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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 2/2014. (I. 27.) BM rendelete
a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet
módosításáról
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladatés hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §		
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet a következő
60. §-sal egészül ki:
„60. § A rendelet 6. § a) pontjában meghatározottaktól eltérően a 2014. évben adományozható Ybl Miklós-díjak
száma 10 db.”
2. §		
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 6. §
a) pontjában a „március 15-e alkalmából” szövegrész helyébe a „március 15-e alkalmából vagy – Ybl Miklós
születésének évfordulóján – április 6-án” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 4/2014. (I. 27.) KIM rendelete
az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán
a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól,
a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény
országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet módosításáról
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 346. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
12. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó
feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint
a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013. (XI. 15.) KIM rendelet
30. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(Az NVI)
„l) a szavazási levélcsomagban olyan válaszborítékot küld meg, illetve juttat el a levélben szavazók névjegyzékében
szereplő választópolgárok részére, amely belföldön és külföldön egyaránt bérmentesítés nélkül feladható.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 5/2014. (I. 27.) KIM rendelete
egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény 44. § (2) bekezdés a)–b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § d) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladatés hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró rendészetért
felelős miniszterrel, valamint a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben,
a 8. § tekintetében a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 225. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben – ,
a 9. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatás vonatkozásában az évenként felvehető
hallgatói létszám megállapításával és elosztásával kapcsolatos eljárás részletes szabályairól, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemre történő felvétel különös feltételeiről, valamint a külföldi hallgatók Nemzeti Közszolgálati Egyetemre
történő felvételének, jogállásának és tanulmányainak részletes szabályairól szóló 1/2013. (I. 8.) KIM rendelet
(a továbbiakban: R.) 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Egyetem a nappali munkarendben folyó alapképzésre jelentkezővel – a hivatásos állományú jelentkező,
valamint a biztonsági szakirány és a migrációs szakirány kivételével – az alkalmassági vizsgálat részeként
pályaalkalmassági orientációs beszélgetést folytat le, melynek keretében bizottság vizsgálja a felvételiző pálya iránti
elkötelezettségét.”
2. §		
Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § Rendészeti vezető mesterképzés esetén a jelentkezés feltétele fegyveres szervnél fennálló hivatásos szolgálati
viszony és a jelentkezéshez szükséges felsőfokú végzettség megszerzését követő, legalább két éves, fegyveres
szervnél szerzett szakmai gyakorlat. Nappali munkarendű képzés esetén további feltétel a fegyveres szerv országos
parancsnokának támogató nyilatkozata és a fegyveres szerv utánpótlási vezetői adatbankjába való felvétel.”
3. §

(1) Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A katonai üzemeltetési és katonai logisztikai alapképzési szak nappali munkarendű, nem önköltséges képzésére
jelentkezési feltétel az angol nyelvből tett államilag elismert B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban
C típusú) nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat. A szakra csak egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmassági
vizsgálati „megfelelt” eredménnyel lehet felvételt nyerni.”
(2) Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A katonai vezetői, katonai üzemeltetési, katonai műveleti logisztikai mesterképzési szak nappali munkarendjére
az állomány azon századosi, illetve őrnagyi rendfokozatú tagja jelentkezhet, aki a Honvéd Vezérkar főnökének
előzetes engedélyével, továbbá angol nyelvből középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert
nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal, valamint közigazgatási alapvizsgával rendelkezik.”
(3) Az R. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A biztonság- és védelempolitikai alapképzési szak és mesterszak tekintetében jelentkezési feltétel egy idegen
nyelvből államilag elismert B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga vagy azzal
egyenértékű okirat.”
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4. §		
Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Nemzetbiztonsági alap- és mesterképzési szakra – katonai vagy polgári nemzetbiztonsági területre – csak
a polgári vagy katonai nemzetbiztonsági szolgálatok, illetve a titkos információgyűjtésre törvényben felhatalmazott
szervezetek állományába tartozó olyan személy jelentkezhet, akit a beiskolázási jogkörrel rendelkező elöljáró vagy
vezető az előmeneteli tervek alapján támogat, továbbá aki kockázatot nem tartalmazó érvényes nemzetbiztonsági
ellenőrzöttséggel rendelkezik.
(2) Az Egyetem a nemzetbiztonsági alapképzésre jelentkezővel az alkalmassági vizsgálat részeként
pályaalkalmassági orientációs beszélgetést folytat le, melynek keretében bizottság vizsgálja a felvételiző pálya iránti
elkötelezettségét.”
5. §		
Az R. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A részidős (levelező munkarendű) közszolgálati ösztöndíjas közigazgatás-szervező képzésre
a Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló
148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanfolyamot megkezdett
vagy a tanfolyamot elvégzett azon személyek jelentkezhetnek, akik rendelkeznek munkáltatói támogató
nyilatkozattal. A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány megléte, és
a kormánytisztviselői vagy köztisztviselői jogviszony fennállása.”
6. §		
Az R. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az R. a következő 21. §-sal egészül ki:
„20. § A 8. § (2) bekezdésében és a 12. § (1) bekezdésében meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzés alatt
a 2013. augusztus 1. előtt elvégzett ellenőrzések tekintetében – annak lejártáig – az érvényes „C” típusú
nemzetbiztonsági ellenőrzést kell érteni.
21. § E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2014. (I. 27.) KIM
rendelettel megállapított rendelkezéseit első alkalommal a 2014/2015. tanévre vonatkozó felsőoktatási felvételi
eljárásban kell alkalmazni.”
7. §

