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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 69/2015. (XII. 17.) BM rendelete
részleges határzár magyar–horvát határon történő fenntartásáról
Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 12. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A közbiztonság védelme érdekében a Magyarország és Horvát Köztársaság közötti határszakaszon – valamennyi
személy, jármű és szállítmány számára – Magyarország államhatára nem léphető át
a)
a Murakeresztúr–Kotoriba (Kotor) vasúti határátkelőhelyen,
b)
a Gyékényes–Koprivnica (Kapronca) vasúti határátkelőhelyen, valamint
c)
a Magyarbóly–Beli Manastir (Pélmonostor) vasúti határátkelőhelyen.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott vasúti határátkelőhelyen az államhatár eseti jelleggel átléphető, ha
az államhatár rendjének védelmét nem veszélyezteti.

2. §		
Az 1. § szerinti részleges határzár időtartama harminc nap.
3. §		
Ez a rendelet 2015. december 18-án lép hatályba és a hatálybalépését követő harmincegyedik napon hatályát veszti.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Az emberi erőforrások minisztere 56/2015. (XII. 17.) EMMI rendelete
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő,
jogharmonizációs célú módosításáról
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. § tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (2) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
48. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi
oklevelek, bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről
és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet
módosítása
1. §		
Az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő egyes egészségügyi oklevelek,
bizonyítványok és a képesítés megszerzéséről szóló egyéb tanúsítványok megnevezéséről és az ezen okiratok
birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 4/2008. (I. 16.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.1.)
a)
1. számú melléklete az 1. melléklet,
b)
2. számú melléklete a 2. melléklet,
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c)
3. számú melléklete a 3. melléklet és
d)
4. számú melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.
2. §		
Az R.1. 3. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:)
„l) az irányelvnek az azt módosító, a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci
információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet)
módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
la) 21. pontjával megállapított 27. cikk (2a) bekezdése,
lb) 24. pontjával módosított 33. cikke,
lc) 25. pontjával módosított 33a. cikke,
ld) 28. pontjával megállapított 37. cikk (3) és (4) bekezdése és
le) 32. pontjával módosított 43. cikke.”

2. Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek
külföldi elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól
szóló 30/2008. (VII. 25.) EüM rendelet módosítása
3. §		
Az egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges oklevelek elismeréséről, továbbá az oklevelek külföldi
elismertetéséhez szükséges hatósági bizonyítványok kiadásának egyes eljárási szabályairól szóló 30/2008. (VII. 25.)
EüM rendelet (a továbbiakban: R.2.) 1. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
4. §

(1) Az R.2. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ez a rendelet – szabályozási tárgykörében – a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i
2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikk (4) bekezdésének, 8. cikkének, 10. cikk b), d), e)
és f ) pontjának, 14. cikk (1) és (2) bekezdésének, 21. cikk (1)–(3) bekezdésének, 23. cikk (1) bekezdésének,
24–25. cikkének, 28. cikkének, 30. cikk (1) bekezdés második albekezdésének, 31. cikkének, 34–35. cikkének,
40. cikkének, 41. cikk (1) bekezdésének, 43. cikk (1) bekezdésének, 44. cikkének, 50. cikk (1) és (2) bekezdésének,
V. melléklete 5.2.1., 5.3.1., 5.5.1. és 5.6.1. pontjának, valamint VII. melléklete 1. d) pontjának való megfelelést
szolgálja.”
(2) Az R.2. 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ez a rendelet a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek az azt módosító, a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci
információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet)
módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv
a) 18. pontjával módosított 24. cikk (2) bekezdésének,
b) 19. pontjával módosított 25. cikk (1) bekezdésének,
c) 22. pontjával módosított 28. cikk (1) bekezdésének,
d) 23. pontjával módosított 31. cikkének,
e) 26. pontjával módosított 34. cikk (2) bekezdésének,
f ) 27. pontjával módosított 35. cikkének,
g) 30. pontjával módosított 40. cikkének,
h) 31. pontjával módosított 41. cikk (1) bekezdésének és
i) 33. pontjával módosított 44. cikk (2) bekezdésének
való megfelelést szolgálja.”

