén a 7.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok;
– Alom biz to sí tá sa ese tén a 8.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok;
– Mik ro klí ma biz to sí tá sa ese tén a 9.  § (3) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok.”

2. számú melléklet az 56/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

,,2. szá mú mel lék let a 140/2007. (XI. 28.) FVM ren de let hez

A ta kar má nyo zás hoz hasz nált ita tó vi zet ivó víz mi nõ sé gû nek kell te kin te ni, ha az igény lõ a tá mo ga tá si ké re lem hez
csa tol ja:

a) az akk re di tált la bo ra tó ri um vizs gá la ti ered mé nyét ar ról, hogy az ita tás ra hasz nált víz az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel -
mé nye i rõl és az el len õr zés rend jé rõl  szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té ben a víz nye ré si mód -
já tól füg gõ en meg ha tá ro zott ha tár ér té kek te kin te té ben meg fe lel az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i nek az aláb bi pa ra mé -
te rek vo nat ko zá sá ban:

1. mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok: E. coli, te lep szám 20 °C-on,
2. ké mi ai vizs gá la tok: szín, szag, nit rit, per man ga nát in dex, ve ze tõ ké pes ség,
va la mint az igény lõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a víz nye rõ hely meg fele lõen van ki ala kít va, biz to sít va ez zel az ita tó víz

szennye zõ dé sé nek meg aka dá lyo zá sát, vagy
b) a víz szol gál ta tó írá sos nyi lat ko za tát ar ról, hogy az ál ta la szol gál ta tott víz ivó víz mi nõ sé gû, ha a te le pen az ál la tok

víz el lá tá sa ve ze té kes víz há ló zat ról tör té nik.”
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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 me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A ba rom fi ága zat ban igény be ve he tõ ál lat jó lé ti tá -
mo ga tá sok fel té te le i rõl  szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal
egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„e) szak mai el len õr zé si lap: a tá mo ga tás igény lõ je ál tal

a Ba rom fi Ter mék Ta nács hoz el len jegy zés cél já ból be -
nyúj tan dó adat lap.”

(2) Az R. 1.  § (4)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek, va la mint a § a kö vet ke zõ (8)–(9) be kez -
dé sek kel egé szül ki:

„(4) Az ál lat egy ség szá mí tás mód ját ba rom fi fa jon ként
és hasz no sí tá si irá nyon ként ál lat egye dek re vo nat ko zó an
az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za. A da rab szám és a táb lá -
zat alap ján ki szá mí tott ál lat egy sé get ke re kí tés nél kül kell
fel hasz nál ni a tá mo ga tá si összeg ki szá mí tá sá nál. Az ál lat -
egy ség ki szá mí tá sá nak alap ja a 3., a 6., va la mint a 7.  §-ban
meg ha tá ro zott tá mo ga tá si jog cí mek nél a na pos ko ri le te le -
pí té si ál lat lét szám, há zi tyúk nál (BTO 0124101200 és
0124101310) és puly ká nál (BTO 124103220) az át mi nõ sí -
tés ko ri ál lat lét szám, a 4. és az 5.  §-ban meg ha tá ro zott tá -
mo ga tá si jog cí mek nél pe dig min den ba rom fi faj ese té ben
a vá gó híd ra le vá gás ra le adott ál lat lét szám.

(5) A na pos kori le te le pí tés da rab szá mát a na pos ál lat
vá sár lá sá ról  szóló szám la, sa ját tu laj don ban lévõ kel te tõ
ese tén a bel sõ át he lye zést iga zo ló bi zony lat má so la tá nak
csa to lá sá val kell iga zol ni. Az át mi nõ sí tés ko ri ál lat lét szá -
mot, tyúk nál (jér ce) és puly ká nál (elõ ne velt puly ka) szin -
tén a vá sár lás ról  szóló szám la má so la tá nak, sa ját elõ ne ve -
lés ese tén az át mi nõ sí tés rõl  szóló, a ke ze lõ ál lat or vos ál tal
iga zolt bi zony lat be csa to lá sá val kell iga zol ni, ame lye ken
a le te le pí tett da rab szám nak sze re pel nie kell. A hí zott liba
és a hí zott ka csa tö més be fo gás ko ri da rab szá mát nem kell
bi zony lat tal iga zol ni. Amennyi ben a ké rel me zõ vég zi az
elõ, il let ve utó ne ve lést, ak kor az át mi nõ sí tés rõl a ke ze lõ

ál lat or vos iga zo lá sát is tar tal ma zó szi go rú szám adá sú bel -
sõ bi zony la tot (szál lí tó le vél vagy ko ros bí tá si bi zony lat
vagy 2740 BIR nyom tat vány) kell a tá mo ga tá si ké re lem -
hez csa tol ni.

(6) E ren de let alap ján tá mo ga tás az adott tá mo ga tá si év -
ben ja nu ár 1. és de cem ber 31. kö zött a to vább tar tás ra (tö -
més re) ne velt li bá ra és ka csá ra, be ó la zott jér cé re és be ó la -
zott elõ ne velt puly ká ra, il let ve le vá gott összes ba rom fi fé -
lé re, leg fel jebb mind össze sen 4 mil li árd fo rint össze gig
nyújt ha tó. A tá mo ga tá si ke ret a 4. szá mú mel lék let ben fog -
lal tak alap ján, fa jon ként és hasz no sí tá si irá nyon ként el kü -
lö ní tett tá mo ga tá si ke re tek sze rint ke rül fel osz tás ra.

(7) A tá mo ga tást ba rom fi ál lo má nyon ként le het igé nyel ni.
A 0124101220 BTO szá mú nö ven dék csir ke; 0124101220,
il let ve 0124105222 BTO szá mú sza bad tar tá sos csir ke, il let ve 
gyön gyös; 0124102212 BTO szá mú pe cse nye li ba; nem tö -
mõ alap anyag ként elõ ál lí tott 0124102220 BTO szá mú liba;
0124102222 BTO szá mú liba; 0124104212 BTO szá mú ka -
csa és nem tö mõ alap anyag ként elõ ál lí tott 0124104210 BTO
szá mú ka csa ese té ben az összes tá mo ga tá si jog cím után igé -
nyel he tõ tá mo ga tás.

(8) Két fá zi sú ne ve lés ese tén csak va la mely ne ve lé si
vagy hasz no sí tá si sza kasz ban vagy az egyes sza ka szok ban 
jog cí mek sze rint meg oszt va igé nyel he tõ tá mo ga tás az
aláb bi ak sze rint:

a) 0124101200 és 0124101310 BTO szá mú há zi tyúk,
va la mint 0124103220 BTO szá mú puly ka ese té ben az elõ -
ne ve lé si fá zis ban tá mo ga tás nem igé nyel he tõ,

b) a to vább tar tás ra (tö més re) ne velt 0124102220 BTO
szá mú li bá nál és 0124104210 BTO szá mú ka csá nál – ko -
rá tól füg get le nül – a 3., 6. és 7.  §-ok ban meg ha tá ro zott jog -
cí mek után igé nyel he tõ tá mo ga tás,

c) tö més sel híz lalt 0124102223 BTO szá mú hí zott liba
és 0124104222 BTO szá mú hí zott ka csa után a 4. és
5.  §-ban rög zí tett tá mo ga tá si jog cím után igé nyel he tõ tá -
mo ga tás.

d) há zi tyúk ese té ben a jér cék beó la zá sa után a 6. és
7.  §-ban rög zí tett jog cí mek után igé nyel he tõ tá mo ga tás. A
4. és 5.  § sze rin ti tá mo ga tás a vá gást köve tõen igé nyel he tõ,

e) puly ka ese té ben az elõ ne velt puly ka beó la zá sa után
a 3., 6. és 7.  §-ban rög zí tett jog cí mek után igé nyel he tõ tá -
mo ga tás. A 4. és 5.  § sze rin ti tá mo ga tás a vá gást köve tõen
igé nyel he tõ,

f) ugyan azon ál lo mány nál az igény lés a 3., 6. és 7.  §-ok, 
il let ve a 4. és 5.  §-ok sze rint csak meg oszt va ad ha tó be.

