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III. Kormányrendeletek

A Kormány 308/2014. (XII. 9.) Korm. rendelete
a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet és az ezzel összefüggő egyes 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
az 1.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 1.  pont 
1.1. alpontjában,
a 2. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és 
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § d) pontjában,
a 3.  § tekintetében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15.  § (4)  bekezdés 
a) pontjában,
a 4. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (1) bekezdés a) pontjában,
az 5. § tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és 
a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § a) pontjában,
a 6. § tekintetében a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

1. §  Hatályát veszti az  építésügyi és az  építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. melléklet II. részében foglalt táblázat C:6. mezőjében a „Polgárdi,” szövegrész.

2. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet módosításáról

2. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 4/A.  §-a a  következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Kormány a (2) bekezdésben nem említett ügyekben a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzésre, valamint 
a  Ksztv. 2.  § (1)  bekezdés e)–h)  pontjában meghatározott hatáskörök gyakorlására a  törzshivatal tekintetében 
azt a  minisztert – mint központi államigazgatási szerv vezetőjét – jelöli ki, akit a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló Korm. rendelet az adott államigazgatási feladatért felelős miniszterként meghatároz.”

3. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 
ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) 
Korm. rendelet módosításáról

3. §  Hatályát veszti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok 
ellátásáról, valamint a  gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 
3. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat B:152. mezőjében a „Polgárdi Járás” szövegrész.

4. A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 
328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

4. §  A fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 
328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pont 6.4 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.4 Enyingi Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal
Enyingi Járás”
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5. A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. § (1) A  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a  következő 
12. §-sal egészül ki:
„12. § A 9. § (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2014. évben a miniszter a 2014. évi önkormányzati képviselők 
és polgármesterek, továbbá a  nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását követő 60 napon belül 
is javaslatot tehet a Kormány számára településnek másik járási hivatal illetékességi területéhez történő átcsatolása, 
illetve új járási hivatal kialakítása iránt.”

 (2) Az R1. a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § A Polgárdi Járási Hivatalnál és a Polgárdi Járási Hivatal járási szakigazgatási szerveinél a 2014. december 31-én 
folyamatban lévő ügyekben a  jogszabály alapján feladat- és hatáskörrel rendelkező járási hivatal, illetve járási 
szakigazgatási szerv jár el.”

 (3) Az R1. 1. melléklet 6. pont 6.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.1. Bicskei Járási Hivatal
Székhely: Bicske
Alcsútdoboz
Bicske
Bodmér
Csabdi
Csákvár
Etyek
Felcsút
Gánt
Mány
Óbarok
Szár
Tabajd
Újbarok
Vértesacsa
Vértesboglár”

 (4) Az R1. 1. melléklet 6. pont 6.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.3. Enyingi Járási Hivatal
Székhely: Enying
Dég
Enying
Kisláng
Lajoskomárom
Lepsény
Mátyásdomb
Mezőkomárom
Mezőszentgyörgy
Szabadhidvég”

 (5) Az R1. 1. melléklet 6. pont 6.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.6. Móri Járási Hivatal
Székhely: Mór
Bakonycsernye
Balinka
Bodajk
Csákberény
Csókakő
Fehérvárcsurgó
Isztimér
Kincsesbánya
Magyaralmás
Mór
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Nagyveleg
Pusztavám
Söréd”

 (6) Az R1. 1. melléklet 6. pont 6.9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.9. Székesfehérvári Járási Hivatal
Székhely: Székesfehérvár
Aba
Bakonykúti
Csór
Csősz
Füle
Iszkaszentgyörgy
Jenő
Káloz
Kőszárhegy
Lovasberény
Moha
Nádasdladány
Pátka
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárkeszi
Sárosd
Sárszentmihály
Seregélyes
Soponya
Szabadbattyán
Székesfehérvár
Tác
Úrhida
Zámoly”

 (7) Az R1. 1. melléklet 7. pont 7.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.3. Kapuvári Járási Hivatal
Székhely: Kapuvár
Agyagosszergény
Babót
Beled
Cirák
Dénesfa
Edve
Gyóró
Himod
Hövej
Kapuvár
Kisfalud
Mihályi
Osli
Rábakecöl
Répceszemere
Szárföld
Vadosfa
Vásárosfalu
Veszkény
Vitnyéd”
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 (8) Az R1. 1. melléklet 7. pont 7.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.6. Soproni Járási Hivatal
Székhely: Sopron
Ágfalva
Csapod
Csáfordjánosfa
Csér
Ebergőc
Egyházasfalu
Fertőboz
Fertőd
Fertőendréd
Fertőhomok
Fertőrákos
Fertőszentmiklós
Fertőszéplak
Gyalóka
Harka
Hegykő
Hidegség
Iván
Kópháza
Lövő
Nagycenk
Nagylózs
Nemeskér
Pereszteg
Petőháza
Pinnye
Pusztacsalád
Répcevis
Röjtökmuzsaj
Sarród
Sopron
Sopronhorpács
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Und
Völcsej
Zsira”

 (9) Hatályát veszti az R1. 1. melléklet 6. pont 6.7. alpontja.

6. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Hatályát veszti a  kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3.  mellékletében 
foglalt táblázat 98. sora.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 3–4. §, az 5. § (2)–(9) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (3) A 6. § 2015. január 2-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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 IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelete
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti 
Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  E  rendelet hatálya a  hitelintézetre, a  hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi 
vállalkozásra (a  továbbiakban együtt: hitelintézet), a  pénzügyi vállalkozásra, az  elektronikuspénz-kibocsátó 
intézményre, a pénzforgalmi intézményre, a Posta Elszámoló Központot működtető intézményre (a  továbbiakban: 
PEKMI) és az  Európai Unió másik tagállamában vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes más államban (a  továbbiakban: EGT-állam) székhellyel rendelkező hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepére (a  továbbiakban: 
EGT-fióktelep) (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres, eseti és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: 
MNB) kijelölésén alapuló adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti jelentés) teljesít az MNB részére.

 (2) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus 
nyilvántartások képezik.

 (3) A  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a  számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben 
tárolt információkat a  felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell 
megőrizni.

3. § (1) Az  adatszolgáltató e  rendelet szerinti felügyeleti jelentés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége  
– a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – az MNB által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre 
emelkedésének napjától a tevékenységi engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig 
áll fenn.

 (2) A PEKMI az e rendelet szerinti felügyeleti jelentést e rendelet hatálybalépésének napjától pénzforgalmi szolgáltató 
jogállásának megszűnéséig teljesíti.

 (3) A  fióktelep az  e  rendelet szerinti felügyeleti jelentést a  működése megkezdésének napjától a  tevékenysége 
befejezésének napjáig teljesíti.

 (4) A pénzügyi vállalkozás az e rendelet szerinti felügyeleti jelentést első alkalommal a cégbírósági bejegyzését követő 
negyedévben teljesíti.

4. § (1) A részvénytársaságként, szövetkezetként és a nem EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi 
fióktelepeként (a  továbbiakban: harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe) működő hitelintézet, a  hitelintézettel 
egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás, valamint a  hitelintézeti típusú 
EGT-fióktelep – a  (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, 
formában és határidőre napi, havi, negyedéves, éves, eseti és az MNB kijelölésén alapuló felügyeleti jelentést teljesít 
az MNB részére.

 (2) A 2. melléklet
a) „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK – RÉSZVÉNYTÁRSASÁGKÉNT ÉS SZÖVETKEZETKÉNT MŰKÖDŐ 

HITELINTÉZETEK, VALAMINT HITELINTÉZETTEL EGYENÉRTÉKŰ PRUDENCIÁLIS SZABÁLYOZÁSNAK MEGFELELŐ 
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PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK” megnevezésű táblázat 58–62. sorában meghatározott havi felügyeleti jelentést 
a  részvénytársaságként működő és az  50 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező, 
szövetkezetként működő hitelintézet, valamint az  50 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeggel 
rendelkező, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás,

b) „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK – HITELINTÉZETI TÍPUSÚ EGT-FIÓKTELEPEK” megnevezésű 
táblázat 39–43. sorában meghatározott havi felügyeleti jelentést az  50 milliárd forintot meghaladó 
mérlegfőösszeggel rendelkező hitelintézeti típusú EGT-fióktelep,

c) „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK – HARMADIK ORSZÁGBELI HITELINTÉZET FIÓKTELEPE” 
megnevezésű táblázat 40–44. sorában meghatározott havi felügyeleti jelentést az  50 milliárd forintot 
meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe

teljesíti az MNB részére.
 (3) Az  összevont alapú felügyelet alá tartozó, a  680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 9. és 10.  cikke szerinti 

adatszolgáltatások teljesítésére kötelezett hitelintézet a  2.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA KONSZOLIDÁLT 
JELENTÉSEK – HITELINTÉZETEK” megnevezésű táblázatában meghatározott felügyeleti jelentések közül kizárólag 
a 12. és 13. sor szerinti felügyeleti jelentést teljesíti az MNB részére.

 (4) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet 
tartalmazza. A kitöltést segítő Technikai Segédletet az MNB e  rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján 
teszi közzé.

5. § (1) A  pénzügyi vállalkozás és az  ezen típusú EGT-fióktelep – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  4.  mellékletben 
foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre negyedéves, éves és az  MNB kijelölésén alapuló 
felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A  4.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 13–22. sorában meghatározott felügyeleti jelentést 
az 5 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező pénzügyi vállalkozás és az ezen típusú EGT-fióktelep 
teljesíti az MNB részére.

 (3) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az  elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a  pénzforgalmi intézmény, az  ezen típusú EGT-fióktelepek, valamint 
a  PEKMI a  6.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre havi, negyedéves, éves és 
az MNB kijelölésén alapuló felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet 
tartalmazza.

7. § (1) A  hitelintézet, a  pénzügyi vállalkozás, valamint az  ezen típusú EGT-fióktelepek az  általuk forgalmazott hitel- és 
pénzügyi lízing-, betéti és megtakarítási-, valamint számlatermékekre vonatkozó havi, negyedéves és eseti 
felügyeleti jelentést a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre teljesíti az MNB 
részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 9. melléklet 
tartalmazza.

8. § (1) A  hitelintézet a  10.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre éves felügyeleti 
jelentést teljesít a tárgyévi javadalmazási adatokról az MNB részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 11. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentést, valamint a  680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti 
adatszolgáltatásokat az  MNB által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített 
elektronikus aláírással ellátva – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  MNB „Kihelyezett Adatküldő Program” 
megnevezésű jelentésfogadó rendszerén (a  továbbiakban: KAP rendszer) keresztül teljesíti. A  KAP rendszer 
használatára vonatkozó részletes követelményeket a  KAP rendszer Felhasználói kézikönyve tartalmazza, amelyet 
az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján tesz közzé.

 (2) A  2.  melléklet szerinti, „Kérdőív az  összevont felügyelet alá nem tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves 
beszámolójához” (Táblakód: 20ABU) megnevezésű, a  4.  melléklet szerinti, „a Pénzügyi vállalkozás engedélyezési 
feltételeknek való megfelelése” (Táblakód: 20C) megnevezésű, valamint a 8. mellékletben meghatározott felügyeleti 
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jelentéseket az  adatszolgáltató az  MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű 
rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti. Az ERA rendszer használatára vonatkozó szabályokat 
az  engedélyezési, jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a  bejelentések során 
alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának, a  szervezetek és a  Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos 
elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a Magyar Nemzeti Bank által működtetett 
kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló MNB rendelet, a  használatot segítő útmutatást az  ERA 
rendszer Felhasználói kézikönyve tartalmazza, amelyet az  MNB e  rendelet hatálybalépésével egyidejűleg 
a honlapján tesz közzé.

 (3) A felügyeleti jelentés formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
 (4) Az  adatszolgáltató a  KAP rendszerbe feltöltött felügyeleti jelentésről a  beérkezés időpontját, érkeztetési számát 

és a  küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap. Az  adatszolgáltató 
az ERA rendszerbe a felügyeleti jelentések előzményeként feltöltött űrlapokról a beérkezés időpontját és érkeztetési 
számát tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap.

 (5) A KAP rendszer a beküldött felügyeleti jelentés státuszáról – a feltöltött felügyeleti jelentés jogosultsági, tartalmi és 
technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a beküldéstől számított 24 órán belül automatikus üzenetet 
küld az  adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az  adatszolgáltatás sikeres teljesítése 
esetén „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kap az adatszolgáltató.

 (6) Az adatszolgáltatást az MNB – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltató 
elektronikus úton megküldött felügyeleti jelentésére vonatkozóan a KAP rendszerben „feldolgozott” státuszról szóló 
üzenetet, az ERA rendszerben az érkeztetési számot tartalmazó automatikus üzenetet kapott.

 (7) A 8. melléklet szerinti felügyeleti jelentések akkor minősülnek teljesítettnek, ha az MNB az ERA rendszeren keresztül 
– a  feltöltött felügyeleti jelentés jogosultsági, az  előre definiált ellenőrző szabályok teljesülésének és technikai 
ellenőrzésének eredménye függvényében – az  érkeztetési számot is tartalmazó, „publikálásra vár” automatikus 
üzenetben értesíti az adatszolgáltatót.

 (8) Ha a felügyeleti jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, akkor – a (9) bekezdésben foglalt kivétellel – 
a tábla első sorát nulla („0”) értékkel feltöltve küldi meg az adatszolgáltató.

 (9) Ha az adatszolgáltató nem értékesít a 8. melléklet szerint jelentendő terméket, akkor a nemleges adatszolgáltatást 
a „Nemleges jelentés beküldése” menüpontot választva generált nyilatkozat küldésével teljesíti.

10. § (1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést 
az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.

 (2) Ha az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az  adatszolgáltató által – Számviteli 
politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely a  2.  § (2)  bekezdése 
szerinti, a  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor a  felügyeleti 
jelentést visszamenőleg is, az  eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A  jelen bekezdés 
szerint módosított felügyeleti jelentést – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  eltérés feltárásától számított 
15 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató az MNB részére.

 (3) A  8.  melléklet szerinti felügyeleti jelentésre vonatkozó javított adatot – a  javítás pontos okának megjelölésével 
együtt – az eltérés feltárásától számított 2 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató az MNB részére.

11. § (1) Az  adatszolgáltató az  akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az  ERA rendszeren 
keresztül nyújtja be az MNB részére.

 (2) Az akadályoztatás oka lehet különösen
a) az adatszolgáltatónak az adatszolgáltatásra használt informatikai rendszere működési rendellenessége vagy 

működésképtelensége,
b) a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt,
c) а felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést az adatszolgáltató az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével 
teljesíti, amelyhez – az  akadályoztatás jellegétől függően, amennyiben az  rendelkezésre áll – mellékletként 
az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is feltölti.

 (4) Az  ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó az  (1)  bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének 
érvényes elektronikus aláíró tanúsítvány hiányában is eleget tehet.

 (5) A  bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat az  MNB az  ERA rendszerben, az  elektronikus 
tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.
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 (6) Ha az  adatszolgáltató az  ERA rendszer üzemzavara miatt vagy a  (2)  bekezdés b)  pontja esetében bejelentési 
kötelezettségének elektronikus úton nem tud eleget tenni, az  üzemzavar elhárításáig vagy az  akadály 
megszűnéséig a  bejelentést az  MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt működő ügyfélszolgálatán 
(Telefonszám: 06-40-203-776) vagy postai úton, az MNB 1534 Budapest BKKP Pf. 777 levelezési címére nyújthatja be 
az MNB részére.

 (7) A jelen § alkalmazásában
a) akadályoztatás: az  adatszolgáltató érdekkörében felmerült okra visszavezethető olyan ténybeli állapot, 

amelynek a következtében az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést az annak teljesítésére előírt határidőben 
vagy határnapon nem képes teljesíteni;

b) elektronikus űrlap: a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam által kötelezően 
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2.  § 3.  pontjában meghatározott 
elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület;

c) felhasználó: az adatszolgáltató nevében eljáró természetes személy;
d) üzemzavar: а közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

172. § n) pontjában meghatározott fogalom.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–9. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

13. § (1) A 10. melléklet szerinti felügyeleti jelentéseket első alkalommal a 2014. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan kell 
teljesíteni.

 (2) A  2014. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó, 2015. január 1-jét követően teljesítendő, a  2., 4., 6., és 8.  melléklet 
szerinti adatszolgáltatásokra a  pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez 
elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet szabályait kell alkalmazni.

14. §  E  rendelet 9.  § (1)  bekezdése – a  tőkepiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen 
a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló 52/2014. (XII. 9.) MNB rendelet 8.  § (1)  bekezdésével együtt – az  intézmények 575/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok 
megállapításáról szóló 2014. április 16-i 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 17.  cikk (1)  bekezdése 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

15. §  Hatályát veszti a  pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar 
Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1–11. melléklet az 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–11.  mellékletei jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az  MK_14_170_51MNBr_1-11.mellekl.pdf fájlnév alatt található. 
Az MNB rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 23084-tól 23718-ig oldalait képezik.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 52/2014. (XII. 9.) MNB rendelete
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank 
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  E  rendelet hatálya a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) hatálya alá tartozó szervezetre, 
a  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) szerinti befektetési alapra és befektetési alapkezelőre, valamint 
a  tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) szerinti központi értéktári, elszámolóházi és 
központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres, eseti és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: 
MNB) kijelölésén alapuló adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti jelentés) teljesít az MNB részére.

 (2) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi, analitikus és 
egyéb nyilvántartások képezik.

 (3) A  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a  számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben 
tárolt információkat a  felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell 
megőrizni.

3. § (1) Az adatszolgáltató e rendelet szerinti felügyeleti jelentés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége – a (2) bekezdésben 
foglalt kivétellel – az MNB által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától 
a tevékenységi engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig áll fenn.

 (2) A  fióktelep az  e  rendelet szerinti felügyeleti jelentést a  működése megkezdésének napjától a  tevékenysége 
befejezésének napjáig teljesíti.

4. § (1) A  Bszt. hatálya alá tartozó szervezet, valamint a  központi értéktári tevékenységet végző szervezet –  a  (2)  bekezdésben 
foglalt kivétellel – a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi, havi, negyedéves, 
éves, eseti és az MNB kijelölésén alapuló felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A  Bszt. 5.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő 
szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége a 2. melléklet 1., 2., 7., 8., 11., 
13–21., 31. és 32. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.

 (3) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet 
tartalmazza.

 (4) A  Tpt. szerinti központi értéktári tevékenységet végző szervezet a  központi értékpapír-nyilvántartás adatait  
– az  értékpapír ISIN azonosítójának, fajtájának, egyéb jellemzőinek, valamint a  kibocsátó adatainak 
megnevezésével  – elektronikus formában, a  tárgyidőszakot követő munkanap 10.00 óráig küldi meg az  MNB 
részére.

5. § (1) A befektetési alap és a befektetési alapkezelő – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 4. mellékletben foglaltaknak 
megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi, heti, negyedéves, éves és az  MNB kijelölésén alapuló 
felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A  Bszt. 5.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő 
szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége a 4. melléklet 1. és 2. sorában 
meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.

 (3) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Bszt. hatálya alá tartozó, magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő 
tartalommal, formában és határidőre éves felügyeleti jelentést teljesít a  tárgyévi javadalmazási adatokról az  MNB 
részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 7. melléklet tartalmazza.
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7. §  A Bszt. hatálya alá tartozó szervezet, valamint a befektetési alapkezelő az 1287/2006/EK rendelet 13. cikke alapján 
fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a  8.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és 
határidőre teljesíti az MNB részére.