(1) Az R.
a)
1. §-ában az „az Egyetem” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban:
Egyetem)”;
b)
3. §-ában az „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem)” szövegrész helyébe az „Az
Egyetem”;
c)
8. § (2) bekezdésében a „ „C” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzéssel” szövegrész helyébe az „érvényes,
kockázati tényezőt nem tartalmazó nemzetbiztonsági ellenőrzöttséggel”;
d)
11. § (1) bekezdésében az „államilag támogatott” szövegrész helyébe a „nem önköltséges” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az R. 14–18. §-a.

8. §

(1) A bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM–EüM együttes rendelet
(a továbbiakban: R2.) 4. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Vizsgáló Bizottság és a Felülvizsgáló Bizottság tagjának, elnökének és elnökhelyettesének kijelölését
az igazságügyért felelős miniszter a kijelölés lejártát követő három hónapon belül 5 évre meghosszabbíthatja,
ha azzal az érintett szakértő és az Országos Bírósági Hivatal elnöke egyetért és a szakértő továbbra is megfelel
a kijelölés feltételeinek. Ebben az esetben a kijelölés a szakértő korábbi kijelölésének lejártát követő naptól 5 évre
hosszabbodik meg.”
(2) Az R2. a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 5/2014. (I. 27.)
KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) megállapított 4. § (2a) bekezdését a Módr1. hatálybalépését megelőzően
3 hónapon belül lejárt kijelölésekre is alkalmazni kell.”

9. §		
Az előzetes és utólagos hatásvizsgálatról szóló 24/2011. (VIII. 9.) KIM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „a rendkívüli
állapot, szükségállapot, veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet és az Alkotmány 19/E. §-a szerinti eset”
szövegrész helyébe az „a különleges jogrend” szöveg lép.
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10. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 4/2014. (I. 27.) VM rendelete
a méhészeti járművekre igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
kérelmező: az a méhész, aki a tárgyév március 1. és október 31. között bármely időtartamban méhészeti
eszközhordozó járművet, illetve vándor méhesházat üzemeltetett;
2.
mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás: az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági
termelőágazatban nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007.
december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: mezőgazdasági „de minimis” rendelet)
szerinti támogatás;
3.
méhészeti eszközhordozó jármű: minimum 3,5 tonna össztömegű közúti jármű, minimum O3 kategóriás
pótkocsi, vagy azokból álló járműszerelvény, amelyet kizárólag kaptárok, méhek, méhészeti termékek és
közvetlenül méhészeti tevékenységben használt eszközök szállítására alkalmaznak;
4.
nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-ában
meghatározott vállalkozás;
5.
tárgyév: a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző naptári év;
6.
vándorlás céljára történő üzemben tartás: a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes
betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, vándoroltatásra
vonatkozó szabályok szerinti méhészeti tevékenység;
7.
vándor méhesház: olyan különleges felépítményű közúti jármű, amelynek a felépítménye kizárólag méhek,
valamint méhészeti felszerelések, technológiai- és védőeszközök elhelyezésére és szállítására szolgál, és fix
felépítménye miatt kizárólag méhészeti tevékenységre használható.
2. §