3. A 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és
bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet hatályon kívül helyezése
5. §		
Hatályát veszti a 2001. évi C. törvény III. részének hatálya alá tartozó, végbizonyítványnak minősülő képzések és
bizonyítványok felsorolásáról szóló 35/2007. (XI. 13.) OKM rendelet.
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4. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet 2015. december 31-én lép hatályba.
7. §		
Ez a rendelet
a)
a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 28. cikkének és
b)
a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer
keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról
szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 18–19., 21–28. és
30–33. pontjában foglalt módosításoknak
való megfelelést szolgálja.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet az 56/2015. (XII. 17.) EMMI rendelethez
1. Az R.1. 1. számú melléklet F) pontja a következő o) alponttal egészül ki:
„o) Feltétel nélkül elismerésre kerül az Olaszországban megszerzett és az irányelv V. melléklet 5.1.2. és
5.1.3. pontjában felsorolt szakorvosi képesítés azon orvosok esetében, akik szakorvosi képzésüket 1983. december
31. után és 1991. január 1. előtt kezdték meg, feltéve, hogy a képesítés megszerzését tanúsító okirathoz csatolják azt
az illetékes olaszországi hatóságok által kiállított igazolást, amelynek értelmében az érintett orvos Olaszországban
ugyanazon az érintett szakterületen ténylegesen és jogszerűen, az igazolás kiállítását megelőző tíz éven belül
legalább hét egymást követő évben szakorvosként tevékenykedett.”

2. melléklet az 56/2015. (XII. 17.) EMMI rendelethez
1. Az R.1. 2. számú melléklet C) pont j) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„j) A lengyel általános ápolói oklevél tekintetében – az i) pontban foglaltaktól eltérően – kizárólag a következő
rendelkezéseket kell alkalmazni:
Feltétel nélkül elismerésre kerül a 2004. május 1-jét megelőzően Lengyelországban kiállított ápolói képesítés
megszerzését tanúsító okirat, amely nem felel meg az európai közösségi jog által meghatározott minimális
képzési követelményeknek, és amely az alábbi jogszabályok valamelyike szerinti különleges továbbképző program
keretében szerzett, felsőfokú alapképzési fokozatot tanúsító oklevél igazol:
1. az ápolói és a szülésznői szakmáról szóló törvény és egyéb jogszabályok módosításáról szóló, 2004. április 20-i
törvény (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 92. szám, 885. tétel és 2007., 176. szám, 1237. tétel)
11. cikke, és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga – érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát
oktató egészségügyi líceumban és egészségügyi szakiskolában végzett ápolók és szülésznők képzésének részletes
feltételeiről szóló, 2004. május 11-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye,
2004., 110. szám, 1170. tétel és 2010., 65. szám, 420. tétel); vagy
2. az ápolói és szülésznői szakmáról szóló, 2011. július 15-i törvény 52.3. cikkének 2. pontja (a Lengyel Köztársaság
Hivatalos Közlönye, 2011., 174. szám, 1039. tétel), és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga – érettségi)
rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi középiskolában vagy felsőfokú intézményben
végzett ápolók és szülésznők felsőoktatási képzésének részletes feltételeiről szóló, 2012. június 14-i egészségügyi
miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012., 770. tétel),
annak ellenőrzése céljából, hogy az érintett ápoló – a Lengyelországra vonatkozóan A) és B) pontban említett –
ápolói képesítéssel rendelkező ápolókéval megfelelő szintű ismeretekkel és szaktudással rendelkezik.”
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2. Az R.1. 2. számú melléklet C) pont l) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„l) Az általános ápolói tevékenység folytatására kiadott román képesítésekre vonatkozóan – az i) pontban
foglaltaktól eltérően – a szerzett jogok tekintetében kizárólag a következő rendelkezéseket kell alkalmazni:
Feltétel nélkül elismerésre kerülnek a következő általános ápolói oklevelek azon tagállami állampolgárok esetében,
akik Romániában végezték el általános ápolói képzésüket, és akik képzése nem felel meg az európai közösségi
jog által meghatározott minimális képzési követelményeknek, ha az oklevelet olyan igazolás kíséri, amelynek
értelmében az adott tagállami állampolgár ténylegesen és jogszerűen folytatott általános ápolói tevékenységet
Románia területén az igazolás kiállítását megelőző öt év során legalább három egymást követő éven keresztül és
ennek során a betegek ápolásának megtervezéséért, megszervezéséért és végrehajtásáért teljes körű felelősséggel
tartozott:
1. Certificat de competenţă e profesionale de asistent medical generalist, şcoală postliceală típusú intézményben
szerzett felsőfokú képesítés keretében, igazolva, hogy a képzés 2007. január 1. előtt kezdődött;
2. Diplomă de absolvire de asistent medical generalist, rövid távú felsőfokú tanulmányok keretében, igazolva, hogy
a képzés 2003. október 1. előtt kezdődött;
3. Diplomă de licenţă de asistent medical generalist, hosszú távú felsőfokú tanulmányok keretében, igazolva, hogy
a képzés 2003. október 1. előtt kezdődött.”
3. Hatályát veszti az R.1. 2. számú melléklet C) pont k) alpontja.