(9) Amennyi ben a hí zott li bá nál és hí zott ka csá nál a ne -
ve lés és a tö més is azo nos ter me lõ nél tör té nik, a tá mo ga tás
igény lé sét ak kor is meg oszt va kell be nyúj ta ni.”

2.  §

Az R. 2.  § (4)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek, va la mint a § a kö vet ke zõ (8)–(10) be -
kez dé sek kel egé szül ki:
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„(4) E ren de let sze rin ti tá mo ga tás ba rom fi ál lo má nyon -
ként egy al ka lom mal igé nyel he tõ az 1.  § (6) be kez dés ben
fog lal tak kal össz hang ban, a 2. szá mú mel lék let sze rin ti tá -
mo ga tá si ké re lem nek az igény lõ la kó he lye, il let ve szék he -
lye sze rint ille té kes Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hi va tal (a továb biak ban: MVH) me gyei ki ren delt sé gé hez
pos tai úton tör té nõ meg kül dé sé vel. A tá mo ga tá si ké rel met
egy al ka lom mal, a tárgy évet kö ve tõ év ja nu ár hó nap ban
kell be nyúj ta ni.

(5) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell:
a) az egyes jog cí mek nél meg ha tá ro zott do ku men tu mo -

kat,
b) az 1.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt bi zony la to kat,
c) a 2.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lal tak vál la -

lá sá ról  szóló nyi lat ko za tot,
d) a 2.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti ter me lõi

cso port, Be szer zé si és Ér té ke sí tõ Szö vet ke zet, te nyész tõ
szer ve zet, ter mék ta nács vagy szak mai szer ve zet iga zo lá sát 
ar ról, hogy az igény lõ a tárgy év re vo nat ko zó an ér vé nyes
tag ság gal ren del ke zik,

e) a te rü le ti leg ille té kes ál lat egész ség ügyi ha tó ság nak
az ál lat egész ség ügyi nyil ván tar tá si kö te le zett sé gek, va la -
mint az ál lat egész ség ügyi és ál lat vé del mi sza bá lyok be tar -
tá sá ról  szóló iga zo lá sát, va la mint

f) a Ba rom fi Ter mék Ta nács ja vas la tá val és el len jegy -
zé sé vel el lá tott 5. szá mú mel lék let sze rin ti szak mai el len -
õr zé si la pot.

(6) Hi á nyo san be nyúj tott ké rel mek ese tén az MVH az
igény lõt a hi á nyos sá gok pót lá sá ra szó lít ja fel.

(7) Az MVH ér de mi dön té sét az adott évre vo nat ko zó an 
be nyúj tott összes ké re lem el len õr zé sét köve tõen hoz za
meg.

(8) A be ér ke zett összes igény rõl, a jó vá ha gyott igény rõl
és a ki fi ze tett tá mo ga tás össze gé rõl az MVH tá jé koz ta tást
küld az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek.

(9) Az MVH a jó vá ha gyott tá mo ga tá si ké rel me ket
a 4. szá mú mel lék let ben rög zí tett ba rom fi fa jon ként el kü lö -
ní tett tá mo ga tá si ke re tek sze rint össze sí ti, ezek figye -
lembe véte lével – amennyi ben a ren del ke zés re álló for rás
az adott ba rom fi faj ra be nyúj tott igényt nem fe de zi – ará -
nyo sí tás sal meg ál la pít ja a vissza osz tás mér té két, il let ve
a ké rel men ként járó tá mo ga tás össze gét. Az MVH a tá mo -
ga tás össze gé rõl ha tá ro zat ban dönt.

(10) A tá mo ga tás a tá mo ga tá si évet köve tõen a (9) be kez -
dés ben fog lalt ha tá ro zat ho za talt, il let ve a szük sé ges for rás
ren del ke zés re ál lá sát köve tõen ke rül ki fi ze tés re. A tá mo ga tás 
át uta lá sa a ké rel me zõ nek az MVH ügy fél-nyil ván tar tá si
rend sze ré ben sze rep lõ bank szám lá já ra tör té nik.”

3.  §

(1) Az R. 3.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) E jog cím alap ján az az igény lõ jo go sult tá mo ga tás -
ra, aki vagy amely rend sze re sen, ba rom fi ál lo má nyon ként

vagy nap tá ri ne gyed éven ként egy al ka lom mal el len õriz te ti 
az ál ta la fel hasz nált ba rom fi ne ve lõ-, puly ka utó ne ve lés -
nél be fe je zõ táp nem kí vá na tos anyag tar tal mát, ezen be lül
a mi ko to xin tar tal mat. Az a vizs gá la ti ered mény fo gad ha tó 
el, ame lyet a szó ban for gó ál lo mány ne ve lé si ide je alatt
vagy a vá gás nap tá ri ne gyed évé ben vé gez tek el.”

(2) Az R. 3.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(4) A 2. szá mú mel lék let sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem -
hez csa tol ni kell a vizs gá lat el vég zé sé re akk re di tált la bo ra -
tó ri um vo nat ko zó, a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér ték -
re is ki ter je dõ iga zo lá sát. A la bo ra tó ri u mi vizs gá lat do ku -
men tu ma a ta kar mány gyár tó tól is be sze rez he tõ, eb ben az
eset ben a ta kar mány gyár tó nyi lat ko zik az igény lõ ál tal vá -
sá rolt ta kar mány mennyi sé gé rõl és a vá sár lás idõ pont já ról. 
Amennyi ben a jegy zõ könyv kü lön nem tün te ti fel, a vizs -
gá lat el vég zé se idõ pont já nak a jegy zõ könyv ki ál lí tá sá nak
dá tu ma te kin ten dõ.”

4.  §

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

„(4) A 2. szá mú mel lék let sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem -
hez csa tol ni kell a vá gó híd nak és a fel ügye lõ jo go sult ál lat -
or vos nak a mell sé rü lé sek (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ará nyá ra vo nat ko zó iga zo lá sát, amely tar tal maz za a le vá -
gott ba rom fi da rab szá mát és vá gá sá nak idõ pont ját.”

5.  §

Az R. 5.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(4) A 2. szá mú mel lék let sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem -
hez csa tol ni kell a vá gó híd nak és a fel ügye lõ jo go sult ál lat -
or vos nak a tö rött vég ta gú ál la tok (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ará nyá ra vo nat ko zó iga zo lá sát is, amely tar tal -
maz za a le vá gott ba rom fi da rab szá mát és vá gá sá nak idõ -
pont ját.”