(1) E rendelet alapján a kérelmező vissza nem térítendő mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás
(a továbbiakban: támogatás) igénybevételére jogosult méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház
üzemben tartásához kapcsolódó költségeire.
(2) A támogatás forrása a Vidékfejlesztési Minisztérium 10032000-01220191-51200002 számú, Folyó kiadások és
jövedelemtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla.
(3) E jogcím finanszírozására a 2014. évben 100 millió forint használható fel.
(4) A támogatás mértéke a 3. § (3) bekezdés b) és c) pontjában foglaltak szerint a tárgyévben megfizetett és igazolt
költség.
(5) A támogatás összege a kérelmező rendelkezésére álló szabad csekély összegű (de minimis) keret
figyelembevételével kerül meghatározásra. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH)
a mezőgazdasági „de minimis” rendelet szerinti egyéni keretet meghaladó támogatási igényből a kereten felüli
összeget elutasítja.

3. §

(1) A támogatás igénybevételére az a kérelmező jogosult,
a)
aki a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) szerinti
nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásával
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egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét a Törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben,
b)
akinek a tárgyévben elvégzett monitoring vizsgálata alapján legalább nyolcvan méhcsalád volt
a tulajdonában, és a vizsgálat adatait a kérelmező kötelezettsége szerint bejelentette a Tenyészet Információs
Rendszerbe (a továbbiakban: TIR),
c)
akinek az üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház vándorlás céljára
történő üzemben tartásáról az Országos Magyar Méhészeti Egyesület igazolást állított ki,
d)
aki a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
da)
nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással,
kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
db)
nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, csődeljárás alatt,
dc)
nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
dd)
megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek, és
e)
aki a d) pontban foglaltakról a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik.
(2) A kérelmezőnek az MVH által rendszeresített és honlapján közzétett támogatási kérelmét évente egy alkalommal,
a tárgyévet követő év február 15. és március 14. között az MVH-hoz kell benyújtania.
(3) A támogatási kérelemhez a kérelmezőnek mellékelnie kell
a)
az üzemeltetésében lévő méhészeti eszközhordozó jármű, illetve vándor méhesház tárgyév március 1. és
október 31. között bármely időtartamban érvényes forgalmi engedélyének vagy ideiglenes forgalomban
tartási engedélyének másolatát,
b)
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása fordulónapjától függetlenül a tárgyévben befizetett kötelező
gépjármű biztosítás díját tartalmazó szerződés, illetve a tárgyévi díj összegére vonatkozó biztosítói értesítés
másolatát és annak befizetését igazoló szelvény vagy a banki átutalást igazoló számlakivonat másolatát,
c)
a tárgyévben befizetendő gépjárműadót megállapító határozat és annak befizetését igazoló szelvény vagy
a banki átutalást igazoló számlakivonat másolatát,
d)
az (1) bekezdés c) pontja szerinti, tárgyévet követő évben kiállított igazolást.
(4) A méhcsaládok számát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az MVH felé a TIR adatbázisában nyilvántartott
adatok alapján igazolja azzal, hogy a támogatási kérelem elbírálásához szükséges adatokat minden év
november 30-ig – 2014. évben január 31-ig – az MVH rendelkezésére bocsátja.
4. §

(1) Az MVH a támogatási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el. Hiánypótlás esetén a hiánypótlás
berkezésének dátumával kerül a bírálat sorrendjébe a kérelem.
(2) Hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén az MVH a kérelmezőt 8 napos határidő tűzésével hiánypótlásra
szólítja fel.
(3) Az MVH a hiánytalanul benyújtott támogatási kérelmekről a rendelkezésre álló dokumentumok alapján
– a kérelmező rendelkezésére álló szabad mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) keretének
figyelembevételével – a tárgyévet követő év április 15-éig döntést hoz, és a támogatási kérelem egészben vagy
részben történt jóváhagyása esetén a támogatást – a forrás rendelkezésre állása esetén – 15 napon belül folyósítja
a támogatásban részesülő kérelmező részére.
(4) A támogatás összegét a tárgyévet követő év február 1-jén érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett
forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.