3. melléklet az 56/2015. (XII. 17.) EMMI rendelethez
Az R.1. 3. számú melléklet D) pontja a következő s) és t) alponttal egészül ki:
„s) Az irányelv 21. cikkének megfelelően feltétel nélkül elismerésre kerül a fogorvosoknak az előírt képesítés
megszerzését tanúsító okirata, ha a kérelmező a képzését 2016. január 18-ig megkezdte.
t) Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok az előírt orvosi képesítés megszerzését tanúsító okiratok, amelyeket
Spanyolországban olyan személyek részére bocsátottak ki, akik orvosi egyetemi képzésüket 1986. január 1. és
1997. december 31. között kezdték meg, és amelyekhez a spanyol illetékes hatóságok által kibocsátott igazolást
csatoltak.
Az igazolásnak a következő feltételek teljesülését kell igazolnia:
ta) az érintett szakember sikeresen lezárta legalább hároméves, az illetékes spanyol hatóságok által az irányelv
34. cikkében említett képzéssel egyenértékűként elismert tanulmányait;
tb) az érintett szakember az irányelv 36. cikkében említett tevékenységeket Spanyolországban, az igazolás kiállítását
megelőző öt év folyamán legalább három egymást követő évben ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként
gyakorolta;
tc) az érintett szakember az irányelv 36. cikkében említett tevékenységeket ugyanolyan feltételek mellett jogosult
gyakorolni, illetve ténylegesen, jogszerűen és főtevékenységként ugyanolyan feltételek mellett gyakorolja,
mint azok, akik az irányelv V. melléklet 5.3.2. pontjában Spanyolország tekintetében felsorolt, előírt képesítés
megszerzését tanúsító okirattal rendelkeznek.”