6.  §

Az R. 6.  § (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„(3) Az igény lõ ál tal hasz nált ba rom fi ne ve lõ-, há zi -
tyúk nál to jó-I, puly ka utó ne ve lés nél be fe je zõ táp ál la ti fe -
hér je ere de tû anya gok a la bor vizs gá la ti ki mu ta tá si ha tár ér -
té ket nem ér he tik el. Az igény lõ kö te les ba rom fi ál lo má -
nyon ként vagy nap tá ri ne gyed éven ként egy al ka lom mal
ilyen irá nyú vizs gá la tot vé gez tet ni akk re di tált laborató -
riumban, az ál lat ál lo mányt fel ügye lõ, ke ze lõ ál lat or vos
 által cél zot tan vett ta kar mány min tá ból. A la bo ra tó ri u mi
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vizs gá lat do ku men tu ma a ta kar mány gyár tó tól is be sze rez -
he tõ, eb ben az eset ben a ta kar mány gyár tó nyi lat ko zik az
igény lõ ál tal vá sá rolt ta kar mány mennyi sé gé rõl és a vá sár -
lás idõ pont já ról. Az a vizs gá la ti ered mény fo gad ha tó el,
ame lyet a szó ban for gó ál lo mány ne ve lé si ide je alatt vagy
a vá gás nap tá ri ne gyed évé ben vé gez tek el.

(4) A 2. szá mú mel lék let sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem hez
csa tol ni kell:

a) az akk re di tált la bo ra tó ri um vo nat ko zó iga zo lá sát, és
b) a ta kar mány el lá tó nyi lat ko za tát az elõ ál lí tott ta kar -

mány ál la ti fe hér je, il let ve hal liszt men tes sé gé rõl.”

7.  §

(1) Az R. 1–4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1–4. szá mú mel lék le te lép.

(2) Az R. e ren de let 5. szá mú mel lék le te sze rin ti 5. szá -
mú mel lék let tel egé szül ki.

8.  §

(1) Ez a ren de let 2009. má jus 4-én lép ha tály ba.

(2) Az 1–7.  § e ren de let hatályba lépését kö ve tõ har ma -
dik na pon ha tá lyát vesz ti.

9.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban tárgy ne gyed év: ál lat faj -
tól és jog cím tõl füg gõ en a na pos ko ri le te le pí tés idõ pont ja,
az át mi nõ sí tés idõ pont ja, il let ve a vá gás idõ pont ja sze rin ti
nap tá ri ne gyed év.

(2) E ren de let alap ján leg fel jebb 750 mil lió Ft ke ret -
össze gig a 2009. évi el kü lö ní tett ke re tek ter hé re, a 2009.
év ben tá mo ga tás fi zet he tõ ki a 2008. évre el kü lö ní tett tá -
mo ga tá si ke ret összeg ki me rü lé sé nek ha tár nap já ig hi á nyo -
san be nyúj tott, de ezt köve tõen hi ány pó tolt és tel jes sé vált
ké rel mek re, ame lyek ese té ben a hi ány pót lás ra fel szó lí tó
vég zés meg ho za ta lá ra a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej -
lesz té si, va la mint ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in -
téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló
2007. évi XVII. tör vény 55.  § (2) be kez dé se sze rin ti 60 na -
pon túl ke rült sor.

(3) A (2) be kez dés alap ján a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék -
fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH) ál tal jó vá ha -
gyott tá mo ga tá sok a 2009. évre ren del ke zés re álló, mind -
össze sen 4 mil li árd Ft össze gû, az R. 4. szá mú mel lék le té -
ben fog lalt, fa jon ként és ter mé ken ként el kü lö ní tett tá mo -
ga tá si ke ret össze ge ket ter he lik. A (2) be kez dés sze rin ti ke -
ret összeg el kü lö ní tett tá mo ga tá si ke re ten kén ti ma rad vá -
nya a 6. szá mú mel lék let sze rin ti ne gye dik ne gyed évi ke -
ret össze get nö ve li.

(4) A (2) be kez dés alap ján meg ál la pí tott tá mo ga tá so kon 
fe lü li 2009. évi tá mo ga tá si ke ret össze get a 2009. ja nu ár 1.
és de cem ber 31. kö zött le vá gott összes ba rom fi fé lé re, to -
váb bá to vább tar tás ra (tö més re) ne velt li bá ra és ka csá ra,
be ó la zott jér cé re és be ó la zott elõ ne velt puly ká ra vo nat ko -
zó an be nyúj tott jog sze rû igé nyek kö zött kell fel osz ta ni,
a 6. szá mú mel lék let sze rint. Tyúk és puly ka ese té ben
a 2008. év ben be ó la zott, de 2009. év ben le vá gott ál lo -
mány ra is igé nyel he tõ tá mo ga tás.

(5) A (4) be kez dés alap ján meg ál la pí tott tá mo ga tás ba -
rom fi ál lo má nyon ként egy al ka lom mal tel jes tárgy ne gyed -
év re vo nat ko zó an igé nyel he tõ az R. 1.  § (6) be kez dé sé ben
fog lal tak kal össz hang ban, az R. 2. szá mú mel lék le te sze -
rin ti tá mo ga tá si ké re lem nek az igény lõ la kó he lye, il let ve
szék he lye sze rint ille té kes MVH me gyei ki ren delt sé gé hez
pos tai úton tör té nõ meg kül dé sé vel. A tá mo ga tá si ké rel met
2009. I. tárgy ne gyed évé re vo nat ko zó an 2009. má jus
31-ig, a II–IV. tárgy ne gyed év re vo nat ko zó an a tárgy ne -
gye dé vet kö ve tõ hó nap utol só nap já ig kell be nyúj ta ni.
Tyúk és puly ka ese té ben a 2008. év ben be ó la zott, de 2009. 
év ben le vá gott ál lo mány ra vo nat ko zó tá mo ga tá si ké rel met 
min den jog cím ese té ben egy szer re, a vá gás idõ pont ja
 szerinti tárgy ne gyed év re vo nat ko zó ha tár na pig kell be -
nyúj ta ni.

(6) Az MVH a (4) be kez dés sze rint be nyúj tott és az el -
len õr zést köve tõen jó vá ha gyott tá mo ga tá si ké rel me ket ne -
gyed éven te össze sí ti, az adott tárgy ne gyed év re vo nat ko -
zó an meg ál la pít ja a ké rel men ként járó tá mo ga tás össze gét.

(7) Amennyi ben az adott ba rom fi faj ra be nyúj tott tárgy -
ne gyed éves igény meg ha lad ja a 6. szá mú mel lék let ben
a tárgy ne gyed év re rög zí tett, ba rom fi fa jon ként el kü lö ní tett
tá mo ga tá si ke re tet, az MVH az érin tett tárgy ne gyed év re
vo nat ko zó an a 6. szá mú mel lék let ben rög zí tett ba rom fi fa -
jon ként el kü lö ní tett tá mo ga tá si ke re tek alap ján – a (2) be -
kez dés ben fog lal tak ra is fi gye lem mel – meg ál la pít ja
a vissza osz tás mér té két és en nek figye lembe véte lével
a ké rel men ként ma xi má li san ad ha tó tá mo ga tás össze gét.

(8) Az MVH ér de mi dön té sét az adott ne gyed év re vo -
nat ko zó an be nyúj tott összes ké re lem el len õr zé sét köve -
tõen hoz za meg.

(9) Az MVH a tá mo ga tás ról  szóló dön tés ho za talt, il let -
ve a szük sé ges for rás ren del ke zés re ál lá sát köve tõen in téz -
ke dik a tá mo ga tás ki fi ze té sé rõl. A tá mo ga tás át uta lá sa
a ké rel me zõ nek az MVH ügy fél-nyil ván tar tá si rend sze ré -
ben sze rep lõ bank szám lá já ra tör té nik.