8. § (1) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentést, a  231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 110.  cikke 
és az  1287/2006/EK rendelet 13.  cikke alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint a  680/2014/EU 
bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatásokat az  MNB által meghatározott elektronikus formában, 
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, az  MNB „Kihelyezett Adatküldő Program” 
megnevezésű jelentésfogadó rendszerén (a továbbiakban: KAP rendszer) keresztül teljesíti. A  KAP rendszer 
használatára vonatkozó részletes követelményeket a  KAP rendszer Felhasználói kézikönyve tartalmazza, amelyet 
az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján tesz közzé.

 (2) A felügyeleti jelentés formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
 (3) Az adatszolgáltató a KAP rendszerbe feltöltött felügyeleti jelentésről a beérkezés időpontját, érkeztetési számát és 

a küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap.
 (4) A KAP rendszer a beküldött felügyeleti jelentés státuszáról – a feltöltött felügyeleti jelentés jogosultsági, tartalmi és 

technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a beküldéstől számított 24 órán belül automatikus üzenetet 
küld az  adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az  adatszolgáltatás sikeres teljesítése 
esetén „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kap az adatszolgáltató.

 (5) Az  adatszolgáltatást az  MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az  adatszolgáltató elektronikus úton megküldött 
felügyeleti jelentésére vonatkozóan a KAP rendszerben „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kapott.

 (6) Ha a  felügyeleti jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, akkor a  tábla első sorát nulla („0”) értékkel 
feltöltve küldi meg az adatszolgáltató.

9. § (1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést 
az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.

 (2) Ha az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az  adatszolgáltató által – számviteli 
politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely a  2.  § (2)  bekezdése 
szerinti, a  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor a  felügyeleti 
jelentést visszamenőleg is, az  eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A  jelen bekezdés szerint 
módosított felügyeleti jelentést az eltérés feltárásától számított 15 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató 
az MNB részére.

10. § (1) Az  adatszolgáltató az  akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az  MNB „Elektronikus 
Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül 
nyújtja be az  MNB részére. Az  ERA rendszer használatára vonatkozó szabályokat az  engedélyezési, jóváhagyási, 
nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a  bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok 
benyújtásának, a szervezetek és a Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről 
és technikai feltételeiről, valamint a  Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről 
és használatáról szóló MNB rendelet, a  használatot segítő útmutatást az  ERA rendszer Felhasználói kézikönyve 
tartalmazza, amelyet az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján tesz közzé.

 (2) Az akadályoztatás oka lehet különösen
a) az  adatszolgáltatónak a  felügyeleti jelentéshez használt informatikai rendszere működési rendellenessége 

vagy működésképtelensége,
b) a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt,
c) а felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentést az adatszolgáltató az ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap kitöltésével 
teljesíti, amelyhez – az  akadályoztatás jellegétől függően, amennyiben az  rendelkezésre áll – mellékletként 
az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is feltölti.

 (4) Az  ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó az  (1)  bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének 
érvényes elektronikus aláíró tanúsítvány hiányában is eleget tehet.

 (5) A  bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat az  MNB az  ERA rendszerben, az  elektronikus 
tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.

 (6) Ha az  adatszolgáltató az  ERA rendszer üzemzavara miatt vagy a  (2)  bekezdés b)  pontja esetében bejelentési 
kötelezettségének elektronikus úton nem tud eleget tenni, az  üzemzavar elhárításáig vagy az  akadályoztatás 
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megszűnéséig a  bejelentést az  MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt működő ügyfélszolgálatán 
(Telefonszám: 06-40-203-776) vagy postai úton, az MNB 1534 Budapest BKKP Pf. 777 levelezési címére nyújthatja be 
az MNB részére.

 (7) A jelen § alkalmazásában
a) akadályoztatás: az  adatszolgáltató érdekkörében felmerült okra visszavezethető olyan ténybeli állapot, 

amelynek a következtében az adatszolgáltató a felügyeleti jelentést az annak teljesítésére előírt határidőben 
vagy határnapon nem képes teljesíteni;

b) elektronikus űrlap: a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam által kötelezően 
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2.  § 3.  pontjában meghatározott 
elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület;

c) felhasználó: az adatszolgáltató nevében eljáró természetes személy;
d) üzemzavar: а közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

172. § n) pontjában meghatározott fogalom.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–5. és 8. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

12. § (1) A  6.  melléklet szerinti felügyeleti jelentést első alkalommal a  2014. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan kell 
teljesíteni.

 (2) A  2014. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó, 2015. január 1-jét követően teljesítendő, a  2. és 4.  melléklet szerinti 
felügyeleti jelentésekre a  tőkepiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar 
Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
42/2013. (XII. 29.) MNB rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

13. §  Ez a rendelet
1. 7.  §-ában és 8.  § (1)  bekezdésében a  2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  befektetési 

vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi 
eszközök piaci bevezetése, valamint az  irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében 
történő végrehajtásáról szóló 2006. augusztus 10-i 1287/2006/EK bizottsági rendelet 12. és 13. cikke,

2. 8.  § (1)  bekezdésében – a  pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez 
elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelet 9.  § (1)  bekezdésével együtt – az  intézmények 
575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében 
végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 2014. április 16-i 680/2014/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet 17. cikk (1) bekezdése,

3. 8. § (2) bekezdésében a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános 
működési feltételek, a  letétkezelők, a  tőkeáttétel, az  átláthatóság és a  felügyelet tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
110. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. §  Hatályát veszti a  tőkepiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar 
Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
42/2013. (XII. 29.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1–8. melléklet az 52/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–8.  melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az  MK_14_170_52MNBr_1-8.mellekl.pdf fájlnév alatt található. 
Az MNB rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 23722-tól 23866-ig oldalait képezik.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 31/2014. (XII. 9.) FM rendelete
egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 2. és 3. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró, a Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól 
szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosítása

1. §  A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. 
(V.  8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet] 1.  §-a és az  azt megelőző alcím helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„A támogatás célja
1. § A rendeletben szabályozott
a) díjtámogatás célja jégesőkárok megelőzése érdekében a  jégeső-elhárító szervezet szolgáltatásait igénybe vevő 
mezőgazdasági termelők részére díjtámogatás formájában állami támogatás nyújtása,
b) kiegészítő díjtámogatás célja a  jégeső-elhárító szervezet által nyújtott jégeső-elhárítási szolgáltatás 
biztosításának részbeni finanszírozása.”

2. §  Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 3. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„A támogatás jellege
3. § E rendelet előírásai szerint
a) a 4. §-ban meghatározott kedvezményezett vissza nem térítendő díjtámogatást vehet igénybe a jégeső elhárítási 
díj megfizetéséhez, valamint
b) a  jégeső-elhárító szervezet az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti 
támogatásként kiegészítő díjtámogatást vehet igénybe az általa nyújtott jégeső-elhárítási szolgáltatás költségeinek 
részbeni finanszírozásához.”

3. § (1) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Díjtámogatásra jogosult az  a  természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
(a továbbiakban: kedvezményezett), aki vagy amely:]
„a) megfelel az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének alkalmazásában 
a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott támogatások 
bizonyos kategóriáinak a  belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i  
702/2014/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet) I. számú mellékletében 
megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás meghatározásának;”

 (2) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Díjtámogatásra jogosult az  a  természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
(a továbbiakban: kedvezményezett), aki vagy amely:]
„h) nyilatkozik, hogy vállalkozása megfelel a 702/2014/EU bizottsági rendelet I. számú mellékletében meghatározott 
mikro-, kis- és középvállalkozás fogalmának.”
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4. §  Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A díjtámogatás igénylésére – a  4.  § (1)  bekezdése szerinti kedvezményezett meghatalmazása alapján – az  a  szervezet 
jogosult, amely]
„d) a tárgyévet megelőző évben végzett jégkár-elhárítási tevékenységéről készített beszámolóját a földművelésügyi 
hatósághoz és az agrárpolitikáért felelős miniszterhez benyújtotta (kivéve a tevékenységét a tárgyévben megkezdő 
szervezetet);”

5. §  Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  díjtámogatás forrása a  Földművelésügyi Minisztérium Folyó kiadások és jövedelemtámogatások előirányzat 
felhasználási keretszámlán rendelkezésre álló összeg, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.
(4) A 3. § a) pontja szerinti díjtámogatásra évente hatvanmillió forint használható fel.”

6. §  Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet a következő 7/A. §-sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:
„Kiegészítő díjtámogatás
7/A.  § (1) Az  eljárási törvény szerint, kérelemre nyilvántartásba vett szervezet általános csekély összegű 
támogatásként vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe legfeljebb a  jégeső-elhárítási tevékenységével 
közvetlen összefüggésben, a  tárgyévben felmerült, számlával igazolt, az  általános forgalmi adó értékét nem 
tartalmazó költségek erejéig (a továbbiakban: kiegészítő díjtámogatás).
(2) A  kiegészítő díjtámogatás igénybevételéhez a  szervezetnek a  3.  melléklet szerinti adattartalmú támogatási 
kérelmét tárgyév december 15-éig kell benyújtania az MVH által közleményben rendszeresített és az MVH honlapján 
közzétett nyomtatványon.
(3) Az MVH a támogatási kérelemről a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül dönt.
(4) Kiegészítő díjtámogatásra a szervezet akkor jogosult, ha
a) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában
aa) nem áll felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt,
ab) megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feltételeknek,
b) nyilatkozik
ba) az a) pontban előírt feltételek teljesítéséről, valamint
bb) arról, hogy, mekkora összegű szolgáltatási támogatást kíván igénybe venni, és
c) a támogatási kérelméhez csatolja
ca) az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott nyilatkozatokat és
cb) a költségeket igazoló, saját nevére kiállított számla és a kapcsolódó kifizetést igazoló bizonylat másolatát.
(5) A szervezet kiegészítő díjtámogatást a rendelkezésére álló szabad általános csekély összegű egyéni támogatási 
keretösszegének terhére, de évente legfeljebb az 5. § (4) bekezdésben meghatározott összeg tíz százaléka erejéig 
vehet igénybe azzal, hogy annak fedezetéül elsőként az  5.  § (4)  bekezdésben meghatározott összeg és a  6.  § 
(5) bekezdése alapján kifizetett összeg különbsége, azt követően pedig az 5. § (3) bekezdése szerinti forrás szolgál.”

7. §  Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10.  § E  rendelet 7/A.  §-a szerinti támogatás az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”

8. §  Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet az 1. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.

2. Az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet módosítása

9. § (1) Az  iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 50/2012. (V. 25.) 
VM rendelet] 1. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. iskolagyümölcs-program: a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és  
a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: tanácsi rendelet) 
23. cikkében meghatározott, Magyarországon a 8413525 szakfeladat-számmal jelölt program;”
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 (2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 1. § 8–10. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. termelő: a  közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a  mezőgazdasági termelők 
részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK és  
a  73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az  1.  mellékletben – összhangban a  tanácsi 
rendelet I. melléklet IX. részével – szereplő terméket állít elő;
9. termelői szervezet: a  tanácsi rendelet 152.  cikkben meghatározott, valamint a  tanácsi rendelet 154.  cikkében 
meghatározott feltételekkel elismert szervezet;
10. zöldség-gyümölcs termelői csoport: a  mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint 
egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről 
szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 125e.  cikkében meghatározott szervezet, 
figyelemmel a 203a. cikk (4) bekezdésében foglaltakra;”

10. §  Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  iskolagyümölcs-program keretében támogatás vehető igénybe a  köznevelési törvény 10.  §-a szerinti 
általános iskola 1–6. évfolyamán, valamint a köznevelési törvény 11. §-a szerinti nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam 
esetében kilenc – évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény 1–2. évfolyamán tanuló gyermekeknek 
(a továbbiakban: tanulók) a tanítási évben az 1. mellékletben felsorolt termékekkel, az ott meghatározott adagban 
történő ellátása és az  ellátott gyermekek tekintetében a  3.  mellékletben meghatározott kísérő intézkedés 
végrehajtása után. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.”

11. § (1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az előzetes jóváhagyás feltétele, hogy a kérelmező)
„b) egységes területalapú támogatás iránti kérelem alapján az  előzetes jóváhagyás iránti kérelem benyújtását 
megelőző két évben legalább egy, az  1.  mellékletben szereplő gyümölcs vagy szántóföldi zöldség termesztésére 
támogatást kapott,”

 (2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  MVH azoknak a  kérelmezőknek a  listáját, amelyeknek az  iskolagyümölcs-programban történő részvételét 
előzetesen jóváhagyta, minden év február 28-ig közzéteszi a honlapján.”

12. § (1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Egy járási tankerület vagy egy köznevelési intézmény vonatkozásában több, szerződéskötési ajánlatot benyújtó 
kérelmező esetén az  Intézményfenntartó Központ járási tankerületenként, míg az  Intézményfenntartó Központtól 
eltérő fenntartó köznevelési intézményenként előnyben részesíti azt a kérelmezőt,
a) aki, vagy amely által szállított termékek vonatkozásában a  megyében működő, a  fenntartó által fenntartott 
köznevelési intézményekben kevesebb a  11.  § (5)  bekezdése szerinti minőségi kifogás, vagy a  2.  § (1)  bekezdése 
szerinti tanulók gondviselői által írásban tett minőségi kifogás érkezett; ezen szempont esetében az adott tanévben 
az  ajánlat benyújtásának időpontját megelőzően a  megyében működő, a  fenntartó által fenntartott köznevelési 
intézmények részére történt összes szállítás és a beérkezett minőségi kifogások arányát kell figyelembe venni,
b) aki, vagy amely több, a  közoktatási intézménnyel azonos megyében termett vagy előállított termék szállítását 
vállalja, valamint
c) aki, vagy amely a  szállítások kezdetét megelőző tanévben a  fenntartó által fenntartott köznevelési 
intézményekben több alkalommal, alkalmanként több, a 2. § (1) bekezdése szerinti tanulót elérő, a tanulók zöldség-
gyümölcs fogyasztását ösztönző szemléletformálást elősegítő, a  3.  mellékletben bemutatott kísérő intézkedést 
valósított meg.
(6) A  fenntartónak az  (5)  bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével meghatározott 
szempontonkénti helyezések átlagát tekintve az  első ranghelyre sorolt kérelmezővel kell megkötnie 
az (1) bekezdésben meghatározott megállapodást. A szempontonkénti sorrendállítás során elért helyezések átlaga 
alapján azonos pontszámot elért kérelmezőkkel a  fenntartó a  köznevelési intézmények vagy járási tankerületek 
tanulólétszámát figyelembevevő, arányos elosztással köti meg a  megállapodásokat. Az  azonos pontszámot elért 
kérelmezők közötti egyenlő aránytól a  (2) és (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése érdekében a megyében 
kizárólag az  érintett járási tankerület, vagy köznevelési intézmény vonatkozásában szerződéskötési ajánlatot 
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benyújtó kérelmező javára el lehet térni. A  megyében több tankerület, vagy az  Intézményfenntartó Központtól 
eltérő fenntartó által fenntartott köznevelési intézmény vonatkozásában szerződéskötési ajánlatot benyújtott 
kérelmezők között az  Intézményfenntartó Központnak megyei szinten, az  Intézményfenntartó Központtól eltérő 
fenntartónak fenntartói szinten kell alkalmazni az arányos elosztást.”

 (2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A szállítások fenntartása érdekében a kérelmező tanév közben az (1) bekezdés szerinti, adott tanévre vonatkozó, 
jóváhagyott megállapodását a következő teljesítési időszaktól kezdődően, változatlan tartalommal és kizárólag egy 
alkalommal az MVH jóváhagyásával átruházhatja a 3. § szerint előzetesen jóváhagyott kérelmezőre. A kérelmezőnek 
az  átruházás jóváhagyására irányuló kérelmet, valamint az  átruházásról szóló háromoldalú megállapodást vagy 
megállapodásokat legkésőbb a  teljesítési időszak kezdetét megelőző harmincadik napig kell – az  MVH által 
a  honlapján közzétett közleménynek megfelelően – az  MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések 
Igazgatóságához benyújtani. Az  MVH jóváhagyja a  megállapodás átruházását, ha az  átruházás megfelel a  fent 
meghatározott feltételeknek.”

 (3) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A  szállítások fenntartása érdekében a  19.  § (4)  bekezdésében szabályozott esetben azon megállapodások 
helyett, amelyek megkötése során a fenntartó nem tett eleget a 4. § (5) és (6) bekezdés szerinti kötelezettségeinek, 
a  megállapodás jóváhagyását visszavonó határozat jogerőre emelkedését vagy a  megállapodás felmondását 
követően a  fenntartó az  (5)  bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével, a  megállapodás 
megkötését megelőzően meghatározott sorrendben első ranghelyre sorolt kérelmezővel a  4–6.  §-ban 
meghatározott megállapodásokat a következő teljesítési időszaktól kezdődő szállítások vonatkozásában a szállítás 
időtartama, a  termékek és a  tanulónkénti heti mennyiségek tekintetében változatlan tartalommal, és legfeljebb 
az  érintett megállapodásokban szereplő tanulólétszám erejéig kötheti meg. A  kérelmezőnek az  így megkötött 
megállapodás jóváhagyására irányuló, a  7.  §-ban meghatározott kérelmét legkésőbb a  szállítások megkezdését 
megelőző nyolcadik napig kell az  MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához 
benyújtania.”

13. § (1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 6. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a  kérelmező és a  fenntartó, mint szerződő felek között létrejött, a  4.  § 
(1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzítésre kerüljön:]
„8. a termékek termelésének, előállításának helye (Magyarország, Európai Unió);”

 (2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 6. § (1) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a  kérelmező és a  fenntartó, mint szerződő felek között létrejött, a  4.  § 
(1) bekezdése szerinti megállapodásban rögzítésre kerüljön:]
„13. a  fenntartó kötelezettségvállalása arra vonatkozóan, hogy a 16. § (2) bekezdésben meghatározott támogatási 
feltételeket teljesíti;”

14. §  Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kérelmező a 4–6. § szerinti megállapodások jóváhagyására – a 4. § (10) bekezdésében foglalt eset kivételével – 
tanévenként egy kérelmet nyújthat be.”

15. §  Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a  4–6.  § szerinti megállapodások összesítésekor megállapítást nyer, hogy a  kérelmezők által 
az  adott tanév vonatkozásában igénybe venni kívánt támogatás összege meghaladja a  12.  §-ban meghatározott 
támogatási keretet, az  MVH meghatározza a  12.  § szerint rendelkezésre álló pénzügyi keret és a  4–6.  § szerint 
jóváhagyható megállapodásokban foglalt mennyiségre jutó összes támogatási összeg arányát. Az  MVH 
a  megállapodás alapján az  adott tanév vonatkozásában a  jóváhagyható megállapodások alapján kérelmezőnként 
igényelhető támogatás összegét ennek az aránynak megfelelően csökkenti.”

16. §  Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A kifizetési kérelemhez csatolni kell)
„c) a  megvalósított kísérő intézkedések elvégzésének a  köznevelési intézmény vezetője által kiállított igazolását, 
amelyben a  részt vevő tanulók száma, a  megvalósítás időpontja, és a  kóstoltatott termékek felsorolása, valamint 
a megvalósított intézkedés leírása kerül feltüntetésre.”