4. melléklet az 56/2015. (XII. 17.) EMMI rendelethez
1. Az R.1. 4. számú melléklet C) pont m) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„m) Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok az előírt szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okiratok,
amelyeket
1. Lengyelországban a képzést 2004. május 1-je előtt elvégző szülésznők részére, az irányelv 40. cikkében
megállapított képzési minimumkövetelményeknek meg nem felelő képzés nyomán bocsátottak ki, és
2. amelyeket az alábbi jogszabályok valamelyike szerinti különleges továbbképző program keretében szerzett,
felsőfokú alapképzési fokozatot tanúsító oklevél igazol:
2.1. az ápolói és a szülésznői szakmáról szóló törvény és egyéb jogszabályok módosításáról szóló, 2004. április 20-i
törvény (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2004., 92. szám, 885. tétel és 2007., 176. szám, 1237. tétel)
11. cikke, és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga – érettségi) rendelkező, az ápolói és szülésznői szakmát
oktató egészségügyi líceumban és egészségügyi szakiskolában végzett ápolók és szülésznők képzésének részletes
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feltételeiről szóló, 2004. május 11-i egészségügyi miniszteri rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye,
2004., 110. szám, 1170. tétel és 2010., 65. szám, 420. tétel); vagy
2.2. az ápolói és szülésznői szakmáról szóló, 2011. július 15-i törvény 53.3. cikke (a Lengyel Köztársaság Hivatalos
Közlönye 2011., 174. szám, 1039. tétel) és a középiskolai bizonyítvánnyal (záróvizsga – érettségi) rendelkező,
az ápolói és szülésznői szakmát oktató egészségügyi középiskolában vagy felsőfokú intézményben végzett ápolók
és szülésznők felsőoktatási képzésének részletes feltételeiről szóló, 2012. június 14-i egészségügyi miniszteri
rendelet (a Lengyel Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2012., 770. tétel),
annak ellenőrzése céljából, hogy az érintett ápoló hasonló szintű ismeretekkel és szaktudással rendelkezik-e, mint
azok a szülésznők, akik az irányelv V. melléklet 5.5.2. pontjában Lengyelországra vonatkozóan felsorolt képesítéssel
rendelkeznek.”
2. Az R.1. 4. számú melléklet C) pontja a következő o) alponttal egészül ki:
„o) Feltétel nélkül elismerésre kerülnek azok a szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okiratok, amelyekben
a kérelmező a képzést 2016. január 18. előtt kezdte meg, és a képzésre történő felvétel feltétele az irányelv 40. cikk
(1) bekezdés a) pontja szerinti I. irány esetében a tíz éves általános és középiskolai vagy ennek megfelelő szintű
oktatás elvégzése, az irányelv 40. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti II. irány esetében pedig egy általános ápolói
képzésnek az irányelv V. melléklet 5.2.2. pontja szerinti, előírt képesítés megszerzését tanúsító okirattal igazolt
befejezése.”
3. Az R.1. 4. számú melléklet D) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„D) Feltétel nélküli elismerés általános feltételei
a) A C) pontban foglaltak kivételével az A) pontban meghatározott szülésznői képesítés megszerzését tanúsító
okiratok az alábbi feltételek valamelyikének fennállása esetén ismerhetők el feltétel nélkül:
aa) legalább hároméves, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amely kiegészítésként az ezzel egyenértékű
ECTS-kreditek számával is megadható, és amely legalább 4600 órányi elméleti és gyakorlati képzésből áll, és
a minimális időtartam legalább egyharmada klinikai gyakorlatból áll;
ab) legalább kétéves és legalább 3600 órányi képzést tartalmazó, kiegészítésként az ezzel egyenértékű
ECTS-kreditek számával is megadható, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amelynek feltétele az irányelv
V. melléklet 5.2.2. pontjában előírt általános ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat megléte;
ac) legalább 18 hónapos és legalább 3000 órányi képzésből álló, kiegészítésképpen az ezzel egyenértékű
ECTS-kreditek számával is megadható, teljes idejű szülésznőképzés teljesítése, amelynek feltétele az irányelv
V. melléklet 5.2.2. pontjában előírt általános ápolói képesítés megszerzését tanúsító okirat megléte, és amelyet
olyan egyéves szakmai tapasztalat követett, amelyről a b) pont szerinti igazolást bocsátottak ki;
b) az a) pont ac) alpontja szerinti – az adott tagállam illetékes hatósága által kibocsátott – igazolás tanúsítja, hogy
birtokosa az előírt szülésznői képesítés megszerzését tanúsító okirat megszerzését követően, kórházban vagy egy
erre engedéllyel rendelkező egészségügyi intézményben, a megfelelő ideig kielégítő módon gyakorolta a szülésznői
tevékenységek teljes körét.”
4. Hatályát veszti az R.1. 4. számú melléklet C) pont l) alpontja.