(10) A be ér ke zett összes igény rõl, a jó vá ha gyott igé nyek -
rõl és a ki fi ze tett tá mo ga tás ról az MVH a tárgynegyed évet
köve tõen tá jé koz ta tást küld az ag rár po li ti ká ért fe le lõs
 miniszternek.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet az 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

„1. szá mú mel lék let a 139/2007. (XI. 28.) FVM ren de let hez

Állategység

BTO ter mék szám Ba rom fi meg ne ve zé se BTO sze rint
Vál tó szám 
(ÁE/ál lat)

0124101220 nö ven dék csir ke (vá gó csir ke) 0,0017

0124101220
0124105222

sza bad tar tá sos csir ke és gyön gyös 0,0017

0124101200
0124101310

házi tyúk 0,0200

0124102212 pe cse nye li ba 0,0050

0124102220 nö ven dék liba 3 hó na pos és idõ sebb 0,0050

0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl 9 hó na pig vá gás ra 0,0050

0124102223 hí zott liba 0,0067

0124104212 pe cse nye ka csa, leg fel jebb 2 hó na pos in ten zív tar tás ban 0,0020

0124104210 nö ven dék ka csa, 3 hó nap nál fi a ta labb 0,0033

0124104222 hí zott ka csa 0,0033

0124103220 nö ven dék puly ka 3 hó na pos és idõ sebb 0,0067

„

2. számú melléklet az 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

„2. szá mú mel lék let a 139/2007. (XI. 28.) FVM ren de let hez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

a baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl 
a 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján

Be nyúj tás he lye: az igény lõ lak he lye, il let ve szék he lye sze rint ille té kes MVH Me gyei Ki ren delt ség

1. Az igény lõ ada tai:

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

Tel.: ...................................................................................................................................................................................

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

Adó szá ma: .........................................................................................................................................................................

Adó azo no sí tó jele: ............................................................................................................................................................

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

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

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

Fe le lõs ügy in té zõ neve: .........................................................................................................Tel.: ..................................
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2. Tá mo ga tás

  A tá mo ga tott ál lo mány azo no sí tó ja: .............................................................................................................................

2.1. Ta kar mány nem kí vá na tos anyag tar tal má nak rend sze res el len õr zé se

BTO ter mék szám Ba rom fi meg ne ve zé se BTO sze rint
Tá mo ga tás 

(Ft/ÁE)
Igé nyelt mennyi ség 

(ÁE)
Igé nyelt tá mo ga tás 

(Ft)

0124101220 nö ven dék csir ke (vá gó csir ke) 2078     

0124101220
0124105222

sza bad tar tá sos csir ke és gyön gyös 2795     

0124102212 pe cse nye li ba 2070,53

0124102220 nö ven dék liba 3 hó na pos és idõ sebb 3837,04

0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl 9 hó na pig vá gás ra 2999,75

0124102223 hí zott liba 1258,18

0124104212 pe cse nye ka csa, leg fel jebb 2 hó na pos
in ten zív tar tás ban

3074,29

0124104210 nö ven dék ka csa 3 hó nap nál fi a ta labb 3070,92

0124104222 hí zott ka csa 1637,18

0124103220 nö ven dék puly ka 3 hó na pos és idõ sebb 4425     

Ki je len tem, hogy az ál ta lam fel hasz nált ta kar mány nem kí vá na tos anyag tar tal mát, ezen be lül a mi ko to xin-tar tal mat
ba rom fi ál lo má nyon ként vagy nap tá ri ne gyed éven ként egy al ka lom mal akk re di tált la bo ra tó ri um mal el len õriz te tem.

2.2. Me cha ni kai sé rü lé sek meg elõ zé se

BTO ter mék szám Ba rom fi meg ne ve zé se BTO sze rint
Tá mo ga tás 

(Ft/ÁE)
Igé nyelt mennyi ség

(ÁE)
Igé nyelt tá mo ga tás 

(Ft)

0124101220 nö ven dék csir ke (vá gó csir ke) 4 736     

0124101220
0124105222

sza bad tar tá sos csir ke és gyön gyös 5 715     

0124101200
0124101310

házi tyúk 1 159     

0124102212 pe cse nye li ba 32 809,20

0124102220 nö ven dék liba 3 hó na pos és idõ sebb 53 922,97

0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl 9 hó na pig vá gás ra 37 299,15

0124102223 hí zott liba 42 496,20

0124104212 pe cse nye ka csa, leg fel jebb 2 hó na pos
in ten zív tar tás ban

16 869,53

0124104210 nö ven dék ka csa, 3 hó nap nál fi a ta labb 41 230,77

0124104222 hí zott ka csa 63 411,58

0124103220 nö ven dék puly ka 3 hó na pos és idõ sebb 9 822     

Ki je len tem, hogy a ba rom fi ál lo mány tar tá sa so rán a mell sé rü lés meg elõ zé sé hez szük sé ges fel té te le ket biz to sí tom.

2.3. Kí mé le tes ál lat moz gás és szál lí tás biz to sí tá sa

BTO ter mék szám Ba rom fi meg ne ve zé se BTO sze rint
Tá mo ga tás 

(Ft/ÁE)
Igé nyelt mennyi ség

(ÁE)
Igé nyelt tá mo ga tás 

(Ft)

0124101220 nö ven dék csir ke (vá gó csir ke) 633     

0124101220
0124105222

sza bad tar tá sos csir ke és gyön gyös 854,45

0124101200
0124101310

házi tyúk 120     
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BTO ter mék szám Ba rom fi meg ne ve zé se BTO sze rint
Tá mo ga tás 

(Ft/ÁE)
Igé nyelt mennyi ség

(ÁE)
Igé nyelt tá mo ga tás 

(Ft)

0124102212 pe cse nye li ba 3 750,60

0124102220 nö ven dék liba 3 hó na pos és idõ sebb 16 740,38

0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl 9 hó na pig vá gás ra 3 551,10

0124102223 hí zott liba 3 712,51

0124104212 pe cse nye ka csa, leg fel jebb 2 hó na pos
in ten zív tar tás ban

1 301,04

0124104210 nö ven dék ka csa, 3 hó nap nál fi a ta labb 4 242,02

0124104222 hí zott ka csa 5 908,97

0124103220 nö ven dék puly ka 3 hó na pos és idõ sebb 2 324     

Ki je len tem, hogy a ba rom fi ál lo mány tar tá sa so rán a kí mé le tes ál lat moz ga tás és szál lí tás fel té te le it biz to sí tom.

2.4. Ál la ti fe hér je men tes ta kar mány hasz ná la ta

BTO ter mék szám Ba rom fi meg ne ve zé se BTO sze rint
Tá mo ga tás 

(Ft/ÁE)
Igé nyelt mennyi ség

(ÁE)
Igé nyelt tá mo ga tás 

(Ft)

0124101220 nö ven dék csir ke (vá gó csir ke) 8 520     

0124101220
0124105222

sza bad tar tá sos csir ke és gyön gyös 12 207     

0124101200
0124101310

házi tyúk 2 088     

0124102212 pe cse nye li ba 11 992,80

0124102220 nö ven dék liba 3 hó na pos és idõ sebb 22 841,28

0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl 9 hó na pig vá gás ra 15 275,40

0124102223 hí zott liba 18 802,80

0124104212 pe cse nye ka csa, leg fel jebb 2 hó na pos
in ten zív tar tás ban

11 230,75

0124104210 nö ven dék ka csa, 3 hó nap nál fi a ta labb 18 330,60

0124104222 hí zott ka csa 27 352,10

0124103220 nö ven dék puly ka 3 hó na pos és idõ sebb 18 970     

Ki je len tem, hogy az ál ta lam fel hasz nált ta kar mány ál la ti fe hér je men tes sé gét, kü lö nös te kin tet tel a hal liszt men tes sé -
gét ba rom fi ál lo má nyon ként vagy nap tá ri ne gyed éven ként egy al ka lom mal akk re di tált la bo ra tó ri um mal el len õriz te tem.