5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
Ez a rendelet az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a mezőgazdasági termelőágazatban nyújtott csekély összegű
(de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2007. december 20-i 1535/2007/EK bizottsági rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
7. §		
A birtok-összevonási célú termőföldvásárlás támogatásáról szóló 99/2007. (IX. 19.) FVM rendelet 6. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A földművelésügyi igazgatóság – a melléklet C) pontja szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozat, valamint
a jogerős döntés megküldésével – megkeresi az ingatlanügyi hatóságot, hogy a kérelemmel érintett ingatlanok
tekintetében az öt évre szóló, külön törvényben meghatározott elidegenítési és terhelési tilalmat jegyezze fel
az ingatlan-nyilvántartásban. A támogatási összeg kifizetéséről a minisztérium intézkedik.”
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8. §		
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2013. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
23/2013. (IV. 9.) VM rendelet alapján számítandó támogatáscsökkentés keretében alkalmazandó elvi és fajlagos
maximum értékek nemzeti összegeiről, valamint az átmeneti nemzeti támogatási jogcímekhez kapcsolódó
támogatási összegekről szóló 111/2013. (XII. 7.) VM rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tejtámogatásra rendelkezésre álló összegből előleg kerül kifizetésre.”
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 5/2014. (I. 27.) VM rendelete
a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról
A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi
LII. törvény 30. § (2) bekezdés c), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. §		
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 34. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A szerződés alapján vagy zárt körzet létrehozásával érvényesített védőtávolság esetén a meghirdetett vetésterv
– a szakmailag indokolt vetésváltási igény figyelembe vételével – akkor okoz jelentős eredményveszteséget
a védőtávolságba eső földhasználónak (a továbbiakban: földhasználó), ha
a) a védőtávolságba eső területen nagy értékű kultúrának az előállítása hiúsul meg (például öntözhető
csemegekukorica, hibridkukorica előállítás vagy napraforgó vetőmag előállítás),
b) a teljes gazdaságra vetített hozamérték csökkenés várhatóan meghaladja a 30%-ot, vagy
c) a védőtávolságban más növényi kultúra termesztése a támogatási jogosultság elvesztésével jár.
(3) A vetőmag-előállítónak a 7. számú melléklet szerint kell nyilatkozattételre felhívnia azt az egyeztetési igényét
bejelentő földhasználót, akivel nem sikerült megegyeznie.”
2. §		
Az R. 59. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:)
„n) a Bizottság 2012/37/EU végrehajtási irányelve (2012. november 22.) a 66/401/EGK és a 66/402/EGK tanácsi
irányelv egyes mellékleteinek a Galega orientalis Lam. vetőmagjára vonatkozó feltételek, egyes takarmánynövényvetőmagok tételeinek maximális tömege és a Sorghum spp. mintamérete tekintetében történő módosításáról.”
3. §		
Az R. a következő 61. §-sal egészül ki:
„61. § E rendelet 34. §-ának a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról szóló 5/2014. (I. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Módr. 2.) 1. §-ával
megállapított (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a Módr. 2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell.”
4. §