5. melléklet az 56/2015. (XII. 17.) EMMI rendelethez
1. Az R.2. 1. melléklet I. pont 3. és 4. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. Az általános orvosi képzésnek összesen legalább ötéves, kiegészítésképpen az ezzel egyenértékű ECTS-kreditek
számával is megadható tanulmányi időszakot kell magában foglalnia, amely legalább 5500 órányi, egyetem által
vagy egyetem felügyelete alatt nyújtott elméleti és gyakorlati képzésből áll.
4. Azon szakemberek esetében, akik tanulmányaikat 1972. január 1-je előtt kezdték meg, a 3. pontban említett
képzés hat hónapig tartó, teljes idejű, egyetemi szintű és az illetékes hatóságok által felügyelt gyakorlati képzést
tartalmazhat.”
2. Az R.2. 1. melléklet II. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A szakorvosi képzésre történő felvétel feltétele az I. pont 3. alpontja szerinti általános orvosi képzési
program befejezése és érvényes lezárása, amelynek során a hallgató elsajátította a megfelelő orvostudományi
alapismereteket.”
3. Az R.2. 1. melléklete a következő II/A. ponttal egészül ki:
„II/A. Háziorvosi képzés

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 199. szám

26411

1. A háziorvosi szakképzésre történő felvétel feltétele az I. pont 3. alpontja szerinti általános orvosi képzés befejezése
és érvényes lezárása, amelynek során a hallgató elsajátította a megfelelő orvostudományi alapismereteket.
2. A háziorvosi szakképzés teljes időben, az illetékes hatóságok vagy szervek felügyelete alatt zajló, nagyobb részt
gyakorlati, illetve elméleti képzésből áll. A képzés magában foglalja a hallgató személyes részvételét a vele együtt
dolgozók szakmai tevékenységében és felelősségében.
3. A gyakorlati képzés magában foglal legalább hat hónap időtartamú, a képzés lefolytatására engedéllyel
rendelkező, megfelelő felszereléssel és osztályokkal rendelkező kórházban töltendő gyakorlatot, valamint legalább
hat hónap időtartamú, a képzés lefolytatására engedéllyel rendelkező háziorvos praxisában folytatott gyakorlat
részeként, vagy egy erre engedéllyel rendelkező, orvosi alapellátást nyújtó központban töltendő gyakorlatot.
A gyakorlati képzést más, általános orvostudománnyal foglalkozó egészségügyi intézményekkel vagy rendszerekkel
együttműködve kell megtartani.
4. A 3. pontban leírt képzési követelmények figyelembe vételével a gyakorlati képzés legfeljebb hat hónapig tarthat
az általános orvostudománnyal foglalkozó egyéb, erre engedéllyel rendelkező egészségügyi intézményben vagy
rendszerben.
5. A háziorvosi szakképesítés megszerzését tanúsító okirat kibocsátása általános orvosi képesítés megszerzését
tanúsító okirat meglétéhez kötött.”
4. Az R.2. 1. melléklet III. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az általános ápolói képzésre történő felvétel feltétele:
1.1. 12 éves általános és középiskolai oktatás elvégzése, amelyet valamely tagállam illetékes hatósága vagy szerve
által kibocsátott oklevél, bizonyítvány vagy egyéb okirat, vagy egy ezzel egyenértékű, az egyetemekre vagy azokkal
egyenértékűként elismert felsőoktatási intézményekbe való felvételi vizsga sikeres letételét tanúsító bizonyítvány
igazol; vagy
1.2. legalább tíz éves általános és középiskolai oktatás elvégzése, amit valamely tagállam illetékes hatósága vagy
szerve által kibocsátott oklevél, bizonyítvány vagy egyéb okirat, vagy egy ápolóképző intézmény vagy ápolói
szakképzési program ezzel egyenértékű felvételi vizsgájának sikeres letételét tanúsító bizonyítvány igazol.”