2.5. Ta kar má nyo zás hoz ivó víz mi nõ sé gû víz biz to sí tá sa

BTO ter mék szám Ba rom fi meg ne ve zé se BTO sze rint
Tá mo ga tás 

(Ft/ÁE)
Igé nyelt mennyi ség

(ÁE)
Igé nyelt tá mo ga tás 

(Ft)

0124101220 nö ven dék csir ke (vá gó csir ke) 2575     

0124101220
0124105222

sza bad tar tá sos csir ke és gyön gyös 1367     

0124101200
0124101310

házi tyúk 1856     

0124102212 pe cse nye li ba 3226,58

0124102220 nö ven dék liba 3 hó na pos és idõ sebb 5436,92

0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl 9 hó na pig vá gás ra 2601,90

0124102223 hí zott liba 1497,62

0124104212 pe cse nye ka csa, leg fel jebb 2 hó na pos
in ten zív tar tás ban

622,44

0124104210 nö ven dék ka csa, 3 hó nap nál fi a ta labb 2332,99

0124104222 hí zott ka csa 784,93

0124103220 nö ven dék puly ka 3 hó na pos és idõ sebb 6134     
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Ki je len tem, hogy a ba rom fi ál lo mány ta kar má nyo zá sá hoz az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl és az el len õr zés rend -
jé rõl  szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let elõ írásainak meg fe le lõ vi zet hasz ná lok.

(Írja be tá mo ga tá si jog cí men ként és ba rom fi fa jon ként az igé nyelt mennyi sé get és az en nek alap ján szá mí tott tá mo ga -
tá si össze get!)

2.6. Tá mo ga tá si igény össze sen (Ft): ...........................
(A 2.1–2.5. pon tok „Igé nyelt tá mo ga tás” osz lo pá ban fog lalt össze gek össze sí té se.)

3. Nyi lat ko za tok

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

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

3.3. Nyi lat ko zom, hogy az érin tett ter mék pá lyán mû kö dõ, olyan ál la mi lag el is mert ter me lõi cso port, BÉSZ, te nyész -
tõ szer ve zet, ter mék ta nács vagy szak mai szer ve zet tag ja va gyok, amely nyi tott tag ság gal mû kö dik.

3.4. Nyi lat ko zom, hogy a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal ál tal mû köd te tett Te nyé szet In for má ci ós Rend szer -
ben és Ba rom fi In for má ci ós Rend szer ben részt ve szek.

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

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

3.7. Nyi lat ko zom, hogy a ké re lem be nyúj tá sa kor ag rár- vagy ag rár-vi dék fej lesz té si tá mo ga tás jo go su lat lan igény be -
vé te le  miatt jog erõs ha tá ro zat tal meg ál la pí tott köz tar to zás sal nem ren del ke zem.

3.8. Nyi lat ko zom, hogy a tá mo ga tá si ké rel mem ben meg je lölt ál lat jó lé ti te vé keny sé ge ket a tá mo ga tá si ké re lem be -
nyúj tá sá tól szá mí tott leg alább öt éven át foly ta tom.

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

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

......................................................
igény lõ (cég sze rû) alá írá sa

Iga zo lom, hogy a ké re lem ben meg je lölt tá mo ga tá si igény meg ala po zott.

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

........................................................................
ál lat ál lo mányt fel ügye lõ ke ze lõ ál lat or vos

Mel lék le tek:

– Te rü le ti leg ille té kes ál lat egész ség ügyi ha tó ság iga zo lá sa a 2.  § (2) be kez dés d) pont já ban elõ írt fel té te lek tel je sí té -
sé rõl.

– A ter me lõi cso port, Be szer zé si és Ér té ke sí tõ Szö vet ke zet, te nyész tõ szer ve zet, az adott ter mék pá lyán mû kö dõ ter -
mék ta nács vagy szak mai szer ve zet tárgy év re vo nat ko zó tag sá gi iga zo lá sa.

– Ta kar mány nem kí vá na tos anyag tar tal má nak el len õr zé se ese tén a 3.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok.
– Me cha ni kai sé rü lés meg elõ zé se ese tén a 4.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok.
– Kí mé le tes ál lat moz gás és szál lí tás biz to sí tá sa ese tén az 5.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok.
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– Ál la ti fe hér je men tes ta kar mány hasz ná la ta ese tén a 6.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok.
– Ivó víz mi nõ sé gû víz biz to sí tá sa ese tén a 7.  § (4) be kez dé sé ben elõ írt do ku men tu mok.
– Na pos vagy elõ ne velt ba rom fi szám la má so la ta az 1.  § (5) be kez dés sze rint.
– Tyúk nál, puly ká nál át mi nõ sí tés rõl ké szült bi zony lat az 1.  § (5) be kez dés sze rint.
– Szak mai El len õr zé si Lap a 2.  § (5) be kez dés sze rint.
– Szi go rú szám adá sú bi zony lat az 1.  § (5) be kez dé se sze rint.”

3. számú melléklet az 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 139/2007. (XI. 28.) FVM ren de let hez

A ta kar má nyo zás hoz hasz nált ita tó vi zet ivó víz mi nõ sé gû nek kell te kin te ni, ha az igény lõ a tá mo ga tá si ké re lem hez
csa tol ja:

a) az akk re di tált la bo ra tó ri um vizs gá la ti ered mé nyét ar ról, hogy az ita tás ra hasz nált víz az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel -
mé nye i rõl és az el len õr zés rend jé rõl  szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té ben a víz nye ré si mód -
já tól füg gõ en meg ha tá ro zott ha tár ér té kek te kin te té ben meg fe lel az ivó víz mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i nek az aláb bi pa ra mé -
te rek vo nat ko zá sá ban:

1. mik ro bi o ló gi ai vizs gá la tok: E. coli, te lep szám 22 °C-on,
2. ké mi ai vizs gá la tok: szín, szag, nit rit, per man ga nát in dex, ve ze tõ ké pes ség,

va la mint az igény lõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a víz nye rõ hely meg fele lõen van ki ala kít va, biz to sít va ez zel az ita tó víz
szennye zõ dé sé nek meg aka dá lyo zá sát, vagy

b) ha a te le pen az ál la tok víz el lá tá sa ve ze té kes víz há ló zat ról tör té nik, a víz szol gál ta tó írá sos nyi lat ko za tát ar ról, hogy
az ál ta la szol gál ta tott víz ivó víz mi nõ sé gû.”