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 170. szám 23871

17. § (1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  támogatás mértéke a  megállapodásnak megfelelően leszállított és kiosztott, a  9–10.  §-ban előírtaknak 
megfelelő termék 1.  mellékletben meghatározott egy adagjára vetített és meghatározott bruttó összeg, amely 
tartalmazza a  tanácsi rendelet 23.  cikk (1)  bekezdés a)  pontjában foglalt költségeket, és amelynek összegére 
a  kérelmező a  számlát kiállította. Az  egy hétre és egy főre számított támogatás mértéke legfeljebb kétszáz forint 
bruttó összeg lehet. Ha a  megállapodásban szereplő termékekre jutó – 1.  melléklet szerinti – támogatás egy 
főre és egy hétre számított összege meghaladná a  bruttó kétszáz forintot, akkor az  MVH az  adott megállapodás 
vonatkozásában az 1. mellékletben meghatározott, egy adagra jutó támogatás mértékét – egész számra kerekítve –
arányosan csökkenti.”

 (2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  3.  mellékletben meghatározott, a  tanév során megvalósított, legalább négy zöldség- vagy gyümölcsféle 
kóstoltatását tartalmazó, a  gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek oktatását is magában foglaló kísérő 
intézkedés végrehajtásáért igényelhető támogatás tanulónként és alkalmanként hatvan forint, de tanulónként 
és tanévenként legfeljebb kettőszáznegyven forint. A  kísérőintézkedés végrehajtásáért igényelt támogatás nem 
vonatkozhat a kérelmező részére jóváhagyott megállapodásban szereplő tanulók összesített létszámát meghaladó 
számú tanuló ellátására.”

18. §  Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatás feltétele, hogy a köznevelési intézmény a bizottsági rendelet 14. cikkében foglalt előírásoknak és 
a bizottsági rendelet III. mellékletében meghatározott minimumfeltételeknek megfelelő plakátokat a program teljes 
időtartama alatt a  köznevelési intézmény székhelye és az  iskolagyümölcs-programban részt vevő tagintézményei 
főbejáratánál elhelyezze.”

19. § (1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  MVH a  megállapodás jóváhagyása iránti kérelmek adminisztratív ellenőrzésekor a  4.  § (5) és 
(6)  bekezdésében foglalt feltételek teljesülését nem ellenőrzi. Az  MVH a  kifizetési kérelmekre vonatkozó helyszíni 
ellenőrzés során a  4.  § (5) és (6)  bekezdésében foglalt feltételek teljesülését, a  támogatási kérelemhez mellékelt 
számlákat, valamint az  átvételi jegyeket, szállítójegyeket, fuvarleveleket, nyilvántartásokat, a  kísérő intézkedés 
végrehajtását igazoló dokumentumokat, és az  egyéb, e  rendeletben és a  bizottsági rendeletben meghatározott 
feltételek teljesülését is ellenőrizheti.”

 (2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben a kérelmező által a 6. § (4) bekezdésben meghatározott bármely időszakban kiszállított termékek 
mennyisége az  MVH által az  adott időszakra és köznevelési intézményre jóváhagyott mennyiség kevesebb, 
mint 80%-a, úgy a  leszállított mennyiségre eső támogatási összeget az  MVH a  le nem szállított mennyiségre eső 
támogatás mértékével csökkenti.”

20. §  Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az MVH az ellenőrzése során megállapítja, hogy a fenntartó nem tett eleget a 4. § (5) és (6) bekezdése szerinti 
kötelezettségeinek, akkor az érintett köznevelési intézmény 4–6. § szerinti megállapodásra vonatkozó, 7. § szerinti 
jóváhagyás a  6.  § (4)  bekezdésben meghatározott, az  ellenőrzés napján folyamatban lévő teljesítési időszakot 
követő teljesítési időszakok vonatkozásában visszavonásra kerül. Az MVH a visszavonásról szóló határozatot annak 
jogerőre emelkedését követően az érintett fenntartó részére is megküldi.”

21. §  Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 21. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a  922/72/EGK, a  234/79/EK, 
az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 
1308/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

22. §  Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:
„25. § (1) Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2014. (XII. 9.) FM rendelettel 
[a továbbiakban: 31/2014. (XII. 9.) FM rendelet] megállapított 4. § (5) és (6) bekezdését, 6. § (1) bekezdés 8. pontját, 
15. § (1) bekezdését, valamint 18. § (3) bekezdését a 2014/2015. tanévre vonatkozóan nem kell alkalmazni.



23872 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 170. szám 

(2) A  31/2014. (XII. 9.) FM rendelettel megállapított 18.  § (4)  bekezdést a  31/2014. (XII. 9.) FM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

23. § (1) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (2) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (3) Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

24. §  Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet
a) 1. § 7. pontjában a „125c. cikke” szövegrész helyébe a „156. cikke”,
b) 3. § (5) bekezdésében a „minden év április 1-jétől április 30. napjáig” szövegrész helyébe a „minden év január 

1-jétől január 31. napjáig”,
c) 3. § (6) bekezdésében a „nyolc” szövegrész helyébe a „tizenöt”,
d) 4. § (3) bekezdésében a „tankerületbe” szövegrészek helyébe a „járási tankerületbe”,
e) 7. § (1) bekezdésében a „május 16. és június 15. között” szövegrész helyébe a „május 1. és május 31. között”,
f ) 11. § (2) bekezdésében a „4. § (3) bekezdésére” szövegrész helyébe a „4. § (7) bekezdésére”,
g) 13. § (2) bekezdésében a „4. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe a „4. § (7) bekezdése”,
h) 17. § (1) bekezdésében a „június 15. után” szövegrész helyébe a „május 31. után”,
i) 18.  § (3)  bekezdésében a  „6.  § (1)  bekezdés 3–7.  pontjának” szövegrész helyébe a  „6.  § (1)  bekezdés 

3–8. pontjának”
szöveg lép.

25. §  Hatályát veszti az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 16. § (1) bekezdése.

3. Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet módosítása

26. § (1) Az  óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet [a továbbiakban: 113/2013. 
(XII. 10.) VM rendelet] 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 2014/2015. tanévben a kérelmező köteles
a) az augusztus 1-je után kezdődő, a  (3) bekezdés szerinti szállítási időszakok vonatkozásában a 6. § (1) bekezdés 
szerinti szerződés másolati példányát és a  szállítási szerződés bejelentésére vonatkozó – az  MVH által 
a  4.  mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített és a  honlapján közleményben közzétett –, 
kitöltött nyomtatványt legkésőbb 2014. november 30-ig,
b) a szerződésmódosítás másolati példányát a szerződésmódosítás hatálybalépését követő első hónap végéig
a kérelmező székhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez személyesen vagy postai úton benyújtani. 
Állami intézményfenntartó szerv által előfinanszírozott szerződések esetében a személyes vagy postai úton történő 
benyújtás helye az MVH központi szerve.”

 (2) A 113/2013. (XII. 10.) VM rendelet 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti szerződésmódosítás nem eredményezheti a  támogatási kérelemben 
igényelhető támogatás összegének növekedését. Ha a szerződésmódosítás nem felel meg ennek a feltételnek, akkor 
támogatás kizárólag a (2) bekezdés a) pontja szerinti, eredeti szerződés alapján történt teljesítés után fizethető.”

4. A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 
64/2008. (V. 14.) FVM rendelet módosítása

27. §  A minőségi pontytenyésztési programban való részvétel csekély összegű támogatásáról szóló 64/2008. (V. 14.) 
FVM  rendelet Mellékletében a „H–1476 Budapest 62., Pf. 4071.” szövegrész helyébe a „H–1476 Budapest, Pf. 407.” 
szöveg lép.

5. Záró rendelkezés

28. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelethez
„3. számú melléklet az 59/2009. (V. 8.) VM rendelethez

A kiegészítő díjtámogatás iránti kérelem adattartalma

1. A jégeső-elhárító szerv azonosítására szolgáló adatok (név, székhely, eljárási törvény szerinti 
ügyfél-azonosító);

2. A tárgyévben kiegészítő díjtámogatás céljából elszámolni kívánt jégeső-elhárítási tevékenységgel 
összefüggő költségek, továbbá a költségeket igazoló számlák sorszáma, számlakibocsátó adatai, számla kelte;

3. Az igényelt támogatás összege;
4. Nyilatkozatok.”

2. melléklet a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelethez
„3. melléklet az 50/2012. (V. 25.) VM rendelethez

A kóstoltatásra mint az iskolagyümölcs-program során alkalmazható kísérő intézkedésre vonatkozó 
követelmények

 1. Kóstoltatást, alkalmanként legalább négy gyümölcs-, illetve zöldségféle biztosítása mellett tanulónként, gyümölcs- 
és zöldségféleségenként az alábbi mennyiségben kell végezni:

1. táblázat
Gyümölcs

A B

Termék Adag/fő

1. Körte 1/4 vagy 1/6 db

2. Meggy 3 dkg

3. Cseresznye 3 dkg

4. Kajszi 2 db

5. Őszibarack 1/4 vagy 1/6 db

6. Nektarin 1/4 vagy 1/6 db

7. Szilva 2 db

8. Piros ribiszke 3 dkg

9. Fekete ribiszke 3 dkg

10. Málna 3 dkg

11. Szeder 3 dkg

12. Földieper 3 dkg

13. Csemegeszőlő 3 dkg

14. Sárgadinnye 1 db (min. 1 kg)/10 vagy 15 fő

15. Görögdinnye 1 db (min. 3 kg)/30 fő

16. Dió héj nélkül 3 dkg

17. Mandula héj nélkül 3 dkg

2. táblázat
Zöldség

A B

Termék Adag/fő

1. Sárgarépa 3 dkg

2. Zeller 3 dkg
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3. Hónapos retek 3 db

4. Cékla 3 dkg

5. Uborka 3 dkg

6. Paradicsom 1/2 vagy 1/4 db

7. Paprika (tv, kápia, kaliforniai) Tv és kápia – 1/4 db, kaliforniai – 1/4 vagy 1/6 db

8. Fejes saláta 1 fej/ 20 fő

9. Karfiol 3 dkg

10. Brokkoli 3 dkg

11. Karalábé 1 db/8 fő

12. Zöldborsó 3 dkg (szemes)

 2. A  kóstoltatott termékek között az  a  termék nem szerepelhet, amely az  iskolagyümölcs-program keretében 
támogatott termékként kiosztásra kerül.

 3. A  kóstoltatás végezhető zöldség-gyümölcs termelőkhöz, termelői csoportokhoz, termelői szervezetekhez, 
termelőkhöz szervezett tanulmányutak keretében, vagy a  köznevelési intézmény által rendezett rendezvények, 
alkalmak keretében.

 4. A  kóstoltatást ki kell egészíteni a  gyümölcs- és zöldségágazatot érintő ismeretek átadásával, pozitív példák 
bemutatásával.

 5. A  kóstoltatás keretében tanulók zöldség-, gyümölcsfogyasztásának és egészséges életmódjának ösztönzése 
érdekében verseny, pályázat, jutalom szervezhető.”

3. melléklet a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

 1. Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A szállítandó termék
A szállítandó terméknek meg kell felelnie az  iskolagyümölcs-program végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) 
VM rendelet 10. §-a szerinti minőségi feltételeknek.
A szállítandó termék termelésének, előállításának helye: o Magyarország;
       Teljesítési helyszínnel azonos megye:…..adag
       Teljesítési helyszíntől eltérő megye:….adag
	 	 	 	 	 	 	 o EU.
Magas minőségű termékek tervezett aránya a szállítandó teljes mennyiség %-ában:
Integrált termelésből származó termék aránya: ………%
Global gap tanúsítvánnyal rendelkező termék aránya: ………%
Bio termék aránya: ………%”

 2. Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Az átvevő és a szállító kötelezettségei
Az átvevő köteles:
1. az 1–6. osztályos tanulói számáról és a kiosztott termék mennyiségéről nyilvántartást vezetni;
2. a támogatott terméket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;
3. a  tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a  termékek kiosztása során 
azokat figyelembe venni;
4. a 4. pontban rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termék minőségének megtartását biztosító tárolási 
körülményeket biztosítani;
5. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a  köznevelési intézményben történő tárolás alatt 
romlottak meg;
6. a  termék átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi kifogásról a  fenntartón 
keresztül az MVH-t értesíteni;
7. az iskolagyümölcs-programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a főbejáratánál elhelyezni.
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A szállító köteles a  megállapodás jóváhagyásáról, valamint a  megállapodásra vonatkozóan a  részére kifizetett 
támogatás összegéről az átvevőt tájékoztatni.”

 3. Az  50/2012. (V. 25.) VM rendelet 4.  melléklet 7.  pontjában a „tankerület” szövegrész helyébe a „járási tankerület” 
szöveg lép.

4. melléklet a 31/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

Az 50/2012. (V. 25.) VM rendelet 8. melléklete a következő 5.2. ponttal egészül ki:
(Csatolt dokumentumok)
„5.2. A  megvalósított kísérő intézkedések elvégzésének a  köznevelési intézmény vezetője által kiállított igazolás, 
amelyben a  részt vevő tanulók száma, a  megvalósítás időpontja, a  kóstoltatott termékek felsorolása, valamint 
a megvalósított intézkedés leírása kerül feltüntetésre”

A földművelésügyi miniszter 32/2014. (XII. 9.) FM rendelete
egyes élelmiszerlánc-biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdés 
19. pontjában, valamint az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 1. és 10–12. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdés 
28. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdés 
17. pontjában,
a 6. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdés 17., 19., 
20. és 26. pontjában,
a 7. és 11. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 
20. pontjában,
a 8. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 14., 16., 17., 
20., 21. és 23. pontjában,
a 9. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdés 
20. pontjában,
a 10. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdés 13. és 
14. pontjában
kapott felhatalmazás alapján a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1. és 
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a 4. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel 
egyetértésben a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és 
kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az  egyes állatok szaporításának, a  szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének 
állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet [a továbbiakban: 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet] 
9/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az  embriókat meg kell mosni. Az  embriók zona pellucidájának vagy lóembrió esetében az  embriózsáknak 
mosás előtt és közvetlenül mosás után is épnek kell lennie, valamint a  szabványos mosási eljárást a  tripszin 
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enzimmel történő mosással kell kiegészíteni az IETS-kézikönyv szerint, amennyiben ez bizonyos vírusok inaktiválása 
vagy eltávolítása érdekében ajánlott. A különböző donor állatoktól származó embriók nem moshatók együtt.
(4) Az  in vivo kinyert embriók zona pellucidájának vagy lóembrió esetében az embriózsáknak teljes felületét meg 
kell vizsgálni legalább ötvenszeres nagyítással, és igazolni kell, hogy az  sértetlen és mentes minden hozzátapadt 
anyagtól. A  vizsgálaton átesett egy tételhez tartozó embriókat az  (1)  bekezdés f )  pontja szerint megjelölt steril 
műszalmában, ampullában vagy egyéb csomagolásban kell elhelyezni, és azokat azonnal le kell zárni.”

 (2) A 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 18. § (4) bekezdése a következő f )–h) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„f ) a  Bizottság 176/2010/EU rendelete (2010. március 2.) a  92/65/EGK tanácsi irányelv D.  mellékletének 
a  spermagyűjtő állomások és spermatároló központok, az  embriógyűjtő és -előállító munkacsoportok, valamint 
a  ló-, juh- és kecskefajokhoz tartozó donor állatokra, és az  ezen fajokhoz tartozó spermák, petesejtek és embriók 
kezelésére vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról;
g) a  Bizottság 176/2012/EU végrehajtási rendelete (2012. március 1.) a  90/429/EGK tanácsi irányelv B., C. és 
D.  mellékleteinek a  brucellózisra és az  Aujeszky-féle betegségre vonatkozó állat-egészségügyi feltételek 
tekintetében történő módosításáról;
h) a  Bizottság 846/2014/EU végrehajtási rendelete (2014. augusztus 4.) a  92/65/EGK tanácsi irányelv 
D. mellékletének a lófélékhez tartozó donor állatokra vonatkozó feltételek tekintetében történő módosításáról.”

 (3) A 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (4) A 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (5) Hatályát veszti a 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 18. § (5) bekezdése.

2. Az egyes állategészségügyi intézetek megszüntetéséről szóló 140/2004. (IX. 30.) FVM rendelet 
hatályon kívül helyezése

2. §  Hatályát veszti az egyes állategészségügyi intézetek megszüntetéséről szóló 140/2004. (IX. 30.) FVM rendelet.

3. Az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és 
az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet 
módosítása

3. § (1) Az  élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az  élelmiszerek hatósági 
ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet [a  továbbiakban: 68/2007. (VII. 26.)  
FVM–EüM–SZMM együttes rendelet] 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  élelmiszer-előállító hely rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény építése, illetve ilyen rendeltetésű 
helyiséget tartalmazó építmény bővítése, átalakítása esetén a  használatbavételi engedélyezési eljárás során 
a  szakhatósági állásfoglalás megadásához mellékelni kell az  ivóvíz megfelelő minőségét tanúsító, harminc  napnál 
nem régebbi vízvizsgálati eredményt.”

 (2) A 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  élelmiszer-forgalmazó hely rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény építése, illetve ilyen rendeltetésű 
helyiséget tartalmazó építmény bővítése, átalakítása esetén a  használatbavételi engedélyezési eljárás során 
a  szakhatósági állásfoglalás megadásához mellékelni kell az  ivóvíz megfelelő minőségét tanúsító, harminc  napnál 
nem régebbi vízvizsgálati eredményt.”

4. §  A 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet 5.  §-át megelőző alcímében az  „építésügyi hatóság 
engedélyezési eljárásában” szövegrész helyébe az  „építésügyi hatóság engedélyezési és használatbavételi 
eljárásában” szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti a 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes rendelet
a) 5. § (1) bekezdés g) és i) pontja, valamint (2) bekezdés a) és i) pontja,
b) 10. és 11. §-a, valamint
c) 16. § b) pontja.
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4. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

6. §  Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
a) 6. § (1) bekezdésében a „4. számú melléklet” szövegrész helyébe a „3. számú melléklet” szöveg,
b) 6.  § (1a) és (4)  bekezdésében, valamint 3. számú melléklet 7.3.  pontjában az  „az 5. számú melléklet” 

szövegrész helyébe az „a 4. számú melléklet” szöveg
lép.

5. Az állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet módosítása

7. § (1) Az  állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 113/2008. 
(VIII. 30.) FVM rendelet] 8. §-a a következő c)–e) pontokkal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő európai uniós jogszabályoknak való megfelelést szolgálja:)
„c) a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és 
a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló, 2006. október 24-i 
2006/88/EK tanácsi irányelv;
d) a  2006/88/EK tanácsi irányelv IV.  mellékletének a  lazacok fertőző vérszegénysége tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2014. február 13-i 2014/22/EU bizottsági végrehajtási irányelv;
e) az  állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelv I. és II.  mellékletének 
módosításáról szóló, 2012. november 27-i 2012/737/EU bizottsági végrehajtási határozat.”

 (2) A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 1. és 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. A tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi 
követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni 
védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

8. § (1) A  tenyésztett víziállatokra és az  azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és 
a víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről szóló 127/2008. (IX. 29.) 
FVM rendelet [a továbbiakban: 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet] 2. § (5) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(E rendeletet)
„e) a 2010/221/EU bizottsági határozattal”
(együttesen kell alkalmazni.)