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

Az R. 27. § (4) bekezdésében a „szigetelési” szövegrész helyébe az „izolációs” szöveg lép.
Az R. 1–5. számú mellékletei az 1. melléklet szerint módosulnak.
Az R. a 2. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.
Hatályát veszti az R.
a)
34. § (4) bekezdése,
b)
35. §-a,
c)
36. §-a,
d)
37. § (1)–(3) bekezdése.
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5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
6. §		
Ez a rendelet a 66/401/EGK és a 66/402/EGK tanácsi irányelv egyes mellékleteinek a Galega orientalis Lam.
vetőmagjára vonatkozó feltételek, egyes takarmánynövény-vetőmagok tételeinek maximális tömege és a Sorghum
spp. mintamérete tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. november 22-i 2012/37/EU bizottsági
végrehajtási irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		
		

vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet az 5/2014. (I. 27.) VM rendelethez
1. Az R. 1. számú melléklet C. rész I. fejezetének táblázatában a Cirok (Sorghum bicolor), Szudánifű (Sorghum
sudanense) és a Hibrid szudánifű (Sorghum bicolor x Sorghum sudanense) sorok helyébe a következő sorok lépnek:
[Faj

Egy tétel

Kiszerelt

Alapminta

Laboratóriumi

Tisztaság

Idegenmag

legnagyobb

csomagolási

legalább

minta legalább

vizsgálati minta

vizsgálati minta

tömege

egységek

(kg)

(g)

legalább

(g)

(t)

tömege

(g)

legfeljebb
(kg)
1

2

3

4

5

6

7]

„Cirok (Sorghum bicolor)

30

5

5

900

90

900

Szudánifű (Sorghum
sudanense)

10

5

5

250

25

250

Hibrid szudánifű
(Sorghum bicolor x
Sorghum sudanense)

30

5

5

300

90

300”

2. Az R. 3. számú melléklet C. rész I. fejezetének táblázata végén lévő „Megjegyzés”-ben „A maximális tételsúly
5%-nál nagyobb mértékben nem léphető túl. Nem takarmánynövények termesztésére szánt vetőmagkeverék
esetén a kiszerelt egységek nettó tömege nem haladhatja meg a 2 kg-ot.” szövegrész helyébe „A tétel maximális
tömege 25 tonnára növelhető, amennyiben a szállító erre vonatkozó engedélyt kapott az illetékes hatóságtól.”
szöveg lép.
3. Az R. 3. számú melléklet C. rész II. fejezetének
a)
„Szuperelit és elit vetőmag”, valamint
b)
„I. fok, II. fok, kereskedelmi vetőmag”
táblázatát követő „Megjegyzés” a következő bekezdéssel egészül ki:
„A Keleti kecskeruta (Galega orientalis) tekintetében valamennyi olyan friss és egészséges vetőmagot, amely
az előkezelést követően nem csírázik ki, kicsírázott magnak kell tekinteni. A feltüntetett maximális mennyiségig
a kemény magokat csírázásra képes magoknak kell tekinteni.”
4. Az R.
a)
1. számú melléklet B. rész
aa)
1.2. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,
ab)
4. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,
ac)
5. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
ad)
6. 1., 6.2. és 6.3. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
ae)
6.3. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó második bekezdésében,
b)
1. számú melléklet D. rész II. fejezet 2. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
c)
2. számú melléklet B. részében a táblázat 1. oszlop második sorában,
d)
3. számú melléklet B. rész
da)
1. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
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5.

6.

7.