4. számú melléklet az 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

„4. szá mú mel lék let a 139/2007. (XI. 28.) FVM ren de let hez

BTO ter mék szám Ba rom fi meg ne ve zé se BTO sze rint
El kü lö ní tett tá mo ga tá si pénz összeg

(mil lió Ft)

0124101220 nö ven dék csir ke (vá gó csir ke) 1900

0124101220
0124105222

sza bad tar tá sos csir ke és gyön gyös

0124101200
0124101310

házi tyúk 250

0124102212 pe cse nye li ba 803

0124102220 nö ven dék liba 3 hó na pos és idõ sebb

0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl 9 hó na pig vá gás ra

0124102223 hí zott liba

0124104212 pe cse nye ka csa, leg fel jebb 2 hó na pos in ten zív tar tás ban

0124104210 nö ven dék ka csa, 3 hó nap nál fi a ta labb

0124104222 hí zott ka csa

0124103220 nö ven dék puly ka 3 hó na pos és idõ sebb 1047

Össze sen: 4000

„
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5. számú melléklet az 57/2009. (IV. 29.) FVM rendelethez

„5. szá mú mel lék let a 139/2007. (XI. 28.) FVM ren de let hez

SZAKMAI ELLENÕRZÉSI LAP

az állatjóléti támogatásról  szóló 57/2009. (IV. 29.) FVM rendeletben foglalt 
támogatási kérelemhez

Ké rel me zõ neve: ...............................................................................................................................................................

 címe: ..............................................................................................................................................................................

Fe le lõs ügy in té zõ: ......................................................................................................................... Tele fon: ..................

Adó szám/adó azo no sí tó jel: .................................................................. MVH reg. szám.: .............................................

Te nyé szet kód: ...................................................................................................................................................................

Tar tá si hely azo no sí tó: ......................................................................................................................................................

Tá mo ga tott ba rom fi meg ne ve zé se BTO szá ma

Tá mo ga tá si jog cí mek Ál lat egy ség

3.  §, A ta kar má nyok nem kí vá na tos anyag tar tal ma
men tes sé gé nek biz to sí tá sa

4.  §, Me cha ni kai sé rü lés meg elõ zé se

5.  §, Kí mé le tes ál lat moz ga tás és szál lí tás biz to sí tá sa

6.  §, Ál la ti fe hér je men tes ta kar mány biz to sí tá sa

7.  §, Ta kar mány hoz ivó víz mi nõ sé gû víz biz to sí tá sa

A ké re lem ben igé nyelt tá mo ga tás össze ge: ................................................................................................................ Ft.

Na pos vagy elõ ne velt ba rom fi be szer zés*:

Na pos vagy elõ ne velt ba rom fi meg ne ve zé se:

Kel te tõ / szál lí tó
Te nyé szet kód

Át vé tel

neve címe ide je da rab

*  Csatolni kell a na pos vagy elõ ne velt ba rom fi vé tel rõl  szóló szám la má so la tot, sa ját kel te tõ bõl vagy elõ ne ve lõ te lep rõl  való szál lí tás ese tén a szi go rú szám adá -
sú bel sõ szál lí tó le ve let, tömõ alap anyag szám la nél kü li ki he lye zé se ese tén a szál lí tó le vél má so la tát.

Vá gás* vagy tö més re  való ki he lye zés, el adás*:
(a meg fe le lõ szót kér jük alá húz ni)

Ba rom fi fé le meg ne ve zé se

ÁTVEVÕ ÁTADÁS

Neve Címe Te nyé szet kód Ide je Da rab
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ÁTVEVÕ ÁTADÁS

Neve Címe Te nyé szet kód Ide je Da rab

*  Vágás ese tén a da rab szá mot a vá gó hí di iga zo lás alap ján kell meg ad ni, a ren de let 5.  § és 6.  § sze rint az MVH-nak be nyúj tott ál lat egy ség szá mí tás nál figye -
lembe vett ál lat da rab szám mal azo no san.

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

ké rel me zõ alá írá sa

A ké rel met szak ma i lag át te kin tet tük és el fo ga dás ra

ja vas lom nem ja vas lom § sze rin ti jog cím re ja vas lom

Nem le ges vagy rész be ni ja vas lat ese tén in dok lás:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

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

Ba rom fi Ter mék Ta nács
P. H.

Csa tol ni kell a na pos- és elõ ne velt ba rom fi vé te lé rõl  szóló szám la má so la to kat, a ko ros bí tás ról  szóló, vagy sa ját üzem -
be tör té nõ na pos ál lat te le pí té se ese tén az ar ról ki ál lí tott bi zony la to kat.”

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

BTO ter mék szám Ba rom fi meg ne ve zé se BTO sze rint
El kü lö ní tett tá mo ga tá si pénz összeg

(mil lió Ft)

0124101220 nö ven dék csir ke (vá gó csir ke) ne gyed éven ként: 457,35

0124101220
0124105222

sza bad tar tá sos csir ke és gyön gyös

0124101200
0124101310

házi tyúk I. ne gyed év: 71,89
II. ne gyed év: 47,93
III. ne gyed év: 81,48
IV. ne gyed év: 38,34
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BTO ter mék szám Ba rom fi meg ne ve zé se BTO sze rint
El kü lö ní tett tá mo ga tá si pénz összeg

(mil lió Ft)

0124102212 pe cse nye li ba I. ne gyed év: 67,46
II. ne gyed év: 101,19
III. ne gyed év: 118,06
IV. ne gyed év: 134,93

0124102220 nö ven dék liba 3 hó na pos és idõ sebb

0124102222 fi a tal liba 9 hét tõl 9 hó na pig vá gás ra

0124102223 hí zott liba

0124104212 pe cse nye ka csa, leg fel jebb 2 hó na pos in ten zív tar tás ban

0124104210 nö ven dék ka csa, 3 hó nap nál fi a ta labb

0124104222 hí zott ka csa

0124103220 nö ven dék puly ka 3 hó na pos és idõ sebb ne gyed éven ként 189,83

Össze sen: 3250,00
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A pénzügyminiszter
11/2009. (IV. 29.) PM

rendelete

az elfogott, elõállított, õrizetbe vett 
és fogva tartott személyek õrzésének, kísérésének

részletes eljárási szabályairól

A Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX. tör -
vény 43.  § h) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján,
a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va, az igaz ság ügyi és ren -
dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § n) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Ha az el fo gott, elõ ál lí tott, õri zet be vett és fog va tar -
tott jo ga i nak gya kor lá sa, kö te le zett sé gé nek tel je sí té se vagy 
va la mely el já rá si cse lek mény nek a fo ga na to sí tá sa
 érdekében a fen ti in téz ke dé sek va la me lyi ké vel érin tett sze -
mély kí sé ré se és fog dán kí vü li õr zé se szük sé ges, ar ról
a Vám- és Pénz ügy õr ség in téz ke dést el ren de lõ nyo mo zó
ha tó sá ga, il let ve a nyo mo zó ha tó sá gá nak fel ké ré se alap ján
– elõ ze tes egyez te tést köve tõen – a Vám- és Pénz ügy õr ség
Köz pon ti Jár õr szol gá lat Pa rancs nok sá ga gon dos ko dik.

(2) A fog dán kí vü li õr zés re, kí sé rés re vo nat ko zó uta sí -
tást az in téz ke dés el ren de lé sé re jo go sult nyo mo zó ha tó ság
ve ze tõ je, vagy a bün te tõ ügy ben ki ad má nyo zá si jog kör rel
ren del ke zõ ve ze tõ adja, aki meg ha tá roz za az el fo gott, elõ -
ál lí tott, õri zet be vett és fog va tar tott õr zé sé nek, kí sé ré sé nek 
mód ját, idõ pont ját és he lyét.

(3) Amennyi ben a kül föld re irá nyu ló, il let ve kül föld rõl
Ma gyar or szág ra tör té nõ kí sé rés re vo nat ko zó uta sí tás vég -
re haj tá sá hoz kül föl di ál la mi szer vek kel  való kapcsolat -

felvétel vá lik szük sé ges sé, ak kor a vég re haj tás mód ját
a Nem zet kö zi Bûn ügyi Együtt mû kö dé si Köz pont ve ze tõ jé -
vel kell egyez tet ni.