 (2) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. Bérhorgászati terület: olyan mesterséges tó vagy egyéb létesítmény vagy ilyen tevékenységet folytató 
halgazdálkodási vízterület, amelyben a  tenyésztett víziállat populációt állománypótlással tartják fenn kizárólag 
szabadidős horgászat céljából;”

 (3) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7. Előkészítés: a  tenyésztett víziállatoknak az  emberi fogyasztást megelőző bármilyen, az  anatómiai egészet 
megbontó beavatkozással és technológiával való kezelése (elvéreztetés, kizsigerelés, a  szem eltávolítása, a  fej 
eltávolítása, szeletelés és filézés, valamint bármely más további feldolgozás), amely hulladék vagy melléktermékek 
képződésével jár és betegségek elterjedésének kockázatát okozhatja, valamint a  mezőgazdasági haszonállatok 
tartásának állatvédelmi szabályairól szóló jogszabály szerinti, halak esetében alkalmazható kábítás, amennyiben 
ez biztosítja, hogy a hal nem nyeri vissza az eszméletét;”

 (4) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„14. Gazdaság: víziállat-tenyésztő vállalkozás által működtetett olyan helyiség, zárt terület vagy létesítmény, 
ahol tenyésztett víziállatokat forgalomba hozatal céljából tartanak, beleértve az  ilyen célra használt haltermelési 
létesítményt és az ilyen tevékenységet folytató halgazdálkodási vízterületet, ahol nem kizárólag vadon élő víziállatot 
tartanak, az  átmeneti tárolók és azon helyiségek, zárt területek vagy létesítmények kivételével, ahol emberi 
fogyasztás céljából lehalászott vagy kifogott vadon élő víziállatokat átmenetileg, leölésig, és etetés nélkül tartanak;”
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 (5) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdése a következő 34–37. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„34. Áruhal: kiskereskedelmi létesítmény, gazdaság vagy bérhorgászati terület által előkészítés nélkül, emberi 
fogyasztás céljából forgalomba hozott élőhal;
35. Átmeneti tároló: előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából forgalomba hozott halszállítmányok olyan 
átmeneti tárolására szolgáló engedélyezett, természetes vízzel kapcsolatban nem álló létesítmény, ahonnan a  hal 
élő állapotban kizárólag és közvetlenül kereskedelmi célú létesítménybe szállítható;
36. Természetes víz: a  halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013.  évi CII.  törvény szerinti halgazdálkodási 
vízterület;
37. Nyilvántartott feldolgozó-létesítmény: az  állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az  értékesítés 
helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti 
kiskereskedelmi létesítmények, amelyek élő halat és halászati terméket forgalmaznak, továbbá friss, előkészített és 
feldolgozott halászati terméket állítanak elő.”

 (6) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 3. § (2) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„e) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény,
f ) az  állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az  értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak 
élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet”
(szerinti fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell.)

 (7) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Valamennyi víziállat-tenyésztő vállalkozás gazdasága – a  (3)  bekezdésben foglalt kivételekkel – kizárólag 
a  gazdaság helye szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
igazgatósága (a  továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság) által az  5.  §-sal 
összhangban kiadott engedéllyel működhet, amely engedélyt a  tevékenység megkezdését megelőzően kell 
kérelmeznie.”

 (8) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 4. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság nyilvántartásba veszi:)
„c) az olyan víziállat-tenyésztő vállalkozást, amely kizárólag emberi fogyasztás céljából hoz forgalomba tenyésztett 
víziállatot.”

 (9) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (3)  bekezdés szerinti létesítmény nyilvántartásba vétel iránti kérelmét a  tevékenység megkezdését követő 
egy hónapon belül köteles benyújtani az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz.”

 (10) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet „Engedélyezés” alcíme a következő 5/A. és 5/B. §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) Átmeneti tároló az  illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által kiadott 
működési engedéllyel üzemeltethető.
(2) Az átmeneti tároló engedélyezése során az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság 
helyszíni szemlét tart. Az  átmeneti tároló működési engedélye a  következő minimumfeltételek megléte esetén 
adható meg:
a) szennyvízkezelési rendszer,
b) az állományok elkülönítését, az egyszerre ki- és betelepítést szolgáló infrastruktúra,
c) fertőtlenítő rendszer a víz kifolyásánál,
d) a természetes vizekbe való vízkifolyást megakadályozó infrastruktúra, és
e) a lehalászhatóság könnyedsége.
(3) A  helyszíni szemle során, valamint a  működési engedélyben a  (2)  bekezdésben előírt feltételek teljesülésére 
vonatkozó információk mellett meg kell adni
a) az átmeneti tároló kapacitását, és
b) az átmeneti tároló GPS koordinátáit.
5/B. § Az engedéllyel rendelkező gazdaság vagy átmeneti tároló, valamint a nyilvántartásba vett, a 4. § (3) bekezdés 
szerinti létesítmények tevékenységében bekövetkezett változás tényét, a  tevékenységének szüneteltetését, 
megszüntetését az üzemeltető a változást követő egy hónapon belül köteles az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi igazgatóságnak bejelenteni.”
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 (11) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH) az  élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságok adatszolgáltatása, valamint a  rendelkezésére álló adatok alapján nyilvántartást 
vezet az engedélyezett víziállat-tenyésztő vállalkozásokról, átmeneti tárolókról és feldolgozó-létesítményekről.
(2) A  NÉBIH hivatalos honlapján közzéteszi és az  adatokban bekövetkezett változások átvezetésével  naprakészen 
tartja
a) az  engedélyezett víziállat-tenyésztő vállalkozások és feldolgozó-létesítmények listáját az  1. számú mellékletben 
meghatározott információkkal, és
b) az átmeneti tárolókra vonatozóan az 5/A. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat.”

 (12) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Valamennyi gazdaságban a  tenyésztés típusának megfelelő, kockázatalapú állat-egészségügyi felügyeleti 
rendszert kell alkalmazni képesített víziállat-egészségőr igénybevételével.”

 (13) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 10. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Képesített víziállat-egészségőr kizárólag az lehet, aki)
„d) felsőfokú állattenyésztő szakon szerzett, felsőfokú halászati szakirányú képzést igazoló végzettséggel vagy 
agrármérnök képesítéssel, és tízéves halászati munkakörben eltöltött igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik,”
(és a NÉBIH által szervezett képesítő víziállat-egészségügyi tanfolyam elvégzését követően eredményes vizsgát tett.)

 (14) A  127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 10.  § (5) és (6)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek, és 
egyidejűleg a § a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti kockázatalapú állat-egészségügyi felügyeleti rendszer működtetése során figyelemmel 
kell lenni
a) a  Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok 
szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelet (a továbbiakban: 
182/2011/EU rendelet) 5. és 11. cikkében alkalmazott eljárásnak megfelelően kidolgozott iránymutatásokra;
b) a  2006/88/EK tanácsi irányelvben előírt kockázatalapú állat-egészségügyi felügyeleti rendszerekre vonatkozó 
iránymutatásokról szóló, 2008. november 20-i 2008/896/EK bizottsági határozatra.
(6) A víziállat-tenyésztő vállalkozás köteles a NÉBIH által a nemzeti monitoring program keretében meghatározott 
mennyiségű mintát saját költségére a  koi herpesz-vírus betegség (a  továbbiakban: KHV), a  pisztrángok vírusos 
vérfertőzése (a  továbbiakban: VHS) és a  pisztrángfélék fertőző vérképzőszervi elhalása (a  továbbiakban: IHN) 
kimutatásának, illetve kizárásának céljából megvizsgáltatni. A  mintát hatósági állatorvosnak vagy erre a  feladatra 
közcélú igénybevétellel kirendelt szolgáltató állatorvosnak kell vennie, és azt a  7. számú mellékletben található 
minta szerinti mintakísérővel a nemzeti referencia laboratóriumba (a továbbiakban: NRL) kell küldeni.
(7) A  pontyfélék tavaszi viraemiájától (a  továbbiakban: SVC) és a  lazacok fertőző vérszegénységétől (az ISAV 
vírusnemzetség HPR-deletált genotípusával való fertőzés) való mentesség ellenőrzése a  víziállat-tenyésztő 
vállalkozások esetében a  NÉBIH által meghatározott monitoring rendszerben, állami költségre történik. A  mintát 
hatósági állatorvosnak vagy erre a feladatra közcélú igénybevétellel kirendelt szolgáltató állatorvosnak kell vennie, 
amelyet a 7. számú mellékletben található minta szerinti mintakísérővel az NRL-be kell küldeni.”

 (15) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 13. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Emberi fogyasztásra szánt hal továbbtartásra, természetes vizekbe, gazdaságba vagy bérhorgászati területre 
való betelepítése nem megengedett.
(4) Bejelentési kötelezettség alá tartozó betegség tekintetében fogékony és kórokozó-átvivő fajba tartozó, 
természetes vízből származó egyed továbbtartás céljából a  15/A.  §-ban foglaltak és az  alábbi feltételek betartása 
mellett telepíthető:
a) az adott betegségre jellemző, leghosszabb lappangási idő alapján megállapított időtartamig tartó elkülönítés,
b) az  elkülönítés végén vett mintából elvégzett, az  állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló jogszabály 
szerinti olyan betegségek kórokozójának kimutatására irányuló, negatív eredményű laboratóriumi vizsgálat, amely 
betegségekre a telepítendő faj fogékonynak vagy kórokozó átvivőnek minősül.
(5) Kiskereskedelmi létesítményből, gazdaságból vagy bérhorgászati területről emberi fogyasztásra szánt hal 
kizárólag előkészítve adható át a végső fogyasztónak.”

 (16) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 16. §-t megelőző alcíme helyébe a következő alcím lép:
„A tenyésztett víziállatok tenyésztési, továbbtartási és állománypótlási célú forgalomba hozatalára 
vonatkozó általános követelmények”
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 (17) A  127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet „A tenyésztett víziállatok tenyésztési és állománypótlási célú forgalomba 
hozatalára vonatkozó általános követelmények” alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A.  § (1) Tenyésztésre, továbbtartásra, állománypótlásra szánt belföldi halszállítmányokat víziállat-egészségőr 
által kiállított, a 8. számú melléklet szerinti igazolásnak kell kísérnie.
(2) Élő, előkészítés nélkül emberi fogyasztásra szánt, belföldi áruhal szállítmányok kizárólag a  8. számú melléklet 
szerinti víziállat-egészségőri igazolással és a  9. számú melléklet szerinti állattartói nyilatkozattal hozhatók 
forgalomba.
(3) Az  emberi fogyasztást megelőző, előkészítés céljából belföldön forgalomba hozott tenyésztett víziállatok 
kizárólag a  8. számú mellékletben foglaltak szerinti, víziállat-egészségőr által kiállított igazolással és a  9. számú 
melléklet szerinti állattartói nyilatkozattal szállíthatók engedélyezett feldolgozó üzembe.”

 (18) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tenyésztett víziállatok belföldön tenyésztés, továbbtartás és állománypótlás céljából csak akkor hozhatók 
forgalomba, ha:
a) az  V.  fejezetben megállapított rendelkezések betartása mellett, előzetes helyszíni szemle alapján, a  képesített 
víziállat-egészségőr a  8. számú melléklet szerinti víziállat-egészségőri igazolás I–III. részének adattartalmával 
megegyező igazolást ad ki arról, hogy
aa) az állatok betegségre mutató elváltozást nem mutatnak,
ab) az állatok olyan gazdaságból származnak, ahol nem áll fenn ismeretlen eredetű megnövekedett arányú elhullás,
ac) az  érintett állományban a  KHV vírusát nem mutatták ki, és nem állapítottak meg e  kórokozók által okozott 
betegséget,
b) fogékony fajok esetében a  víziállat-egészségőr a  szállítólevélhez és az  a)  pont szerinti igazoláshoz csatolja 
a  KHV kimutatására irányuló, az  NRL által egy éven belül elvégzett diagnosztikai vizsgálatok negatív eredményét 
tartalmazó dokumentumnak az általa aláírt másolatát.”

 (19) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  tenyésztett víziállatok emberi fogyasztást megelőző előkészítés céljából belföldön csak akkor hozhatók 
forgalomba, ha
a) a  képesített víziállat-egészségőr a  8. számú melléklet szerinti víziállat-egészségőri igazolás I. és II. részének 
adattartalmával megegyező igazolást ad ki arról, hogy
aa) az állatok betegségre mutató elváltozást nem mutatnak,
ab) az állatok olyan gazdaságból származnak, ahol nem áll fenn ismeretlen eredetű megnövekedett arányú elhullás,
ac) állományában a  KHV betegség vírusát nem mutatták ki, és nem állapítottak meg e  kórokozók által okozott 
betegséget, és
b) a szállítmányokat a 9. számú melléklet szerinti állattartói nyilatkozat is kíséri.”

 (20) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 20. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  tenyésztett víziállatok előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából belföldön csak akkor hozhatók 
forgalomba, ha rendelkeznek a 19. § (3) bekezdése szerinti igazolással és nyilatkozattal.
(4) Ha kiskereskedelmi létesítménybe előkészítés nélkül érkező, emberi fogyasztás céljából forgalomba hozandó 
tenyésztett víziállat szállítmány mennyisége meghaladja a  kiskereskedelmi létesítmény tárolási kapacitását, 
a szállítmány elhelyezésére az 5/A. § szerinti engedéllyel rendelkező átmeneti tároló is igénybe vehető. Az azonos 
állategészségügyi státuszú víziállatokat azonos átmeneti tárolóban kell elhelyezni.
(5) Az  átmeneti tárolókból a  víziállatok élő állapotban kizárólag az  erre vonatkozó személyi és tárgyi feltétellel 
rendelkező kiskereskedelmi létesítménybe szállíthatók. A  nagykereskedő gondoskodik a  belföldi szállítás során 
e rendelet által előírt kísérő dokumentumokban lévő információk továbbításáról.”

 (21) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.  § (1) Az  országos főállatorvos huszonnégy órán belül értesíti a  többi tagállamot, a  Bizottságot és 
az EFTA-tagállamokat az alábbiak megerősítése esetén:
a) a 3. számú mellékletben felsorolt valamely egzotikus betegség,
b) a 3. számú mellékletben felsorolt nem egzotikus betegség, amennyiben az országot, az övezetet vagy a területi 
egységet e betegségtől mentesnek nyilvánították.
(2) Az  olyan víziállat-betegségek esetében, amelyek nem szerepelnek a  2006/88/EK európai tanácsi irányelv 
IV.  mellékletében, de tekintetükben Magyarország elismert mentes státusszal rendelkezik, a  bejelentés során 
az  állatbetegségek bejelentésének rendjéről szóló miniszteri rendelet, valamint a  2010/221/EU határozat 
rendelkezéseit figyelembe kell venni.”
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 (22) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 27. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  járványvédelmi intézkedéseket az  adott betegségre fogékony vagy kórokozó-átvivő fajhoz tartozótól eltérő 
víziállatok esetében csak a 35. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kell alkalmazni.”

 (23) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 31. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az érintett víziállat-tenyésztő vállalkozás a kitörés megállapításától számított harminc napon belül intézkedési 
tervet nyújt be jóváhagyásra az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága részére, amely alapján 
a  NÉBIH szükség esetén, az  intézkedések hatékonyabb megvalósítása érdekében külön, az  adott gazdaságra 
vonatkozó felszámolási tervet készíthet.”

 (24) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 35. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  fertőzött állományból származó, de az  adott fertőző betegségre nem fogékony vagy nem kórokozó-átvivő 
halfaj egyedének továbbtartásra történő kivitelét megfelelő fertőtlenítést követően lehet engedélyezni.”

 (25) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 37. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  járványügyi intézkedések feloldását követően a  betegségre fogékony vagy kórokozó-átvivő fajok 
visszatelepítése csak olyan állományból engedélyezhető, amelyben a  10.  § (6)  bekezdése szerinti vizsgálatok 
negatív eredményre vezettek. Járványügyi korlátozás alatt álló gazdaságba való újratelepítés csak azt követően 
engedélyezhető, hogy az  üzemeltető gondoskodott a  halállomány lehalászásáról, a  gazdaság fertőtlenítéséről és 
pihentetéséről.”

 (26) A  127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 39.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a  (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti felszámolási programnak tartalmaznia kell:
a) bérhorgászati terület esetében a  helyszíni zsigereléshez szükséges feltételek biztosítására vonatkozó 
intézkedéseket,
b) felügyeleti rendszer kialakítását azon esetekben, amikor a  fertőzött állomány eltávolítása hosszabb időt vesz 
igénybe.
(2) Amennyiben az országos főállatorvos úgy határoz, hogy a 31–38. § szerinti intézkedéseket kell alkalmazni, a 34. § 
(1)  bekezdésétől eltérve a  járási főállatorvos engedélyezheti, hogy a  kereskedelmi méretnél kisebb, de klinikailag 
egészséges állatokat – mielőtt emberi fogyasztásra leölnék – piaci méretűvé neveljék vagy a betegséggel fertőzött 
más övezetbe vagy területi egységbe vigyék. Zárlat alatt álló gazdaságból, bérhorgászati területről és átmeneti 
tárolóból élőhal csak engedélyezett feldolgozó-létesítménybe vagy kizárólag előkészítést követően vihető el.”

 (27) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 59. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a képesített víziállat-egészségőr a 16. § (1) bekezdése szerinti, a bizonyítvány-kiállításra vonatkozó 
szabályokat megszegi, az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság a  tevékenységének végzését 
határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, megtilthatja, az  újbóli tevékenységét 
oktatáson való részvétel igazolásához és a  vizsgakövetelmények teljesítéséhez kötheti. A  képesítés újbóli 
megszerzése a visszavonástól számított 3 év elteltével a 10. § (2) bekezdése szerinti tanfolyam ismételt elvégzését 
követő eredményes vizsgához kötött.”

 (28) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a következő 61/A. §-sal egészül ki:
„61/A.  § (1) Az  egyes élelmiszerlánc-biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (XII.  9.) 
FM  rendelettel [a  továbbiakban: MódR.] megállapított rendelkezéseknek való megfelelés érdekében azon 
engedélyköteles gazdaságnak és átmeneti tárolónak, amely a  MódR. hatályba lépésekor nem rendelkezik az  5.  § 
és az 5/A. § szerinti engedéllyel, csak a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről szóló jogszabály szerinti nyilvántartásba vétellel, működési engedély iránti kérelmét a MódR. hatályba 
lépését követő fél éven belül kell benyújtania a  gazdasága helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatósághoz.
(2) A  4.  § (3)  bekezdésében felsorolt létesítménynek, amelyet a  MódR. hatályba lépését megelőzően 
az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság még nem vett nyilvántartásba a  4.  § (3)  bekezdése 
szerint, a  nyilvántartásba vétel iránti kérelmét a  MódR. hatályba lépését követő egy éven belül kell benyújtania 
az illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósághoz.”

 (29) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 62. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„d) a  2006/88/EK tanácsi irányelv IV.  mellékletének a  lazacok fertőző vérszegénysége tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2014. február 13-i 2014/22/EU bizottsági végrehajtási irányelv.”
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 (30) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 62. § (2) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„e) a  2006/88/EK tanácsi irányelvben előírt kockázatalapú állat-egészségügyi felügyeleti rendszerekre vonatkozó 
iránymutatásokról szóló, 2008. november 20-i 2008/896/EK bizottsági határozat,
f ) a  tenyésztett víziállatokban és a  vadon élő víziállatokban előforduló egyes betegségek hatásának enyhítésére, 
a  2006/88/EK tanácsi irányelv 43.  cikkével összhangban hozott nemzeti intézkedések jóváhagyásáról szóló, 
2010. április 15-i 2010/221/EU bizottsági határozat.”