8.
9.
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db)
2. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,
dc)
5. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,
dd)
6., 7., 8. és 9. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
e)
3. számú melléklet D. rész II. fejezet
ea)
1. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
eb)
2. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,
ec)
6. és 7. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
ed)
8. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,
f)
4. számú melléklet B. rész
fa)
1. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
fb)
2. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában,
fc)
3. és 7. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
fd)
9. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában,
g)
4. számú melléklet D. rész II. fejezet
ga)
1. pontjában a „Szigetelési távolság” alcímben és a táblázat 1. oszlop első sorában,
gb)
2. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában, valamint
h)
5. számú melléklet B. részében a táblázat 1. oszlop második sorában
a „Szigetelési” szövegrész helyébe az „Izolációs” szöveg lép.
Az R.
a)
3. számú melléklet B. rész
aa)
2. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó negyedik bekezdésében,
ab)
7. és 9. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó második mondatában,
b)
3. számú melléklet D. rész II. fejezet 6. és 7. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó második
mondatában,
c)
4. számú melléklet B. rész 7. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó második bekezdésében
„A szigetelési” szövegrész helyébe „Az izolációs” szöveg lép.
Az R.
a)
1. számú melléklet B. rész 2. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó első bekezdés
1. franciabekezdésében,
b)
1. számú melléklet B. rész 5. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó
ba)
második bekezdés 5. és 6. franciabekezdésében,
bb)
harmadik bekezdés 4. és 5. franciabekezdésében,
bc)
negyedik bekezdésében,
c)
4. számú melléklet B. rész 3. pontjában a „Mintavételi kötelezettség gélelektroforézises vizsgálat céljára”
címszó első bekezdésében
a „szigetelési” szövegrész helyébe az „izolációs” szöveg lép.
Az R.
a)
1. számú melléklet B. rész
aa)
2. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó második bekezdés 4., 5. és 6. franciabekezdésében,
ab)
3. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó második mondatában,
ac)
5. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó második bekezdés 2. és 7. franciabekezdésében,
valamint harmadik bekezdés 6. franciabekezdésében,
ad)
6.3. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó harmadik bekezdésében,
b)
4. számú melléklet B. rész 3. pontjában az „Egyéb követelmények:” címszó második bekezdésében
„a szigetelési” szövegrész helyébe „az izolációs” szöveg lép.
Az R. 3. számú melléklet B. rész 4. pontjában a táblázat 1. oszlop első sorában a „Szigetetési” szövegrész helyébe
az „Izolációs” szöveg lép.
Az R. 4. számú melléklet B. rész 8. pontjában a táblázat 1. oszlop második sorában a „Szigetelő” szövegrész helyébe
az „Izolációs” szöveg lép.
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2. melléklet az 5/2014. (I. 27.) VM rendelethez
„7. számú melléklet a 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelethez

Nyilatkozat-tételi felhívás vetőmag-termesztéshez való hozzájárulásra
................................. vetőmag-előállító ............................................................................................... önkormányzat hirdető tábláján,
a ........................................................ kormányhivatal, illetve ............................................. járási hivatalban ............................ számon
................................ napon közzétett vetéstervvel kapcsolatban a védőtávolságba eső ......................................... földhasználó
bejelentette egyeztetési igényét.
A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: 2003. évi LII. törvény) 18. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a vetőmagszaporító tábla ......................... m terjedelmű védőtávolságában tilos a vetőmag előállítással termesztett növényfajjal,
növényfajtával azonos vagy ivarilag kompatibilis növényfajt termeszteni, beleértve a gyomként megjelenő
árvakeléseket is.
A földhasználónak a védőtávolság területére eső és általa használt földterületen – beleértve a tanyát és az egyéb
földterületeket is – folyamatosan gondoskodnia kell a korlátozott növényfaj, annak árvakelése vagy gyomként
megjelenő egyedeinek eltávolításáról.
A 2003. évi LII. törvény 18. § (2) bekezdése és 18/A. § (3) bekezdése alapján a vetőmagtermesztés elsődlegességének
biztosítása és a jogszabályban előírt védőtávolságok érvényesítése érdekében a vetőmag előállítója és
a földhasználó szerződésben állapodhat meg a vetés megkezdése előtt arról, hogy a földhasználó milyen
feltételekkel kötelezi magát arra, hogy a vetőmag szaporító táblát veszélyeztető növényfajokat és -fajtákat nem
termeszt.
A ........................ napon folytatott, szerződéskötésre irányuló egyeztetés eredménytelensége miatt kérjük szíveskedjék
nyilatkozni, hogy
a)
hozzájárul-e a közzétett vetéstervben meghatározott vetőmag-előállításhoz és a szerződéskötéshez,
b)
nem járul hozzá a közzétett vetéstervben meghatározott vetőmag-előállításhoz.
A 2003. évi LII. törvény 18/A. § (2) bekezdése szerint a nyilatkozat a felhívás kézhezvételétől számított 30 napon
belül igazolható módon, postai úton vagy tanúk igazolása mellett személyesen tehető meg a ...................................
vetőmag-előllító (.............................................. cím, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége ....................................) részére.
A nyilatkozattételi határidő lejárta után – nyilatkozat hiányában – a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni.
		
		

....................................................................
aláírás”

A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
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