2.  §

(1) A fog dán kí vü li õr zés az a szol gá la ti te vé keny ség,
amely nek so rán az el fo gott, elõ ál lí tott, õri zet be vett és
 fogva tar tott biz ton sá gos õr zé sé rõl a fog dán kí vül, meg ha -
tá ro zott he lyen gon dos kod nak.

(2) A kí sé rés az a szol gá la ti te vé keny ség, mely nek so rán
az érin tett sze mélyt meg ha tá ro zott szerv hez vagy hely re kí -
sé rik, ille tõ leg szál lít ják.

(3) A kí sé rõ fel ada ta a fel ügye le té re bí zott el fo gott, elõ -
ál lí tott, õri zet be vett és fog va tar tott sze mély meg ha tá ro zott 
hely re tör té nõ kí sé ré se.

(4) A kí sé rés a vég re haj tás mód ja sze rint ren des vagy
meg erõ sí tett kí sé rés le het a kö vet ke zõk sze rint:

a) ren des a kí sé rés mód ja, ha a kí sért sze mély nél az elõ -
ze tes is me re tek alap ján nincs olyan kö rül mény, amely nek
foly tán a kí sért sze mély szö ké sé tõl vagy a kí sé rõ el le ni
 támadásától le het tar ta ni,

b) meg erõ sí tett kí sé rés szük sé ges, ha a kí sért sze mély
szö ké sé tõl vagy tá ma dá sá tól le het tar ta ni, il let ve a kí sé rés
ne héz kö rül mé nyek kö zött tör té nik, va la mint a kí sé rés
 külföldre vagy kül föld rõl Ma gyar or szág ra irá nyul.

(5) Ren des kí sé rés so rán a kí sé rõk szá ma egy fõ vel
 haladja meg a kí sért sze mé lyek szá mát, míg meg erõ sí tett
kí sé rés ese tén a ren des kí sé rés mér té két meg ha la dó lét -
szám- és esz köz szük ség le tet a kí sé rést el ren de lõ ve ze tõ ha -
tá roz za meg.

3.  §

(1) Az in téz ke dés el ren de lé sé re jo go sult az érin tett sze -
mély bi lin cse lé sét a fog dán kí vü li õr zés és kí sé rés ide jé re is 



el ren del he ti, ha a kí sért sze mély vo nat ko zá sá ban a Vám-
és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX. tör vény 14.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt cse lek mé nyek va la me lyi ké nek
ve szé lye fenn áll.

(2) A kí sért sze mély fi gyel mét fel kell hív ni a kí sé rés
alatt ta nú sí tan dó ma ga tar tás ra, fi gyel mez tet ni kell, hogy
szö kés, tá ma dás, a kí sé rõ nek  való el len sze gü lés ese tén,
 illetve ön ká ro sí tá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben
kény sze rí tõ esz köz al kal ma zá sá ra ke rül sor.

(3) A kí sé rés so rán a ki je lölt út vo nal tól csak ab ban az
eset ben le het el tér ni, ha az ere de ti út vo na lon tör té nõ ha la -
dás a biz ton sá gos kí sé rést ve szé lyez te ti.

(4) Az el fo gott, elõ ál lí tott, õri zet be vett és fog va tar tott
sze mélyt sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem le het õri zet -
le nül hagy ni.

4.  §

(1) Ha a kí sért sze mély meg szö kött, el fo gá sá ra azon nal
meg kell ten ni a szük sé ges in téz ke dé se ket és ha la dék ta la -
nul je len tést kell ten ni az in téz ke dést el ren de lõ sze mély -
nek, il let ve az õr zést, kí sé rést fo ga na to sí tó köz vet len elöl -
já ró já nak.

(2) Ha az el fo gá sá ra tett ha la dék ta lan in téz ke dés nem
ve ze tett ered mény re, ak kor a szö kés rõl a leg kö ze leb bi
rend õri szerv ügye le ti szol gá la tát tá jé koz tat ni kell.

(3) A rend õri szerv ügye le ti szol gá la ta ré szé re tör té nõ
tá jé koz ta tás nak tar tal maz nia kell:

a) a szö kés pon tos ide jét, he lyét és mód ját,
b) a szö kött sze mély is mert sze mé lyi ada ta it,
c) sze mé lyé nek és ru há za tá nak le írá sát,
d) a szö kött sze mély vár ha tó ma ga tar tá sát,
e) a szö kött sze mély eset le ges sé rü lé se it,
f) azo kat az egyéb ada to kat, ame lyek az el fo gást meg -

könnyí tik.

5.  §

A fog dán kí vü li õr zés és a kí sé rés vég re haj tá sá ra az
1.  §-ban meg ha tá ro zott szerv hi va tá sos ál lo má nyú tag ja
 jelölhetõ ki.

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Osz kó Pé ter s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

VII. Jog egy sé gi
 határozatok

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

2/2009. BJE

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak Bün te -
tõ Jog egy sé gi Ta ná csa a leg fõbb ügyész in dít vá nya alap -
ján in dult jog egy sé gi el já rás ban Bu da pes ten, a 2009. év
áp ri lis hó 20. nap ján tar tott nyil vá nos ülé sen meg hoz ta
a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

A ter helt he lyett más ál tal 2006. jú li us hó 1. nap ját meg -
elõ zõ en fel aján lott és le tett óva dé kot, a ko ráb bi el já rás jo gi
ren del ke zé sek nek meg fele lõen vál to zat la nul a le te võ nek
– és nem a ter helt nek – kell vissza ad ni, ha en nek fel té te lei
fenn áll nak [a 2006. jú ni us hó 30. nap já ig ha tá lyos, te hát
a 2003. évi II. tör vénnyel mó do sí tott Be. 147.  §-a és
148.  §-ának (2) be kez dé se].

INDOKOLÁS

A leg fõbb ügyész az 1998. évi XIX. tör vény (Be.)
440.  §-a (1) be kez dé se a) pont já ban meg ha tá ro zott jog kö -
ré ben a Be. 439.  §-a (1) be kez dé se a) pont já ban írt cél ból
– az egy sé ges ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben –
jog egy sé gi el já rás le foly ta tá sát és jog egy sé gi ha tá ro zat
meg ho za ta lát in dít vá nyoz ta.

El té rõ bí rói gya kor la tot ész lelt ugyan is ab ban az elvi
kér dés ben, hogy a Be.-t mó do sí tó 2006. évi LI. tör vény
hatályba lépését, te hát 2006. jú li us hó 1. nap ját megelõ -
zõen, a ko ra be li ren del ke zé sek nek meg fele lõen más ál tal
le tett óva dé kot ki nek a ré szé re kell vissza ad ni. A ko ráb ban 
ha tá lyos Be. 147.  §-a (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta
sze rint óva dé kot a ter helt vagy he lyet te más te het le. A Be.
148.  §-a (2) be kez dé se ér tel mé ben az óva dé kot a le te võ nek 
kell vissza ad ni, ha en nek tör vényi fel té te lei fenn áll nak.