 (31) A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet
a) a 4. melléklet szerinti 7. számú melléklettel,
b) az 5. melléklet szerinti 8. számú melléklettel, valamint
c) a 6. melléklet szerinti 9. számú melléklettel
egészül ki.

9. §  A 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet
a) 23.  §-ában, 46.  § (1) és (3)  bekezdésében, 49.  § (4)  bekezdésében, 52.  § (3)  bekezdésében, 54.  § 

(2)  bekezdésében, 57.  § (1)  bekezdés b)  pontjában, 4. számú melléklet I. Rész 2.  pont első bekezdés 
b) pontjában és II. Rész 3. pont 3.7. alpontjában az „az 1999/468/EK határozat 5. és 7.” szövegrész helyébe az  
„a 182/2011/EU rendelet 5. és 11.” szöveg,

b) 60. § (1) bekezdésében a „4. § (1) bekezdésének b) pontja” szövegrész helyébe a „4. § (1) bekezdése” szöveg,
c) 3. számú melléklet táblázatában a „Lazacok fertőző vérszegénysége (ISA)” szövegrész helyébe a „Lazacok 

fertőző vérszegénysége: az ISAV vírusnemzetség HPR-deletált genotípusával való fertőzés” szöveg
lép.

10. §  Hatályát veszti a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet
a) 2. § (5) bekezdés a) pontja,
b) 16. § (3) bekezdése,
c) 61. § (2) és (3) bekezdése,
d) 62. § (2) bekezdés b) pontja.

7. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 
módosítása

11. § (1) A  veszettség elleni védekezés részletes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 
164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet] 2. § b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában
b) veszettségre gyanús az az állat,]
„bb) amely tünetmentes, de veszett vagy veszettségre gyanús állat marta meg, továbbá”

 (2) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az oltást végző magánállatorvos köteles:
b) a következő adatokról nyilvántartást vezetni, és azokat 5 évig megőrizni:]
„bb) a beoltott eb fajtája, ivara, színe, jegyei, születési időpontja (év, hó), egyedi azonosítója (tetoválás, chip), oltási 
könyvének egyedi sorszáma,”

 (3) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 4. § (5) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az oltást végző magánállatorvos köteles:)
„f ) az eb veszettség elleni védőoltásának beadását követő 8 napon belül az oltás időpontját, a felhasznált oltóanyag 
nevét, gyártási számát, az  oltást végző állatorvos nevét, kamarai bélyegzője számát az  állatok védelméről és 
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/A. § (1) bekezdése szerinti országos elektronikus 
adatbázisban rögzíteni,”

 (4) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Azon területeken, ahol a  veszettséget megállapították, a  járási főállatorvos a  házimacskák és egyéb húsevő 
kedvtelésből tartott állatok veszettség elleni rendszeres, megelőző védőoltását is elrendelheti. Ebben az  esetben 
az immunizálást az eboltásra vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni. Az e bekezdés szerint elrendelt intézkedést 
hirdetmény útján közzé kell tenni az Éltv. 42. § (3) bekezdése szerint.”
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 (5) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  rókák veszettségének megelőzése és a  betegség leküzdése érdekében a  vadon élő rókapopuláció 
veszettség elleni ellenálló képességét szájon át történő vakcinázással kell biztosítani. Az  immunizálás időpontját 
és területi kiterjedését az  országos főállatorvos határozza meg. Az  immunizálás időpontjáról és a  beazonosítható 
terület kijelöléséről, a  felhasználásra kerülő vakcina típusáról az  országos főállatorvos az  immunizálás kezdetét 
tizennégy  nappal megelőzően értesíti az  országos tisztifőorvost, az  országos katasztrófavédelmi főigazgatóság 
főigazgatóját, valamint az  országhatár menti vakcinázás esetén az  érintett környező országok állategészségügyi 
hatóságait is.
(2) A rókák szájon át történő vakcinázását a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) végzi 
az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság, valamint a megyei kormányhivatal földművelésügyi 
igazgatóságának (a továbbiakban: vadászati hatóság) bevonásával.”

 (6) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 8. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  vakcinázás kezdetétől számított huszonegy  napig az  érintett területeken az  illetékes járási főállatorvos 
ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.
(6) Az  immunizálással érintett területen a  vadászati hatóság felhívására és irányításával a  vadászatra jogosult 
jól látható, piros színű, kétnyelvű (magyar és angol), a  felhívás megértését szolgáló piktogrammal ellátott 
figyelemfelhívó plakátokat helyez ki a  lakott területekről kivezető utak mentén, bekötőutaknál, kiránduló és 
parkolóhelyeken, turistaházak és vadászházak mellett.
(7) A (6) bekezdés szerinti tájékoztató plakátokat a vadászatra jogosult a lakosság tájékoztatása érdekében eljuttatja 
az érintett önkormányzatokhoz is.”

 (7) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 9. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  megyei igazgató-főállatorvos az  egyes vadászatra jogosultak által kilövendő rókák számát a  mintagyűjtési 
időszakot tizenöt  nappal megelőzően, határozattal állapítja meg. A  vadászatra jogosult ezért a  tevékenységéért 
költségtérítésre jogosult.
(4) A  (2)  bekezdés szerint kilőtt rókák vizsgálatán kívül, Magyarország teljes területén el kell végezni az  elhullott 
rókák és egyéb vadon élő emlősállatok hulláinak veszettségre irányuló vizsgálatát is. Apróvadfajok esetében a teljes 
tetemet, nagyvad fajok esetében a fejet kell a (2) bekezdésben leírt eljárásrend szerint vizsgálatra küldeni.”

 (8) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Visszafertőződés esetén a megállapítás helye körüli legalább 50 kilométer sugarú körben ismételt immunizálást 
kell végezni. A  visszafertőződés megelőzése érdekében a  nem mentes országok határán 50 km-es sávban 
(védőzónában) a vakcinázást fenn kell tartani.”

 (9) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 13. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegségekre vonatkozó külön jogszabály szerinti bejelentési, és az Éltv. 18. § 
(1) bekezdés f) pontjában előírt értesítési kötelezettség teljesítésén túl]
„a) az észlelő köteles bejelenteni
aa) a természetellenesen viselkedő rókát vagy egyéb vadon élő emlős állatot a vadászati hatóságnak,
ab) jármű által elgázolt vagy ismeretlen ok miatt elhullott róka tetemének észlelését az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnak;”

 (10) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  veszettségre gyanús házi vagy fogságban tartott fogékony állatokat le kell ölni, vagy az  állattartó kérésére, 
ha a  megfigyelés körülményei aggálymentesen biztosíthatók, továbbá ha az  állatok érvényes veszettség elleni 
védőoltással rendelkeznek, a  járási főállatorvos döntése alapján 90  napra hatósági megfigyelés alá kell vonni. 
A veszettségre gyanús kóborló vagy vadon élő állat életét ki kell oltani, és erről a hatósági állatorvost haladéktalanul 
értesíteni kell.”

 (11) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  veszettség szempontjából aggályos állatot a  tartási helyén kell megfigyelés alá helyezni, és az  állatot 
hetenként meg kell szemlélni. A  veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelési státuszának tényét és 
időpontját a  megfigyelést végző állatorvos rögzíti az  Ávt. 42/A.  § (1)  bekezdése szerinti országos elektronikus 
adatbázisban.”

 (12) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A veszett és veszettségre gyanús állat tetemét, annak bármely részét felhasználni, vagy forgalomba hozni tilos. 
Az  állati testet és testrészeket a  nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a  belőlük származó 
termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az  1774/2002/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásainak és a nem 
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emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 
szóló jogszabálynak megfelelően kell ártalmatlanítani.”

 (13) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 22. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  sérültet ellátó orvos köteles minden ebtől, macskától vagy vadon élő állattól származó sebesülés észlelése 
esetén, az  eset körülményeiről rendelkezésére álló információkról, különös tekintettel az  állattartó nevének, 
lakcímének és telefonos elérhetőségének közlésével, az eset helye szerint illetékes járási főállatorvost haladéktalanul 
szóban és írásban értesíteni. A járási főállatorvos az értesítés alapján köteles a szükséges intézkedéseket késedelem 
nélkül megtenni.”

 (14) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:
„24. § Ez a rendelet
a) a  kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásáról és a  998/2003/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, és
b) az 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a kutyák, macskák és görények nem kereskedelmi 
célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok jegyzékének, valamint 
bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső megjelenésének és nyelvének 
megállapításáról szóló, 2013. június 28-i 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

 (15) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet Melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

12. § (1) A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
a) 2. § e) pontjában, 3. § (2) és (3) bekezdésében, 4. § (3), (4) bekezdésében, (5) bekezdés nyitó szövegrészében 

és (5a) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében a „magánállatorvos” szövegrész helyébe 
a „szolgáltató állatorvos” szöveg,

b) 3.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a  „magánállatorvosnak” szövegrész helyébe a  „szolgáltató 
állatorvosnak” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „magánállatorvossal” szövegrész helyébe a „szolgáltató állatorvossal” szöveg,
d) 4.  § (2)  bekezdésében az „az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat” szövegrész helyébe az „a 

megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a  továbbiakban: 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szöveg,

e) 5.  § (6)  bekezdésében az  „állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.  évi XXVIII.  törvény” szövegrész 
helyébe az „Ávt.” szöveg,

f ) 9.  § (5)  bekezdésében az  „állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző szolgálat” szövegrész helyébe 
az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság” szöveg,

g) 10. § (1) bekezdésében a „legalább négy egymást követő” szövegrész helyébe „legalább két egymást követő” 
szöveg,

h) 10.  § (2)  bekezdésében a  „veszettség eset a  megelőző” szövegrész helyébe a  „veszettség eset (kivéve 
a denevérek veszettségét) a megelőző” szöveg,

i) 11.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „befogható ebek” szövegrész helyébe a „befogható ebek és macskák” 
szöveg,

j) 14.  § (2)  bekezdésében, 19.  § (11)  bekezdésében a „magánállatorvost” szövegrész helyébe a „szolgáltató 
állatorvost” szöveg,

k) 15.  § a)  pontjában a  „csoportosan tartott állatok” szövegrész helyébe a  „csoportosan tartott gazdasági 
haszonállatok” szöveg,

l) 15.  § e)  pontjában a „rókák lebőrözésének elhagyását” szövegrész helyébe a „rókák lebőrözésének tilalmát” 
szöveg,

m) 16. § (1) bekezdésében a „Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal” szövegrész helyébe a „NÉBIH” szöveg,
n) 19.  § (9)  bekezdésében a „megfigyelést végző állatorvos az  állat megfigyelésről az  országos főállatorvos 

által kiadott formátumú jegyzőkönyvet” szövegrész helyébe a  „megfigyelést végző állatorvos 
az állatmegfigyelésről jegyzőkönyvet” szöveg

lép.

13. §  Hatályát veszti a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet
a) 4. § (5) bekezdés c) pontja, (6) bekezdés d) pontja,
b) 23. § (3)–(5) bekezdése.
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8. A fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az ellenük való védekezésről, illetve 
leküzdésükről szóló 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása

14. § (1) A  fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzéséről, az  ellenük való védekezésről, illetve leküzdésükről szóló 
179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet] 13.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szarvasmarhák, juhok és kecskék, továbbá embrióik és petesejtjeik, illetve egyéb termékeik harmadik 
országba történő kivitelekor a  999/2001/EK rendeletben foglaltakon kívül figyelembe kell venni a  fogadó ország 
előírásait is. A  feldolgozott állati eredetű fehérjék exportjánál be kell tartani a 999/2001/EK rendelet IV. melléklete 
V. fejezet E. szakaszában foglaltakat.”

 (2) A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 24. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  NÉBIH gondoskodik a  999/2001/EK rendelet IV.  melléklet V.  fejezet A. szakasza szerinti jegyzékek honlapján 
való közzétételéről.”

 (3) A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) az  egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az  ellenük való védekezésre és a  felszámolásukra 
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2001. május 22-i 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet, valamint az  azt módosító 1248/2001/EK, 1326/2001/EK, 270/2002/EK, 1494/2002/EK, 260/2003/EK,  
650/2003/EK, 1053/2003/EK, 1128/2003/EK, 1139/2003/EK, 1234/2003/EK, 1809/2003/EK, 1915/2003/EK, 
2245/2003/EK,  876/2004/EK, 1471/2004/EK, 1492/2004/EK, 1993/2004/EK, 36/2005/EK, 214/2005/EK, 260/2005/EK,  
932/2005/EK, 1292/2005/EK, 1974/2005/EK, 253/2006/EK, 339/2006/EK, 657/2006/EK, 688/2006/EK, 1041/2006/EK,  
1791/2006/EK, 1923/2006/EK, 722/2007/EK, 727/2007/EK, 1275/2007/EK, 1428/2007/EK, 21/2008/EK,  
315/2008/EK, 357/2008/EK, 571/2008/EK, 746/2008/EK, 956/2008/EK, 103/2009/EK, 162/2009/EK, 163/2009/EK, 
220/2009/EK, 956/2010/EU, 189/2011/EU, 1064/2012/EU és 56/2013/EU rendelet,
b) az  egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról szóló, 
2009.  szeptember 28-i 2009/719/EK bizottsági határozat, valamint az  azt módosító 2011/358/EU és 2013/76/EU 
bizottsági végrehajtási határozat.”

 (4) A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 1. és 2. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

15. §  A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 19.  § (1)  bekezdés c)  pont cb)  alpontjában a „Romániában vagy Bulgáriában” 
szövegrész helyébe a „Romániában, Bulgáriában vagy Horvátországban” szöveg lép.

16. §  Hatályát veszti a 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet
a) 19. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja, és
b) 30. § (2) bekezdése.

9. A szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 
módosítása

17. § (1) A  szalmonellózis elleni védekezés egyes szabályairól szóló 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 
180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet] 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E rendeletet nem kell alkalmazni az elsődleges termelésre
a) magáncélú magyarországi felhasználás esetén, és
b) ha az  elsődleges termelés során a  termelő a  kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés 
feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 1. melléklet A. részében meghatározottak szerinti kis mennyiségű 
alaptermékekkel közvetlenül látja el a  végső fogyasztókat vagy az  alaptermékekkel a  végső fogyasztókat 
közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi egységeket.”

 (2) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdés g) és h) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A járási állategészségügyi hivatal)
„g) Salmonella Enteritidis, illetve Salmonella Typhimurium fertőzöttség esetén hatósági mintavételt végez 
a szigorított fertőtlenítés hatékonyságának ellenőrzésére,
h) engedélyezi a  betelepítést a  Salmonella Enteritidis, illetve Salmonella Typhimuriummal fertőzött állomány 
felszámolását követő fertőtlenítés hatékonysági vizsgálat kedvező eredménye esetén,”
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 (3) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 3. § (4) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A járási állategészségügyi hivatal)
„j) engedélyezi, hogy a hízó- és tenyészpulyka állományok vágás előtti vállalkozói mintavételét a vágás előtt 6 héttel 
végezzék el az 1190/2012/EU bizottsági rendelet melléklet 2. fejezet 2.1. alcím a) pont i. alpontja szerinti esetekben.”

 (4) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 3. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A járási állategészségügyi hivatal által kijelölt hatósági vagy jogosult állatorvos)
„c) ellenőrzi a vállalkozói mintavételek jogszabályoknak megfelelő elvégzését.”

 (5) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet az 5. §-t követően a következő alcímmel és 5/A. §-sal egészül ki:
„A vágóhíd feladatai
5/A. § Azon, a védekezési programban részt vevő állományok esetén, amelyek bármilyen Salmonella szerotípussal 
fertőzöttek, a vágóhíd üzemeltetője a vágást vagy elkülönített vágást követő 5 napon belül köteles az illetékes járási 
hivatalnak tájékoztatást küldeni az alábbiakról:
a) a levágott állatok származási helye, faja, hasznosítási iránya és mennyisége (tömege tonnában és darabszáma),
b) a vágásból származó hús és állati eredetű melléktermék mennyisége és sorsa,
c) történt-e vállalkozói mintavétel az  élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól szóló 2073/2005/EK bizottsági 
rendelet (a továbbiakban: 2073/2005/EK rendelet) I. Mellékletének 2. fejezetének 2.1.5. pontja szerint.”

 (6) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A védekezés során
a) házityúk tenyészállományok esetében a 200/2010/EU bizottsági rendelet 1. cikke,
b) házityúk tojóállományok esetében az 517/2011/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdés a) pont i. alpontja,
c) házityúk brojlerállományok esetében a 200/2012/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdése,
d) tenyész- és hízópulyka-állományok esetében az  1190/2012/EU bizottsági rendelet 1.  cikk (1)  bekezdés a) és 
b) pontja
szerinti célt kell elérni.”

 (7) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 8. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  szalmonella elleni védekezésben részt vevő házityúk- és pulykaállományok egyedei és termékei (árutojás, 
keltetőtojás) csak olyan kísérőirattal értékesíthetők, illetve szállíthatók, melyek a  Salmonella-státuszra vonatkozó 
információkat és a  legutolsó mintavétel eredményét tartalmazzák. Az  egyedek és keltetőtojásaik esetében az  élő 
állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet, míg az  árutojás 
esetében az Útmutatóban meghatározott kísérőiratokat kell alkalmazni.”

 (8) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 9. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság határozatot hoz ismételt hatósági vizsgálat 
elvégzéséről, ha az  első mintavétel során nyert vizsgálati eredmények felvetik a  mintavétel, a  mintaküldés vagy 
a  laboratóriumi vizsgálatok végzésére vonatkozó előírásoknak a  vizsgálati eredményt befolyásoló megsértését. 
Az ismétlő minta vételének szabályait az NRL határozza meg, és annak vizsgálatát csak az NRL végezheti el.”

 (9) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a  házityúk tenyész- vagy tojóállományban, tenyészpulyka-állományban (kivéve a  naposkori 
minták esetében), illetve a  keltetőüzemben vett minta pozitív eredményű, a  vállalkozó harminc  napon belül 
felülvizsgálja járványügyi intézkedési tervét, és ismételt jóváhagyásra benyújtja azt a  járási állategészségügyi 
hivatalhoz. A  felülvizsgált tervnek tartalmaznia kell a  higiéniai viszonyok, különösen a  fertőtlenítési eljárások és 
a  kártevőirtás hatékonyságának felülvizsgálatát, a  fertőződés lehetséges okára vonatkozó vizsgálatok eredményét 
és a szükségesnek tartott intézkedések felsorolását. A tervet a járási állategészségügyi hivatal harminc napon belül 
értékeli és amennyiben a  tervet járványvédelmi szempontból elégtelennek ítéli, annak módosítására szólítja fel 
a vállalkozót.”

 (10) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Amennyiben házityúk tenyészállomány esetében az  NRL olyan, Salmonella Enteritidistől és Salmonella 
Typhimuriumtól eltérő szerotípussal való fertőzöttséget állapít meg, amely a  200/2010/EU rendelet szerinti 
közösségi célkitűzés körébe tartozik, a  takarmány vonatkozásában a  12.  § (9)  bekezdése szerint, a  légtér újbóli 
betelepítése tekintetében a 12. § (8) bekezdése szerint kell eljárni.”

 (11) A  180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 12.  § (2)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, egyidejűleg a  § 
a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  vizsgálatot megismételni kizárólag az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által 
a 9. § (10) bekezdése szerinti ismételt hatósági mintavétellel lehet. Az  ismételt vizsgálathoz a mintavételt a  lehető 
legrövidebb időn belül, kizárólag hatósági vagy jogosult állatorvos végezheti el.
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(2a) A  (2)  bekezdés szerinti mintákat az  NRL vizsgálja, az  antimikrobiális gátló hatás kimutatására irányuló 
vizsgálattal együtt. Amennyiben az  ismételt mintavétel eredménye negatív, vagy olyan szalmonella-szerotípussal 
való fertőzöttséget állapít meg, amelyre a nemzeti ellenőrzési programok nem terjednek ki, továbbá antimikrobiális 
gátló hatás nem mutatható ki, a  járási állategészségügyi hivatal feloldja a  forgalmi korlátozást az  állomány és 
termékei vonatkozásában. Amennyiben antimikrobiális gátló hatás mutatható ki, a  szalmonella-fertőzöttséget 
megerősítettnek kell tekinteni.
(2b) A  járási állategészségügyi hivatal kivizsgálja az  antibiotikum-használat körülményeit és – amennyiben 
a  vállalkozó az  állományt emberi fogyasztásra vagy takarmányt előállító üzem részére kívánja értékesíteni  – 
határozatban jelöli meg az  elkülönített vágás legkorábbi időpontját az  élelmezés-egészségügyi várakozási idő 
figyelembe vételével.”

 (12) A  180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 12.  § (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, egyidejűleg a  § 
a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3)  Amennyiben az  ismételt vizsgálat is Salmonella Enteritidissel vagy Salmonella Typhimuriummal való 
fertőzöttséget állapít meg, vagy az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság ismételt vizsgálatot 
nem rendel el, az  érintett állomány a  vágóhíddal és a  vágóhidat felügyelő hatósági állatorvossal történő előzetes 
egyeztetést követően a járási állategészségügyi hivatal határozatával elkülönített vágásra küldhető.
(3a) Amennyiben az elkülönített vágást a járásban található vágóhíd végzi, úgy a határozatban az elkülönített vágás 
feltételeiről is rendelkezni kell.
(3b) Amennyiben az elkülönített vágást másik járásban található vágóhíd végzi, az elkülönített vágásra vonatkozó 
feltételeket a  vágóhíd helye szerinti illetékes járási hivatal külön határozatban határozza meg az  állattartó telep 
helye szerint illetékes járási hivatal (3)  bekezdés szerinti határozatának kézhezvételét követő négy munkanapon 
belül.”

 (13) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  2073/2005/EK rendelet I. Melléklet 3.  fejezete alapján az  olyan állományokból származó vágott 
baromfitesteknek, amelyek ismerten pozitívak Salmonella Enteritidis vagy Salmonella Typhimurium tekintetében, 
szerepelniük kell a vágóhidak mintavételi tervében.”

 (14) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 15. § (4) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„b) a  Bizottság 200/2010/EU rendelete (2010. március 10.) a  felnőtt Gallus gallus tenyészállományokban észlelt 
szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében 
a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról,
c) a Bizottság 517/2011/EU rendelete (2011. május 25.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
a  Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban lévő egyes szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának 
csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a  2160/2003/EK és 
a 200/2010/EU bizottsági rendelet módosításáról,”

 (15) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 15. § (4) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„e) a  Bizottság 200/2012/EU rendelete (2012. március 8.) a  2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében a brojlerállományokban előforduló Salmonella enteritidis és a Salmonella typhimurium csökkentésére 
irányuló uniós célkitűzésről,
f ) a Bizottság 1190/2012/EU rendelete (2012. december 12.) a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
értelmében a  pulykaállományokban előforduló Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére 
irányuló uniós célkitűzésről,
g) a Bizottság 2073/2005/EK rendelete (2005. november 15.) az élelmiszerek mikrobiológiai kritériumairól.”

 (16) A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet
a) 1. számú melléklete helyébe a 9. melléklet,
b) 2. számú melléklete helyébe a 10. melléklet
lép.

18. §  A 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet
a) 9. § (2) bekezdésében az „az 1003/2005/EK” szövegrész helyébe az „a 200/2010/EU” szöveg,
b) 4. számú mellékletében a „kerületi főállatorvos” szövegrész helyébe a „járási főállatorvos” szöveg
lép.
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19. §  Hatályát veszti a 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet
a) 11. § (4) bekezdésében az „a járási állategészségügyi hivatal határozatával” szövegrész,
b) 12. § (6) bekezdése,
c) 15. § (2) bekezdése.

10. A bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági 
ellenőrzéséről szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet

20. § (1) A  bizonyos nem állati eredetű élelmiszerek és takarmányok behozataláról és fokozott hatósági ellenőrzéséről 
szóló 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet [a továbbiakban: 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet] 1. § b) és c) pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet hatálya)
„b) a 853/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,
c) a 884/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben,”
[meghatározott nem állati eredetű, harmadik országból behozott élelmiszerek és takarmányok (a továbbiakban együtt: 
termékek) behozatalára és hatósági ellenőrzésére terjed ki.]

 (2) A 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet 1. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya)
„h) a 885/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben”
[meghatározott nem állati eredetű, harmadik országból behozott élelmiszerek és takarmányok (a továbbiakban együtt: 
termékek) behozatalára és hatósági ellenőrzésére terjed ki.]

 (3) A 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet 6. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„b) az  Ukrajnából származó vagy onnan szállított  napraforgóolaj importjára elrendelt különleges feltételek 
megállapításáról szóló 1151/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. augusztus 5-i 853/2014/EU 
bizottsági végrehajtási rendelet,
c) az  egyes harmadik országokból behozott bizonyos takarmányokra és élelmiszerekre az  aflatoxinokkal való 
fertőződés kockázata miatt vonatkozó egyedi feltételek megállapításáról és az 1152/2009/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. augusztus 13-i 884/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet,”

 (4) A 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet 6. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„h) az Indiából származó okra és currylevelek behozatalára vonatkozó egyedi feltételek meghatározásáról, valamint 
a 91/2013/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. augusztus 13-i 885/2014/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet.”

11. A sertésállományoknak a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó 
szindrómájától való mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet módosítása

21. § (1) A  sertésállományoknak a  sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való 
mentesítéséről szóló 3/2014. (I. 16.) VM rendelet [a  továbbiakban: 3/2014. (I. 16.) VM rendelet] 9.  § (6)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A fertőzött sertéseket a járási állategészségügyi hivatal határozata alapján vágásra kell bocsátani. Amennyiben 
a (4) és (5) bekezdésben foglaltak alapján a tenyészállatokat kell vágásra értékesíteni, a tulajdonos a tenyészérték és 
a  vágóérték különbségének mértékében állami kártalanításra jogosult, amennyiben írásbeli kötelezettséget vállal 
arra, hogy két éven belül valamennyi tenyészállatot pótolja.”

 (2) A 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § A mentes, illetve a mentesítés alatt álló terület földrajzi határától számított 15 km-es sávon belülre, valamint 
mentes nagylétszámú állomány köré vont 15 km-es sugarú körön belülre fertőzött vagy ismeretlen státuszú 
állományból származó sertés nem szállítható be.”

22. §  Hatályát veszti a 3/2014. (I. 16.) VM rendelet 4. § (2) bekezdés e) pontja.
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12. Záró rendelkezések

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
 (2) A 11. § (13) bekezdése 2014. december 29-én lép hatályba.
 (3) A 13. § a) pontja 2015. január 31-én lép hatályba.

24. § (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a  tenyésztett víziállatokra és az  azokból származó termékekre vonatkozó állat-egészségügyi 

követelményekről és a  víziállatokban előforduló egyes betegségek megelőzéséről és az  azok elleni 
védekezésről szóló, 2006. október 24-i 2006/88/EK tanácsi irányelv,

b) a  90/429/EGK tanácsi irányelv B., C. és D.  mellékleteinek a  brucellózisra és az  Aujeszky-féle betegségre 
vonatkozó állat-egészségügyi feltételek tekintetében történő módosításáról szóló, 2012. március 1-jei 
176/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet,

c) az állatbetegségek Közösségen belüli bejelentéséről szóló 82/894/EGK tanácsi irányelv I. és II. mellékletének 
módosításáról szóló, 2012. november 27-i 2012/737/EU bizottsági végrehajtási határozat,

d) a  2006/88/EK tanácsi irányelv IV.  mellékletének a  lazacok fertőző vérszegénysége tekintetében történő 
módosításáról szóló, 2014. február 13-i 2014/22/EU bizottsági végrehajtási irányelv,

e) a  92/65/EGK tanácsi irányelv D.  mellékletének a  lófélékhez tartozó donor állatokra vonatkozó feltételek 
tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. augusztus 4-i 846/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet.

 (2) Ez a rendelet
a) a 2006/88/EK tanácsi irányelvben előírt kockázatalapú állat-egészségügyi felügyeleti rendszerekre vonatkozó 

iránymutatásokról szóló, 2008. november 20-i 2008/896/EK bizottsági határozat,
b) az egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról szóló, 2009. 

szeptember 28-i 2009/719/EK bizottsági határozat, valamint az  azt módosító 2011/358/EU és 2013/76/EU 
bizottsági végrehajtási határozat,

c) a  tenyésztett víziállatokban és a  vadon élő víziállatokban előforduló egyes betegségek hatásának 
enyhítésére, a  2006/88/EK tanácsi irányelv 43.  cikkével összhangban hozott nemzeti intézkedések 
jóváhagyásáról szóló, 2010. április 15-i 2010/221/EU bizottsági határozat,

d) a  felnőtt Gallus gallus tenyészállományokban észlelt szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának 
csökkentésére irányuló uniós célkitűzés tekintetében a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásáról szóló, 2010. március 10-i 200/2010/EU bizottsági rendelet,

e) a  2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  Gallus gallus fajba tartozó tojótyúkokban 
lévő egyes szalmonella-szerotípusok előfordulási gyakoriságának csökkentésére irányuló uniós célkitűzés 
tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a  2160/2003/EK és a  200/2010/EU bizottsági rendelet 
módosításáról szóló, 2011. május 25-i 517/2011/EU bizottsági rendelet,

f ) a  2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a  brojlerállományokban előforduló 
Salmonella enteritidis és a  Salmonella typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről szóló, 
2012. március 8-i 200/2012/EU bizottsági rendelet,

g) a  2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a  pulykaállományokban előforduló 
Salmonella Enteritidis és Salmonella Typhimurium csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről szóló, 
2012. december 12-i, 1190/2012/EU bizottsági rendelet,

h) az egyes fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzésére, az ellenük való védekezésre és a felszámolásukra 
vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és 
IV. mellékletének módosításáról szóló, 2013. január 16-i 56/2013/EU bizottság rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez
„2. számú melléklet a 61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelethez

A sertések szaporításának részletes állategészségügyi feltételei

 1. E rendelet alkalmazásában sertés:
1.1. a házisertés,
1.2. a vaddisznó, továbbá
1.3. a disznófélék (Suidae) családjába tartozó összes többi faj egyede.

 2. A mesterséges termékenyítő állomásra csak olyan kan szállítható,
2.1. amelyik olyan állományból, illetve gazdaságból származik,

2.1.1. amely az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által elismerten mentes 
brucellózistól, Aujeszky-betegségtől és PRRS-től (sertések szaporítószervi és légzőszervi 
tünetegyüttese),

2.1.2. amelyben egyetlen ragadós száj- és körömfájás ellen vakcinázott állat sem tartózkodott a megelőző 
12 hónapban,

2.1.3. amely nem áll forgalmi korlátozás alatt házisertéseket érintő fertőző vagy ragályos betegség 
következtében, és

2.1.4. nem került kapcsolatba korábban sem alacsonyabb állategészségügyi státuszú állomány egyedével;
2.2. amelyiket az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság által erre a  célra engedélyezett 

helyen és módon legalább harminc  napig elkülönítetten tartottak úgy, hogy annak helyén csak azonos, 
illetve jobb állategészségügyi státuszú egyedek tartózkodtak;

2.3. amelynek az  elkülönítést megelőző harminc  napon belül elvégzett alábbi vizsgálatai negatív eredményt 
adtak:
2.3.1. brucellózis felderítése vérből, illetve spermából elvégzett szerológiai vizsgálattal (bengálvörös próba 

vagy cELISA vagy iELISA),
2.3.2. Aujeszky-betegség tekintetében be nem oltott sertések esetén ELISA-próba az  Aujeszky-betegség 

teljes vírusa vagy B glikoproteinje (ADV-gB) vagy D glikoproteinje (ADV-gD) antitestjeinek 
kimutatására vagy szérumneutralizációs próba; gE deléciós vakcinával beoltott állatok esetén 
ELISA-próba az Aujeszky-betegség vírus E glikoproteinje (ADV-gE) antitestjeinek kimutatására,

2.3.3. szerológiai vizsgálat (ELISA antitest vagy szérumneutralizációs próba) a klasszikus sertéspestis alóli 
mentességre,

2.3.4. szerológiai vizsgálat PRRS alóli mentességre,
2.3.5. szerológiai vizsgálat 2 leptospira szerotípusra (L. hyos/tarassovi, L. pomona);

2.4. amelynek a  2.2.  pont szerinti elkülönítés idejének második felében vett mintákon végzett 2.3.1–2.3.5.  pont 
szerinti vizsgálatai negatív eredményt adtak.

 3. Amennyiben az  elkülönítést megelőző harminc  napon belül elvégzett, 2.3.1.  pont szerinti brucellózispróba egy 
állatnál is pozitívnak bizonyul, az  ugyanabban a  gazdaságban tartott, negatív eredményt adó állatok csak akkor 
engedhetők be a  karanténlétesítménybe, ha megerősítést nyert azon állomány vagy gazdaság brucellózismentes 
státusza, ahonnan a pozitív reakciójú állat származik.

 4. A  járási állategészségügyi hivatal engedélyezi a  2.3.  pontban említett vizsgálatoknak a  karanténlétesítményben 
történő végrehajtását, amennyiben az eredmények a 2.2. pontban meghatározott elkülönítési időszak kezdete előtt 
ismertté válnak.
5.1. Amennyiben az elkülönítés ideje alatt végzett, a brucellózis felderítésére irányuló próbák bármelyike pozitív 

eredményt ad, és a  brucellózis gyanúját nem zárták ki a  7.  pontnak megfelelően, akkor az  érintett állatot 
azonnal el kell távolítani a karanténlétesítményből.

5.2. Amennyiben az  Aujeszky-betegség felderítésére irányuló próbák bármelyike pozitív eredményt ad, akkor 
az érintett állatot azonnal el kell távolítani a karanténlétesítményből.

5.3. Csoportos karantén esetén a  járási állategészségügyi hivatalnak minden szükséges intézkedést meg kell 
tennie annak érdekében, hogy a brucellózisra és Aujeszky-betegségre irányuló próbákra negatív eredményt 
adó, hátramaradt állatok egészségügyi státusza kielégítő legyen, mielőtt e  rendeletnek megfelelően 
a mesterséges termékenyítő állomásra kerülnének.
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 6. Amennyiben az  elkülönítőben a  2.3.1.  pont szerint végzett brucellózisvizsgálat egy állatnál pozitívnak bizonyul, 
az alábbi eljárást kell követni:
6.1. a  pozitív szérumokat a  2.3.1.  pontban leírtak közül legalább egy olyan alternatív próbának alá kell vetni, 

amelynek elvégzésére még nem került sor;
6.2. járványtani vizsgálatot kell végezni abban a gazdaságban, ahonnan a pozitív reakciójú állat származik;
6.3. az  elkülönítés előtt és elkülönítés alatt végzett brucellavizsgálatokon pozitív eredményt adó állatoknál 

a  következők közül legalább az  egyik tesztet végre kell hajtani a  2.4.  pontban említett minták begyűjtését 
legalább hét nappal követően begyűjtött mintákon:
6.3.1. pufferolt Brucella-antigén próba (bengálvörös próba),
6.3.2. szérumagglutinációs próba,
6.3.3. komplementkötési próba,
6.3.4. cELISA,
6.3.5. iELISA.

 7. A brucellózis gyanúja kizárható, amennyiben:
7.1. a  6.1.  pontban említett ismételt vizsgálat negatív eredményt adott, a  származási gazdaságokban elvégzett 

járványtani vizsgálat nem tárta fel sertésbrucellózis jelenlétét, és a  6.3.  pontban említett próba eredménye 
negatív volt; vagy

7.2. a  származási gazdaságokban elvégzett járványtani vizsgálat nem tárta fel sertésbrucellózis jelenlétét 
és a  6.1.  pontban vagy 6.3.  pontban említett tesztek során pozitív eredményt adó valamennyi állaton 
kórbonctani vizsgálatot és kórokozó-kimutatásra szolgáló vizsgálatot végeztek, mindkettőt negatív 
eredménnyel.

 8. A  brucellózis gyanújának kizárását követően az  5.1.  pontban említett, elkülönítőben tartott valamennyi állat 
felvehető a mesterséges termékenyítő állomásra.

 9. Nem szállítható a  mesterséges termékenyítő állomásra olyan kan, amelyik az  elszállítás  napján betegség 
klinikai tünetét mutatja. Állatot kizárólag az  állomás állatorvosának kifejezett engedélyével lehet a  mesterséges 
termékenyítő állomásra felvenni, ahol valamennyi be- és kifelé irányuló állatmozgást nyilván kell tartani.

 10. A  11.  pont sérelme nélkül valamennyi állatnak közvetlenül olyan karanténlétesítményből kell érkeznie, amely 
a szállítás időpontjában eleget tesz a következő feltételeknek:
10.1. a szállítást megelőző 12 hónapon belül sem klinikai tünetek, sem pozitív szerológiai vagy virológiai vizsgálati 

eredmény formájában Aujeszky-betegség nem fordult elő;
10.2. nem áll forgalmi korlátozás alatt házisertéseket érintő fertőző vagy ragályos betegség következtében.

 11. Amennyiben teljesülnek a  10.  pontban megállapított feltételek, és a  megelőző 12 hónapon belül elvégezték 
a  2.3.1–2.3.5.  pontban említett rutinpróbákat, az  állomások állatorvosainak javaslatára a  járási főállatorvosok 
engedélyével az  állatok karantén vagy vizsgálat nélkül közvetlenül áthelyezhetők egy mesterséges termékenyítő 
állomásról egy másik, ugyanolyan egészségügyi státuszú mesterséges termékenyítő állomásra. Ezek az állatok nem 
kerülhetnek sem közvetlen, sem közvetett kapcsolatba alacsonyabb állat-egészségügyi státuszú hasított körmű 
állatokkal, és az igénybe vett szállítási eszközt használat előtt tisztítani és fertőtleníteni kell.
12.1. A  mesterséges termékenyítő állomáson tartott minden egyes állatot alá kell vetni a  2.3.1–2.3.5.  pontban 

felsorolt vizsgálatoknak. A  mesterséges termékenyítő állomáson kizárólag negatív vizsgálati eredménnyel 
rendelkező egyedek tarthatók.

12.2. A 12.1. pont szerinti teszteket olyan mintákon kell elvégezni, amelyeket
12.2.1. minden egyes állattól vettek közvetlenül azelőtt, hogy elhagyják a  mesterséges termékenyítő 

állomást, de a  mesterséges termékenyítő állomásra való felvételüket követő 12 hónapnál nem 
később, vagy

12.2.2. a  mesterséges termékenyítő állomáson tartott állatok legalább 25%-ánál háromhavonta vettek, 
és az  állomás állatorvosának biztosítania kell, hogy a  mintavétel megfelelőképpen reprezentálja 
az állomás teljes állományát, különösen a korcsoportok és az elhelyezés tekintetében.