A 2006. jú li us 1-jé tõl mó do sult Be. 148.  §-a (2) be kez -
dé se vi szont úgy ren del ke zik, hogy az óva dék össze -
gét –, ha en nek fel té te lei fenn ál la nak – min dig a ter helt nek
kell vissza ad ni. A jog egy sé gi in dít vány ban fog lal tak sze -
rint a gya kor lat ban ész lel he tõ el té rés ab ban mu tat ha tó ki,
hogy míg a Fõ vá ro si Íté lõ táb la a 2008. már ci us hó 12. nap -
ján jog erõ re emel ke dett 1.Bf.966/2003/12. szá mú vég zé -
sé vel az óva dé kot a le te võ sze mély nek ren del te vissza ad -
ni, ad dig a Fõ vá ro si Bí ró ság a 2008. feb ru ár hó 5. nap ján
kelt 14.B.278/2004/98. szá mú vég zé sé vel et tõl el té rõ en
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úgy ha tá ro zott, hogy az óva dé kot nem a le te võ nek, ha nem
a ter helt nek kell vissza ad ni.

A Fõ vá ro si Íté lõ táb la a 2008. feb ru ár hó 11. nap ján kelt
1.Bnyt.633/2004/8. szá mú vég zé sé vel ugyan ezt az óva dé -
kot a le te võ nek ren del te vissza ad ni.

A Leg fel sõbb Bí ró ság a 2008. áp ri lis hó 8. nap ján kelt
Bkf.I.281/2008/3. szá mú vég zé sé vel a Fõ vá ro si Íté lõ táb la
vég zé sét ha tá lyon kí vül he lyez te és a vissza adás iránt az
íté lõ táb la elõtt in dult el já rást meg szün tet te. A vég zés in do -
ko lá sá ban ki fej tet te, hogy az íté lõ táb la dön té se ugyan
 érdemben he lyes, de té ve sen ha tá ro zott hi va tal ból az óva -
dék vissza adá sá ról, mi vel ugyan ab ban a kér dés ben már
nem hoz ha tott vol na má sik ha tá ro za tot.

Az óva dék vissza adá sa kér dé sé ben ho zott el té rõ tar tal -
mú ha tá ro za tok a fel me rült jog kér dés rõl ér de mi ok fej tést
nem tar tal maz nak.

A jog egy sé gi in dít vány ban ki fej tet tek sze rint a Fõ vá ro si 
Íté lõ táb la 1.Bf.966/2003/12. szá mú vég zé se a he lyes,
ugyan is ab ból a tény bõl, hogy a Be.-nek az óva dék le te vé -
sé re és vissza adás ra vo nat ko zó ren del ke zé sei az is mert
idõ pont ban és mó don meg vál toz tak, nem kö vet ke zik az,
hogy a Be. 147.  §-a (1) be kez dé se és 148.  §-ának (2) be -
kez dé se 2006. jú ni us 30-ig ha tá lyos ren del ke zé sei alap ján
más ál tal fel aján lott és le tett óva dé kot is a ter helt nek kell
vissza ad ni. A ter helt he lyett 2006. jú li us hó 1. nap ját meg -
elõ zõ en óva dé kot fel aján ló sze mé lyek ugyan is ab ban a tu -
dat ban tett ék le an nak össze gét, hogy azt meg ha tá ro zott
tör vényi fel té te lek ese tén õk kap ják vissza.

A jog egy sé gi ta nács egyet ér tett az in dít vány ban fog lal -
tak kal a te kin tet ben, hogy a fel ve tett elvi kér dés ben a Be.
439.  §-a (1) be kez dé se a) pont ja sze rin ti ok ból jog egy sé gi
ha tá ro zat meg ho za ta la szük sé ges.

A jog egy sé gi in dít vány ala pos.
A 2006. évi LI. tör vény azért sza kí tott a ko ráb bi sza bá -

lyo zás sal, mely sze rint az óva dé kot a ter helt he lyett más
sze mély is fel ajánl hat ta és le te het te, hogy meg szün tes se
azt a hely ze tet, mely sze rint az óva dék fel aján lá sá val
a bün te tõ el já rás ban egyéb ként részt nem vevõ sze mély ön -
ál ló el já rá si funk ci ót tölt he tett be. A je len leg ha tá lyos ren -
del ke zé sek sze rint a bí ró ság felé a ter helt nek kell tel je sí te -
ni, s a mó do sí tást köve tõen már ki zá ró lag a ter helt áll jog -
vi szony ban a bí ró ság gal.

2006. jú li us hó 1. nap ját meg elõ zõ en azon ban más volt
a hely zet. A ter helt he lyett óva dé kot fel aján ló sze mély és
a bí ró ság kö zött jog vi szony ala kult ki, amely a bí ró ság ra
azt a kö te le zett sé get rót ta, hogy a tör vényi fel té te lek meg -
valósulása ese tén az óva dék össze gét a le te võ nek – és nem
a ter helt nek – kell vissza ad ni. Ez a jog vi szony a 27/2003.
(VII. 2.) IM ren de let 1.  §-ának d) pont já ra és a III. Fe je ze -
té nek ren del ke zé sé re fi gye lem mel a Ptk. XXXIX. Fe je ze -
té ben sza bá lyo zott le tét egyik kü lö nös ne mé nek tekin -
tendõ. Te hát egy alap ve tõ en pol gá ri jogi jog vi szony ról
van szó, ame lyet a Be. idõ kö zi mó do sí tá sai nem be fo lyá -
sol hat nak. A Ptk. 226.  §-a (2) be kez dé se sze rint jog sza bály 
a hatályba lépése elõtt meg kö tött szer zõ dé sek tar tal mát
csak ki vé te le sen vál toz tat hat ja meg.

Az Al kot mány bí ró ság ér tel me zé se sze rint „a már fenn -
ál ló szer zõ dé sek tar tal má nak jog sza bály út ján  való meg -
vál toz ta tá sa ál ta lá ban csak ak kor ki vé te les, ha a szer zõ dés -

kö tést köve tõen be ál lott kö rül mény foly tán a szer zõ dés
 valamelyik fél lé nye ges jo gos ér de két sér ti, a kö rül mény -
vál to zás nem volt éssze rû en elõ re lát ha tó, ugyan ak kor túl -
megy a nor má lis vál to zás koc ká za tán és a be avat ko zás tár -
sa dal mi mé re tû igényt elé gít ki.” [32/1991. (VI. 6.) AB.
szám].

Az adott eset ben ezek a fel té te lek nem ál la nak fenn;
a Be. mó do sí tá sa nem ered mé nyez te a szó ban levõ pol gá ri
jogi jog vi szony meg vál to zá sát.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Bün te tõ Jog egy sé gi Ta ná csa
a  kifejtettek alap ján a jog egy sé gi in dít vány nak helyt adott
és a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

A jog egy sé gi ta nács a ha tá ro za tot a Bszi. 32.  §-a (4) be -
kez dé se, il let ve a Be. 445.  §-a (2) be kez dé se ér tel mé ben
a Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2009. áp ri lis 20.

Dr. Kó nya Ist ván s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Édes Ta más s. k., Dr. Akácz Jó zsef s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Mé szár Róza s. k., Dr. Ka to na Sán dor s. k.,
bíró  bíró

IX. Ha tá ro za tok Tára

A köz tár sa sá gi el nök
ha tá ro za tai

A köztársasági elnök
63/2009. (IV. 29.) KE

határozata

miniszteri kinevezésrõl

Az Al kot mány 33.  § (4) be kez dé se alap ján, a mi nisz ter -
el nök ja vas la tá ra Var ga Ist vánt nem ze ti fej lesz té si és gaz -
da sá gi mi nisz ter ré ki ne ve zem.

Bu da pest, 2009. áp ri lis 29.

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

El len jegy zem:

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

KEH ügy szám: IV-2/01925/2009.
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