12.3. Amennyiben a  12.2.2.  pont szerint végzik el a  teszteket, az  állomás állatorvosának biztosítania kell, hogy 
a  mesterséges termékenyítő állomáson való tartózkodás során az  előírt vizsgálatokat legalább egyszer és 
– amennyiben a tartózkodás időtartama meghaladja az egy évet – legalább 12 havonta elvégezzék minden 
egyes állatnál.

 13. A  12.  ponttól eltérően, a  köztenyésztésben természetes fedeztetésre használt kant félévente meg kell vizsgálni 
a 2.3.1–2.3.5. pontban felsorolt betegségek alóli mentessége megállapítása céljából.
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 14. Ha az előírt vizsgálatok bármelyike pozitívnak bizonyul, az állatot el kell különíteni és az utolsó negatív eredmény 
időpontjától termelt sperma nem kerülhet be az  Európai Unión belüli kereskedelembe és tilos szaporítás 
céljára felhasználni. Az  adott állat utolsó negatív próbája óta a  mesterséges termékenyítő állomáson gyűjtött 
összes spermát elkülönítve kell tárolni, és nem kerülhet be az  Európai Unión belüli kereskedelembe, valamint 
tilos szaporítás céljára felhasználni addig, amíg helyre nem állítják a  mesterséges termékenyítő állomás 
állategészségügyi státuszát.

 15. A szaporítóanyag-termelésből és köztenyésztésben való fedeztetésből ki kell zárni azt a hímivarú egyedet, amelynél 
az előírt vizsgálatok közül valamelyik pozitív eredményt adott és azt újabb vizsgálattal is megerősítették.

 16. Az előírt állategészségügyi vizsgálatokat a NÉBIH állategészségügyi diagnosztikai laboratóriumában kell elvégezni 
az állat tulajdonosának költségére.

 17. Az  Európai Unión belüli kereskedelemre szánt, engedélyezett mesterséges termékenyítő állomáson gyűjtött 
spermának olyan állattól kell származnia,
17.1. amely a spermagyűjtés napján nem mutatta betegség klinikai jeleit,
17.2. amelyet nem oltottak be ragadós száj- és körömfájás ellen,
17.3. amely megfelel e rendelet követelményeinek,
17.4. amely esetében tilos a természetes fedeztetés,
17.5. amelyet a  házisertéseknél fellépő fertőző vagy ragályos betegségek tekintetében korlátozás alá vont 

területen kívül elhelyezkedő mesterséges termékenyítő állomáson tartanak,
17.6. amelyet olyan mesterséges termékenyítő állomáson tartanak, amelyben a  spermagyűjtést közvetlenül 

megelőző harminc  napban nem jegyeztek fel az  Aujeszky-betegségre utaló klinikai, szerológiai, virológiai 
vagy kórbonctani bizonyítékot.

 18. Sperma hazai vagy Európai Unión belüli kereskedelme esetén a legutolsó hígítást követően – különösen leptospira 
ellen – hatékony antibiotikum-kombinációt kell a  spermához vagy a  hígító anyaghoz adni. A  higított spermát 
az  antibiotikumok hozzáadása után azonnal legalább 15 °C-os hőmérsékletre kell helyezni, és legalább 45 percig 
ilyen hőmérsékleten kell tartani. Mélyhűtött sperma esetén fagyasztás előtt kell az antibiotikumokat a spermához 
adni.

 19. A 18. pontban említett antibiotikum-kombináció hatásának legalább egyenértékűnek kell lennie a következő arányú 
hígításokkal a felhígított spermában:
19.1. legalább 500 μg sztreptomicin/a végső hígítás 1 ml-e,
19.2. legalább 500 NE penicillin/a végső hígítás 1 ml-e,
19.3. legalább 150 μg linkomicin/a végső hígítás 1 ml-e,
19.4. legalább 300 μg spektinomicin/a végső hígítás 1 ml-e.

 20. Embrióátültetésre csak a 2. és 10. pontban leírt állategészségügyi követelményeknek megfelelő donor és recipiens 
egyede használható.”

2. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

 1. A  61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 3. számú melléklet II.  fejezet 1.  pont 1.5. és 1.6.  alpontja helyébe a  következő 
alpontok lépnek:
(Sperma nyerésére csak olyan mén használható, amely a mesterséges termékenyítő állomás állatorvosa szerint megfelel 
a következő követelményeknek:)
„1.5. a  felsorolt vizsgálatok tekintetében akkreditált és a  hatóság által engedélyezett laboratóriumban 
az 1.6. alpontban meghatározott program szerint végrehajtott és tanúsított alábbi vizsgálatoknak kell alávetni:
1.5.1. a  ló fertőző kevésvérűségének kimutatására irányuló agargél- immundiffúziós próba (Coggins-próba) vagy 
ELISA-próba, negatív eredménnyel;
1.5.2. a lovak fertőző arteritisét okozó vírus izolálására vagy a vírusgenom polimeráz láncreakcióval (PCR) vagy valós 
idejű polimeráz láncreakcióval (real-time PCR) való kimutatására irányuló vizsgálat a donor mén teljes spermájának 
azonos térfogategységnyi mennyiségén negatív eredménnyel, kivéve abban az esetben, ha a lovak fertőző arteritise 
tekintetében végzett szérumneutralizációs próbán 1:4-es hígításban a donor mén eredménye negatív;
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1.5.3. a  ló ragályos méhgyulladása kórokozójának kimutatására irányuló, két alkalommal, hétnapos időközzel, 
a donor mének esetleges antimikrobiális kezelése után legalább 7 nappal (szisztémás kezelés esetén) vagy legalább 
21  nappal (helyi kezelés esetén), a  donor ménektől legalább a  vaszorából, a  húgycsőből és a  húgycsőárokból 
tamponnal vett három mintán minden esetben negatív eredménnyel elvégzett vizsgálat; a  mintákat 
a laboratóriumba való szállítás előtt aktív szenes szállítóközegbe, például Amies táptalajra kell helyezni; a mintákon 
a következő vizsgálatok legalább egyikét el kell végezni:
1.5.3.1. a donor állattól történő mintavételt követően 24 órán belül vagy ha a mintákat hűtve szállították, 48 órán 
belül megkezdett, mikroaerofil feltételek mellett legalább 7  napig történő tenyésztés a  Taylorella equigenitalis 
izolálása érdekében, vagy
1.5.3.2. a  donor állattól történő mintavételt követő 48 órán belül elvégzett, a Taylorella equigenitalis vírusgenom 
kimutatására irányuló PCR vagy real-time PCR vizsgálat;
1.6. el kell rajta végezni a következő vizsgálatok egyikét:
1.6.1. ha a  donor mén az  első spermavétel időpontját megelőző legalább 30  napos időszakban és a  gyűjtési 
időszakban folyamatosan a mesterséges termékenyítő állomáson tartózkodik, és az állomáson tartott lófélék nem 
kerülnek közvetlen érintkezésbe a  donor mén egészségi állapotánál rosszabb egészségi állapotú lófélékkel, akkor 
a  donor ménen az  1.5.  alpontban előírt vizsgálatokat el kell végezni legalább évente egyszer a  tenyészidőszak 
kezdetén vagy a friss, hűtött vagy fagyasztott állapotban kereskedelmi forgalomra szánt sperma első gyűjtése előtt 
a legalább 30 napos tartózkodási időszakban, a megérkezést követő 14 nap után vett mintán;
1.6.2. ha a  donor mén az  első spermavétel időpontját megelőző legalább 30  napos időszakban és a  gyűjtési 
időszakban folyamatosan a  mesterséges termékenyítő állomáson tartózkodik, azonban esetenként egy 14  napnál 
rövidebb folyamatos időtartamra elhagyhatja az  állomást az  állomás állatorvosának a  felügyelete alatt, illetve 
a  mesterséges termékenyítő állomáson tartott lófélék közvetlen érintkezésbe kerülhetnek a  rosszabb egészségi 
állapotú lófélékkel, az 1.5. alpontban előírt vizsgálatokat a donor méntől a következők szerint begyűjtött mintán kell 
elvégezni:
1.6.2.1. legalább évente egyszer a  tenyészidőszak kezdetén vagy az  első spermagyűjtést megelőzően, legalább 
14 nappal a legalább 30 napos tartózkodási időszak kezdeti időpontját követően; és
1.6.2.2. a spermagyűjtési időszak során a következők szerint:
1.6.2.2.1. a  ló fertőző kevésvérűségének kimutatására irányuló vizsgálat tekintetében a  sperma gyűjtése előtt 
legfeljebb 90 nappal vett mintákon,
1.6.2.2.2. a ló fertőző arteritisére vonatkozó vizsgálat tekintetében a sperma gyűjtése előtt legfeljebb 30 nappal vett 
mintákon, kivéve abban az  esetben, ha a  donor mén nem vírusürítő állapotát a  sperma gyűjtése előtt legfeljebb 
6  hónappal vett teljes spermájának azonos térfogategységnyi mennyiségén végzett vírusizolálási vizsgálat, 
polimeráz láncreakció (PCR) vagy valós idejű polimeráz láncreakció (real-time PCR) erősíti meg, és a  lovak fertőző 
arteritise tekintetében végzett szérumneutralizációs próbán legalább 1:4-es hígításban a  donor mén eredménye 
pozitív;
1.6.2.2.3. a  lovak ragályos méhgyulladásának kimutatását célzó vizsgálat tekintetében a  sperma gyűjtése előtt 
legfeljebb 60  nappal vett mintákon, amely vizsgálat a  polimeráz láncreakció (PCR) és a  valós idejű polimeráz 
láncreakció (real-time PCR) esetében elvégezhető az egy alkalommal vett három (tampon) mintán;
1.6.3. ha a donor mén nem tesz eleget az 1.6.1. és 1.6.2. alpontokban leírt feltételeknek, és a spermát fagyasztott 
állapotban való forgalmazás céljából gyűjtik, az 1.5. alpontban előírt vizsgálatokat a donor méntől gyűjtött mintán 
el kell végezni a következők szerint:
1.6.3.1. legalább évente egyszer a tenyészidőszak kezdetén;
1.6.3.2. a  9.  § (2)  bekezdés b)  pontjában előírt tárolási időszak folyamán, azt megelőzően, hogy a  spermát 
az állomásról elszállítják vagy felhasználják, a spermagyűjtés időpontja után legalább 14 nappal, de 90 napon belül 
vett mintákon;
1.6.4. Az 1.6.3.2. alponttól eltérve nem szükséges az 1.5.2. alpontban leírt, a ló fertőző arteritisére vonatkozó gyűjtés 
utáni mintavétel és vizsgálat, ha a donor mén nem vírusürítő állapotát az évente két alkalommal (legalább 4 hónap 
eltéréssel) vett teljes spermájának azonos térfogategységnyi mennyiségén végzett vírusizolálási vizsgálat, polimeráz 
láncreakció (PCR) vagy valós idejű polimeráz láncreakció (real-time PCR) erősíti meg, és a  lovak fertőző arteritise 
tekintetében végzett szérumneutralizációs próbán legalább 1:4-es hígításban a donor mén eredménye pozitív.”

 2. A  61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 3. számú melléklet III.  fejezet 1.  pontjában a „donor kancák” szövegrész helyébe 
a „donor kancák(on)” szöveg lép.
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 3. A  61/2002. (VIII. 1.) FVM rendelet 3. számú melléklet III.  fejezet 1.  pont 1.2. és 1.3.  alpontja helyébe a  következő 
alpontok lépnek:
(1. Az  egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és 
állattenyésztési ellenőrzésekről szóló jogszabályban megállapított követelményeken kívül a donor kancák:)
„1.2. a  ló fertőző kevésvérűségének kimutatására irányuló agargél-immundiffúziós próbát (Coggins-próba) vagy 
ELISA-próbát kell végezni az  1.1.  alpontban említett, legalább 30  napos időszak kezdeti időpontját követően 
legalább 14  nappal és a  kereskedelmi forgalomra szánt petesejtek vagy embriók gyűjtésének időpontja előtt 
legfeljebb 90 nappal vett vérmintán, és a próba eredményének negatívnak kell lennie;
1.3. minden esetben a  vizsgálatra akkreditált és hatóság által engedélyezett laboratóriumban a  lovak ragályos 
méhgyulladása kórokozójának kimutatására irányuló, negatív eredménnyel záruló vizsgálatot kell végezni a donor 
kancák esetleges antimikrobiális kezelése után legalább 7  nappal (szisztémás kezelés esetén) vagy legalább 
21  nappal (helyi kezelés esetén), a  donor kancáktól legalább a  clitoris árkának és szinuszainak nyálkahártyás 
felületeiről tamponnal vett két mintán; a  mintákat az  1.1.  alpontban említett legalább 30  napos időszakban 
kell levenni az  1.3.1.1.  alpontban említett vizsgálat esetében két alkalommal, legalább 7  nap eltéréssel, 
az 1.3.1.2. alpontban említett vizsgálat esetében pedig egy alkalommal; a mintákat a  laboratóriumba való szállítás 
előtt aktív szenes szállítóközegbe, például Amies táptalajra kell helyezni;
1.3.1. a mintákon a következő vizsgálatok legalább egyikét el kell végezni:
1.3.1.1. a donor állattól történő mintavételt követően 24 órán belül vagy ha a mintákat hűtve szállították, 48 órán 
belül megkezdett, mikroaerofil feltételek mellett legalább 7  napig történő tenyésztés a  Taylorella equigenitalis 
izolálása érdekében, vagy
1.3.1.2. a  donor állattól történő mintavételt követő 48 órán belül elvégzett, a Taylorella equigenitalis vírusgenom 
polimeráz láncreakcióval (PCR) vagy valós idejű polimeráz láncreakcióval (real-time PCR) való kimutatására irányuló 
vizsgálat.”

3. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

 1. A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 1. számú melléklet A. rész 17. és 18. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„17. Lovak járványos agy- és gerincvelő-gyulladásának alábbi típusai:
17.1. Japán encephalitis (Japanese encephalitis)
17.2. Keleti ló-encephalomyelitis (Eastern equine encephalomyelitis)
17.3. Lovak venezuelai agy-és gerincvelő-gyulladása (Venezuelan equine encephalomyelitis)
17.4. Nyugati ló-encephalomyelitis (Western equine encephalomyelitis)
17.5. Nyugat-nílusi láz (West Nile fever, WNF)
18. Madárinfluenza (HPAI baromfiban, fogságban élő és vadon élő madarakban, LPAI baromfiban és fogságban élő 
madarakban)”

 2. A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 1. számú melléklet B. rész 6. pontja helyébe a következő pont lép:
„6. Lazacok fertőző vérszegénysége: az ISAV vírusnemzetség HPR-deletált genotípusával való fertőzés”

 3. A 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet 2. számú melléklet B. rész 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. Lazacok fertőző vérszegénysége: az  ISAV vírusnemzetség HPR-deletált genotípusával való fertőzés (Infectious 
salmon anaemia: infection with genotype HPR- deleted of the genus Isavirus, ISAV)”
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4. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez
„7. számú melléklet a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelethez

36 
 

4. melléklet a …/2014. (…) FM  rendelethez 
 
„7. számú melléklet a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelethez 
 
NÉBIH	  Állat-‐egészségügyi	  
Diagnosztikai	  Igazgatóság	  
	  
…………………………….	  
	  

	  
	  
	  
	  

VIZSGÁLATI	  MEGRENDELŐ	  
Hal	  kórbonctani	  vizsgálatához	  

Általános	  adatok	  
Tulajdonos	   	   Beküldő	  állatorvos	  

Név:	   	   Név:	  

Cím:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ……………………………………….	  
	  
	  
	  
MVH	  reg.szám	  
	  ennek	  hiányában:	  
-‐	  cég	  esetében	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  adószám	  	  
-‐	  magánszemély	  esetében	  	  
születési	  dátuma	  	  
	  
helye	  
	  
anyja	  születéskori	  neve………………………………..…	  
	  
Telefonszám:	  06/	  ....	  ….	  /	  ....	  ....	  ….	  -‐	  ….	  ….	  -‐	  ….	  ….	  

Cím:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ……………………………………………	  
	  
	  
	  
ÉLB	  azonosítószám:	  	  ………………	  	  

Telefonszám:	  06/	  ….	  ….	  /	  ....	  ….	  ….	  -‐	  ....	  ….	  -‐	  ….	  .…	  

	   Az	  állatorvos	  iktató	  száma:	   	  

	  

Költségviselő	  név,	  cím	  és	  azonosító	  adatok	  (ha	  nem	  

azonos	  a	  megrendelővel):	  

	  

	   	  

	  

A	  beküldött	  minta	  adatai	   Halfaj:	   	   Kora:	   	   Mintaszám:	   db	   Vízhőfok:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  oC	  

Az	  OIE	  ajánlása	  szerint	  a	  KHV	  kimutatására	  irányuló	  mintavételt	  17	  °C	  felett,	  az	  SVC	  mentesség	  ellenőrzésére	  irányuló	  mintavételt	  17	  °C	  
alatt	  kell	  végezni.	  

Származási	  hely:	   	   Tartási	  hely	  azonosító:	   	  

Vizsgálat	  iránya:	   	   Vizsgálat	  célja:	   	   Klinikai	  tünet	  	  	  van	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  nincs	  
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Kórelőzmény,	  kért	  vizsgálat(ok):	  

Kérjük,	  jelölje	  meg,	  melyik	  vizsgálatokat	  kéri	  állami	  költségre	  és	  melyiket	  a	  megrendelő	  
költségére.	  
	  

	  

A	  saját	  költségére	  kért	  /	  elrendelt	  vizsgálat	  esetén	  a	  költségeket	  a	  számlaátvevő	  vállalja.	  Kijelentem,	  hogy	  a	  
közölt	  adatok	  a	  valóságnak	  megfelelnek.	  

Tulajdonos	  aláírásával	  igazolja,	  hogy	  a	  vizsgálatra	  küldött	  minta	  a	  mintakísérőn	  feltüntetett	  származási	  helyről	  
származik.	  Amennyiben	  ennek	  ellenkezője	  bebizonyosodik,	  ellene	  a	  Büntető	  Törvénykönyvről	  szóló	  2012.	  évi	  C.	  
törvény	  (Btk.)	  271.	  §	  (3)	  bekezdésében	  foglaltak	  szerinti	  eljárás	  kezdeményezhető.	  

	  

Kelt:	  ………………………………….…………………………………	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PH	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PH	  

	  

	   _________________________	   ________________________________	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tulajdonos	  /	  Költségviselő	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Állatorvos	  

	  

A	   vizsgálatokat	   csak	   hiánytalanul	   kitöltött	   megrendelő	   esetén	   végezzük	   el.	   Aláírások	   és	   cégszerű	  
megrendelés	   esetén	   bélyegzőlenyomat	   nélkül	   a	   vizsgálatokat	   az	   intézet	   nem	   végzi	   el.	  A	   megrendelést	   és	   a	  
mellékletet	  kérjük	  3	  példányban	  megküldeni.”	  
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5. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez
„8. számú melléklet a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelethez

Víziállat-egészségőri igazolás
Tenyésztett víziállatok tenyésztési, továbbtartási és állománypótlási célú forgalomba hozatalához, 
előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából forgalomba hozott tenyésztett víziállat és emberi 
fogyasztást megelőző, előkészítés céljából forgalomba hozott tenyésztett víziállat szállításához

 I.  A származási gazdaság
neve:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
címe:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
tartási hely azonosítója:
 ........................................................................................................................................................................................................................................
Felügyelő víziállat-egészségőr neve (nyomtatott betűkkel):
 ........................................................................................................................................................................................................................................

A szállítandó állat/ok/ (csoport)
faja: ............................................................ kora: ............................................................
tömege: .............................. kg vagy darabszáma: .............................. db

Az állatok hasznosítási célja*:
tenyésztés, továbbtartás vagy állománypótlás
előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából történő forgalomba hozatal
emberi fogyasztást megelőző, előkészítés céljából történő forgalomba hozatal

A célgazdaság
neve:  ..........................................................................................................................................................................................................................
címe: ...........................................................................................................................................................................................................................

A szállító gépjármű rendszáma(i):  ...................................................................................................................................................................

Egyéb közlemény:  .................................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................

 II.  Alulírott víziállat-egészségőr igazolom, hogy a  fent megnevezett fajú halakat a  127/2008. (IX.29.) FVM rendelet 
16. §-a alapján előzetes helyszíni szemle alapján megvizsgáltam.
A halak betegségre mutató elváltozást nem mutatnak.
A gazdaságban ismeretlen eredetű megnövekedett arányú elhullás az utóbbi 30 napban nem volt.
Tudomásom szerint az állományban a koi herpesz-vírus betegség vírusát nem mutatták ki, és nem állapítottak meg 
e kórokozó által okozott betegséget.
Az állatokat a  szállítást megelőző huszonnégy órán belül megvizsgáltam és állategészségügyi szempontból 
szállításra alkalmasnak találtam.
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 III. Csak a  tenyésztett víziállatok tenyésztés, továbbtartás vagy állománypótlás céljából történő forgalomba hozatala 
esetén kell kitölteni!
Fogékony fajok esetében a koi herpesz-vírus betegség kimutatására irányuló 1 éven belüli diagnosztikai vizsgálatok 
eredményközlőjének iktatószáma(i) és dátuma(i): (csatolandó a  diagnosztikai vizsgálatok eredményét tartalmazó, 
NRL által kiállított eredményközlő másolata) ...............................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................................................................

Kelt: ............................................................ 20............................................................

 ................................................................................ ................................................................................ 
 víziállat-egészségőri bizonyítvány víziállat-egészségőr aláírása 
 száma

* a megfelelő aláhúzandó
Készült: 3 példányban (eredeti példányt szállítmánnyal kell küldeni; másolati példány a  származási gazdaságban marad; tőpéldány a  kiállítónál 
marad)”

6. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez
„9. számú melléklet a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelethez

Állattartó nyilatkozata
belföldi élő, előkészítés nélkül, emberi fogyasztás céljából és emberi fogyasztást megelőző, előkészítés 
céljából forgalomba hozott halszállításhoz
(Élelmiszerláncra vonatkozó információ)

Sorszám:

 1.  Azonosítási adatok:
Származási tartási hely:
A tartási hely neve, címe, tartási hely azonosító:  .......................................................................................................................................
Tulajdonos neve, címe, telefonszáma:  ...........................................................................................................................................................
Tartó neve, címe, telefonszáma: .......................................................................................................................................................................

 2.  Állatazonosító adatok
Faj:  ...............................................................................................................................................................................................................................
A szállított állatok tömege (fajonként): ........................................ kg vagy darabszáma (fajonként):  ....................................... db
Kor:  .............................................................................................................................................................................................................................

 3.  A víziállat-tenyésztő vállalkozást ellátó víziállat-egészségőr
Neve, címe:  ..............................................................................................................................................................................................................
Víziállat-egészségőri bizonyítvány száma:  ...................................................................................................................................................
Telefonszáma:  .........................................................................................................................................................................................................

 4.  Származási tartási helyre vonatkozó állategészségügyi és állatvédelmi adatok:
a) A  származási tartási hely állategészségügyi hatósági intézkedés miatt nem áll állategészségügyi korlátozás 

alatt/ korlátozás alatt áll (kérem aláhúzni)
b) Nincs/Van (kérem aláhúzni) tudomásom olyan okról, amely az állatok forgalmazását tiltja.
c) Az állatok rendszeres víziállat-egészségőri ellátás alatt állnak/nem állnak (kérem aláhúzni)
d) Egyéb állategészségügyi információ (mentességek, fertőzés felszámolása miatti feldolgozás stb.)
e) Az állománnyal kapcsolatos nyilvántartások és dokumentációk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.
f ) Az állatokat az állatvédelmi előírásoknak megfelelően tartottam és szállítottam: igen/nem (kérem aláhúzni)
g) Az állatok állatgyógyászati készítménnyel csak az állatorvos utasítása szerint lettek kezelve.
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h) Az  állatoknak adott, 0  napnál nagyobb élelmezés-egészségügyi várakozási idejű állatgyógyászati 
készítmények és egyéb kezelések

Készítmény neve Kezelés időpontja Várakozási idő (napfok)

 Az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X. 6.) FVM rendelet 11. § (5) bekezdése szerint amennyiben 
a  felhasznált gyógyszeren nincs feltüntetve a  kezelendő állatfajra vonatkozó élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő, az  állatorvos által előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő nem lehet kevesebb, mint 
halhús esetében 500 napfok.

i) A hús biztonságát érintő betegségek előfordulása (pl. előfordult-e az állományban szállítás előtti időszakban 
megbetegedés)

j) Laboratóriumi vizsgálatok eredményei: (pl. állatról emberre terjedő fertőző betegségek, maradékanyagra, 
kémiai szennyezőkre /pl. nehézfém/ és növényvédő szerekre történő vizsgálatok, illetve egyéb laboratóriumi 
eredmények)

k) Visszacsatoló jelentésben levő információk (amennyiben volt állategészségügyi probléma ugyanebből 
a gazdaságból származó állatokban)

l) Tenyésztési adatok, amennyiben ezek betegségek jelenlétére utalnak (pl. nem megfelelő súlygyarapodás, 
állomány szétnövése stb.)

Dátum:  ............................................................ (érvényes: a kiállítástól számított 3 napig)

  ............................................................ 
  gazdaság képviselője”

7. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

 1. A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet Melléklet A) fejezete helyébe a következő pont lép:
„A) Az  576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, a  kutyák, macskák és görények nem 
kereskedelmi célú mozgásához szükséges azonosító okmányok mintájáról, területek és harmadik országok 
jegyzékének, valamint bizonyos feltételeknek való megfelelést igazoló nyilatkozatok formátumának, külső 
megjelenésének és nyelvének megállapításáról szóló, 2013. június 28-i 577/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet 
III. melléklete szerinti útlevél, vagy”

 2. A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet Melléklet B) fejezet 2. pont c) és d) alpontjában a „magánállatorvos” szövegrész 
helyébe a „szolgáltató állatorvos” szöveg lép.

8. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez

 1. A  179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 1. számú melléklet I.  fejezet 2.  pont 2.2. és 2.3.  alpontjai helyébe a  következő 
alpontok lépnek:
„2.2. A 999/2001/EK rendelet III. melléklet A. fejezet I. 2. 2.2. pontjában említett szarvasmarhák közül BSE-re minden 
harmadik országban, illetve Romániában, Bulgáriában vagy Horvátországban született 30 hónaposnál idősebb, 
rendes vágással levágott és emberi fogyasztásra szánt szarvasmarhát (beleértve valamely mentesítési program 
keretében levágott, klinikailag egészséges egyedeket is) meg kell vizsgálni.”
2.3. A  BSE felderítésére irányuló monitoring vizsgálatot a  vágóhídon kívül, az  állattartó által rendes vágással saját 
fogyasztásra levágott és az  állatorvosnak bejelentett, harmadik országban, illetve Romániában, Bulgáriában vagy 
Horvátországban született 30 hónaposnál idősebb szarvasmarhák esetében is el kell végezni.”



23900 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 170. szám 

 2. A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 2. pont 2.2. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„2.2. Az  emberi fogyasztás céljából levágott kecskék esetében mindaddig nem kell TSE felderítésre irányuló 
monitoring vizsgálatot végezni, amíg az  anyalétszám el nem éri a  999/2001/EK rendelet III.  melléklet A.  fejezet 
II.  2. b)  pontjában meghatározott létszámot. Az  előbbi irányszám elérését követően minden vágóhídon levágott, 
a 999/2001/EK rendeletben meghatározott életkorú kecskét vizsgálni kell.”

 3. A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 3. pont 3.1. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„3.1. A  999/2001/EK rendelet III.  melléklet A.  fejezet II. 4.  pontjában meghatározott korú (eltérő rendelkezés 
hiányában 18 hónaposnál idősebb vagy legalább kettő, az ínyen áttört, állandó metszőfoggal rendelkező) elhullott, 
illetve leölt juhokat és kecskéket a  NÉBIH által meghatározott mintaszámok szerint kell vizsgálni. A  999/2001/EK 
rendelet III. melléklet A. fejezet II. 3. pontjában szereplő táblázatok alapján a NÉBIH mindkét állatfajra külön országos 
és megyei mintaszámokat határoz meg.”

 4. A  179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 1. számú melléklet V.  fejezet 1.  pont 1.5. és 1.6.  alpontja helyébe a  következő 
alpontok lépnek:
[A 19. § (3) bekezdésének a) pontjában előírt folyamatos nyilvántartásnak adott időszakra legalább az alábbi adatokat 
kell tartalmaznia:]
„1.5. a  rendes vágásra küldött szarvasmarhák száma, ezen belül a  mentesítési program keretében levágott és 
klinikailag egészséges egyedek száma harmadik országból, illetve Romániából, Bulgáriából vagy Horvátországból 
származó állatok esetén a 30 hónaposnál idősebb szarvasmarhák esetében,
1.6. a  rendes vágással saját fogyasztás céljára levágott szarvasmarhák száma harmadik országban, illetve 
Romániában, Bulgáriában vagy Horvátországban született állatok esetén a 30 hónaposnál idősebb szarvasmarhák 
esetében,”

 5. A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 2. számú melléklet 3.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„3.1. A 999/2001/EK rendelet 7. cikkében és IV. melléklet I. fejezetében lévő, a feldolgozott állati eredetű fehérjéknek 
bizonyos állatfajok takarmányozására való felhasználásának tilalmára vonatkozó előírásoktól eltérni kizárólag 
a 999/2001/EK rendelet IV. melléklet II. és III. fejezetében foglalt rendelkezések betartásával, továbbá – a IV. melléklet 
II.  fejezet a)  pontjában felsoroltak kivételével – az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság 
előzetes engedélyével lehet, melyet az enyhítéssel élni kívánó takarmány-előállító üzemnek írásban kell kérnie.”

 6. A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 2. számú melléklet 3.7. pontja helyébe a következő pont lép:
„3.7. Az  Európai Unió valamely más tagországa területén már felszabadított, és így a  999/2001/EK rendelet 
IV.  melléklet III.  fejezet C. szakasza alapján már vizsgált hallisztek esetén – azok hazai felhasználása előtt  – 
az  élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak vizsgálnia kell, hogy a  szállítmányt kísérő 
dokumentáció tartalmazza-e a másik tagországban elvégzett vizsgálat eredményét. Ha a dokumentáció a vizsgálat 
eredményét nem tartalmazza, akkor ezt a felhasználó pótlólag köteles beszerezni 15 munkanapon belül, ellenkező 
esetben a tételt ismételt vizsgálatnak kell alávetni.”

 7. A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 2. számú melléklet 3.11. pontja helyébe a következő pont lép:
„3.11. A  takarmányfelügyelő, illetve a  hatósági állatorvos köteles rendszeresen ellenőrizni a  feldolgozott állati 
eredetű fehérjék, illetve az  ilyen fehérjét tartalmazó ömlesztett takarmányok, valamint az  ott felsorolt állati 
eredetű anyagok tárolására és szállítására vonatkozóan a  999/2001/EK rendelet IV.  mellékletében előírt szabályok 
maradéktalan betartását.”

 8. A 179/2009. (XII. 29.) FVM rendelet 2. számú melléklet 3.13. pontja helyébe a következő pont lép:
„3.13. Fiatal kérődzőkkel hallisztet tartalmazó tejpótló a  999/2001/EK rendelet IV.  melléklet II.  fejezet d)  pontjával 
összhangban csak akkor etethető, ha azt a 999/2001/EK rendelet IV. mellékletben meghatározott szabályok szerint 
állították elő, és az állattartó telep a felhasználás szándékát előzetesen bejelentette az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi igazgatóságnak, amely a bejelentés alapján nyilvántartásba vette, és erről értesítette az állattartó 
telepet.”
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9. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez
„1. számú melléklet a 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

Vállalkozói mintavételek a házityúk- és pulykaállományokban

A B C D E

1. Mintagyűjtés időpontja Mintázandó állomány Mintagyűjtés módja Minták vizsgálata

2. Keltető Keltetett állományok A 200/2010/EU  
bizottsági 

rendelet melléklet 
2.2.2.1. pontjában 
foglaltak szerint

A 200/2010/EU 
bizottsági rendelet 

melléklet 3. pontjában 
foglaltak szerint

3.1. 1. nap Házityúk 
tenyészállományok

A szállító járműből 
a csibeszállító dobozok 

belső felületéről  
(10 × 15 cm) vett 

minták betelepítendő 
légterenként (25 g, 
rakományonként  

5 dobozból), elhullott 
csibék/pipék (min. 
10 db, max. 60 db, 

illetve ha 10-nél 
kevesebb van, akkor 

10 db-ra kiegészítendő 
az élőkből)

2. számú melléklet 
szerint

3.2. Házityúk  
tojóállományok

3.3. Tenyészpulyka- 
állományok

4.1. 4. élethét Házityúk 
tenyészállományok

A 200/2010/EU  
bizottsági 

rendelet melléklet 
2.2.2.1. pontjában 
foglaltak szerint

A 200/2010/EU  
bizottsági rendelet 

melléklet 3. pontjában 
foglaltak szerint

4.2. Tenyészpulyka- 
állományok

Az 1190/2010/EU  
bizottsági rendelet 
melléklet 2.2.1 és 
2.2.2. pontjában 
foglaltak szerint

Az 1190/2010/EU  
bizottsági rendelet 

melléklet 3. pontjában 
foglaltak szerint

5.1. A tojásrakási fázis vagy 
tojóegységbe kerülés előtt két 

héttel

Házityúk 
tenyészállományok

A 200/2010/EU  
bizottsági 

rendelet melléklet 
2.2.2.1. pontjában 
foglaltak szerint

A 200/2010/EU  
bizottsági rendelet 

melléklet 3. pontjában 
foglaltak szerint

5.2. Tenyészpulyka- 
állományok

Az 1190/2012/EU 
bizottsági rendelet 
melléklet 2.2.1 és 
2.2.2. pontjában 
foglaltak szerint

Az 1190/2012/EU  
bizottsági rendelet 

melléklet 3. pontjában 
foglaltak szerint

5.3. Házityúk  
tojóállományok

Az 517/2011/EU 
bizottsági rendelet 

melléklet 2.2.1 
pontjában foglaltak 

szerint

Az 517/2011/EU 
bizottsági rendelet 

melléklet 3. pontjában 
foglaltak szerint



23902 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 170. szám 

6.1. A tojás-rakási 
fázisban

Minden 
második héten

Házityúk 
tenyészállományok

A 200/2010/EU  
bizottsági 

rendelet melléklet 
2.2.2. pontjában 
foglaltak szerint

A 200/2010/EU  
bizottsági rendelet 

melléklet 3. pontjában 
foglaltak szerint

6.2. Minden 
harmadik 

héten

Tenyészpulyka-
állományok

Az 1190/2012/EU 
bizottsági rendelet 
melléklet 2.2.1 és 
2.2.2. pontjában 
foglaltak szerint

Az 1190/2012/EU  
bizottsági rendelet 

melléklet 3. pontjában 
foglaltak szerint

6.3. Minden 
15. héten, 

az első 
mintavétel 

az állomány 
24 ± 2 hetes 

korában

Házityúk tojóállományok Az 517/2011/EU 
bizottsági rendelet 

melléklet 2.2.1 
pontjában foglaltak 

szerint

Az 517/2011/EU  
bizottsági rendelet 

melléklet 3. pontjában 
foglaltak szerint

7.1. A vágást megelőző 
3 héten belül

Házityúk 
brojlerállományok

A 200/2012/EU 
bizottsági rendelet 
melléklet 2.2.1 és 
2.2.2. pontjában 
foglaltak szerint

A 200/2012/EU  
bizottsági rendelet 

melléklet 3. pontjában 
foglaltak szerint

7.2. Hízópulyka-állományok Az 1190/2012/EU 
bizottsági rendelet 
melléklet 2.2.1 és 
2.2.2. pontjában 
foglaltak szerint

Az 1190/2012/EU 
bizottsági rendelet 

melléklet 3. pontjában 
foglaltak szerint

7.3. Tenyészpulyka-
állományok

”
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10. melléklet a 32/2014. (XII. 9.) FM rendelethez
„2. számú melléklet a 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelethez

Hatósági mintavételek a házityúk- és pulykaállományokban

A B C D

1. Mintázandó állomány Mintagyűjtés időpontja Mintagyűjtés módja Minták vizsgálata

2. Keltetők A 200/2010/EU bizottsági 
rendelet melléklet  

2.1.2.1. pontja alapján  
16 hetente

A 200/2010/EU bizottsági 
rendelet melléklet 

2.2.1. pontjában foglaltak 
szerint

A 200/2010/EU bizottsági 
rendelet melléklet 

3. pontjában foglaltak szerint

3. Házityúk 
tenyész-állományok

A termelési ciklusban, 
a 200/2010/EU bizottsági 

rendelet melléklet  
2.1.2.2. pontja szerint

A 200/2010/EU bizottsági 
rendelet melléklet 

2.2.2.2. pontjában foglaltak 
szerint

A 200/2010/EU bizottsági 
rendelet melléklet 

3. pontjában foglaltak szerint

4. Tenyészpulyka-
állományok

Az 1190/2010/EU bizottsági 
rendelet melléklet 

2.1. b) pontjának i és 
iii. alpontja alapján. 

Az 1190/2012/EU bizottsági 
rendelet melléklet 2.2.1 és 
2.2.2. pontjában foglaltak 

szerint

Az 1190/2012/EU bizottsági 
rendelet melléklet 

3. pontjában foglaltak szerint

5. Házityúk 
tojóállományok

Az 517/2011/EU bizottsági 
rendelet melléklet 2.1. pontja 

szerint

Az 517/2011/EU bizottsági 
rendelet melléklet 

2.2.2. pontjában foglaltak 
szerint

Az 517/2011/EU bizottsági 
rendelet melléklet 3. pontja 

szerint

6. Házityúk 
brojler-állományok

A 200/2012/EU bizottsági 
rendelet melléklet 

1. b) pontja alapján a járási 
állategészségügyi hivatal 

évente határozza meg

A 200/2012/EU bizottsági 
rendelet melléklet 

2.2. pontjában foglaltak 
szerint

A 200/2012/EU bizottsági 
rendelet melléklet 

3. pontjában foglaltak szerint

7. Hízópulyka-
állományok

Az 1190/2010/EU bizottsági 
rendelet melléklet 

2.1. b) pontjának ii. és 
iii. alpontja alapján.

Az 1190/2012/EU bizottsági 
rendelet melléklet 2.2.1 és 

2.2. pontjában foglaltak 
szerint

Az 1190/2012/EU bizottsági 
rendelet melléklet 

3. pontjában foglaltak szerint”
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