5. Az R.2. 1. melléklet III. pont 3–6. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. Az általános ápolói képzés időtartama összesen legalább három év, amely kiegészítésképpen ezzel egyenértékű
ECTS-kreditekben is kifejezhető, és legalább 4600 órás elméleti képzést és klinikai gyakorlatot foglal magában,
amelyen belül az elméleti képzés tartama a teljes képzés minimális időtartamának legalább egyharmadát, a klinikai
gyakorlat pedig legalább a felét teszi ki. A tagállamok részleges mentesítést adhatnak azon szakemberek számára,
akik képzésének egy része olyan kurzusokon történt, amelyek legalább ezzel egyenértékű szintűek voltak.
4. Az elméleti oktatás az ápolói képzés azon része, amelynek keretében a hallgatók megszerzik az általános
egészségügyi ellátás szervezéséhez, szolgáltatásához és értékeléséhez szükséges szakmai ismereteket,
képességeket és készségeket. A képzést ápolásoktatók és más hozzáértő személyek tartják, egyetemeken, ezekkel
egyenértékűként elismert felsőoktatási intézményekben vagy ápolóképző intézményekben vagy ápolói szakképzési
programok keretében.
5. A klinikai gyakorlat az ápolóképzésnek az a része, amelynek során a hallgatók megtanulják, hogy egy csoport
tagjaként és az egészséges vagy beteg emberekkel vagy közösséggel közvetlen kapcsolatban, az általuk elsajátított
ismeretek, képességek és készségek alapján hogyan szervezzék meg, hogyan végezzék, és hogyan értékeljék
az igényelt teljes körű betegápolást. A hallgatók nemcsak azt tanulják meg, hogy hogyan dolgozzanak csoportban,
hanem azt is, hogy hogyan vezessenek egy csoportot, és hogyan szervezzék meg egy egészségügyi intézetben vagy
a közösségben az általános betegápolói munkát, beleértve egyének és kisebb csoportok egészségügyi oktatását.
A képzés kórházakban, más egészségügyi intézményekben és a közösségi ellátás során ápolásoktatók felügyelete
alatt folyik, más szakképzett ápolókkal együttműködve és azok segítségével. A tanítási folyamatban más szakképzett
munkaerő is részt vehet.
A hallgatók részt vesznek az érintett osztály munkájában, ha az ilyen tevékenységek a képzésükhöz megfelelőek és
lehetővé teszik számukra, hogy megtanulják a betegápolással járó felelősség vállalását.
6. Az általános ápolóképzésnek biztosítania kell, hogy az érintett szakember megszerezte a következő ismereteket
és készségeket:
6.1. az általános ápolói tevékenységek alapját képező tudományok átfogó ismerete, beleértve az egészséges és
beteg személyek alkatának, fiziológiai funkcióinak és viselkedésének, valamint az ember egészségi állapotának,
a fizikai és szociális környezete közötti kapcsolatnak a megfelelő megértését;
6.2. a szakma jellegének és etikájának, valamint az egészségügy és az ápolói tevékenység általános elveinek
ismerete;
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6.

7.

8.

9.

6.3. megfelelő klinikai gyakorlat, amelyet képzési jelentőségére tekintettel kell kiválasztani, szakképzett ápolói
személyzet felügyelete alatt és olyan helyen kell megszerezni, ahol a szakképzett ápolói létszám és a berendezések
alkalmasak a betegápolásra;
6.4. képesség az egészségügyi személyzet gyakorlati képzésében való részvételre és szakmai tapasztalat az ilyen
személyzettel végzett munka terén;
6.5. az egészségügyi ágazat más szakmáinak képviselőivel való együttműködés terén szerzett tapasztalat.”
Az R.2. 1. melléklet III. pontja a következő 7. alponttal egészül ki:
„7. Az előírt általános ápolói képesítések igazolják, hogy a szóban forgó szakember képes legalább az alábbi
készségek alkalmazására, függetlenül attól, hogy a képzés egyetemen, ezzel egyenértékűként elismert felsőoktatási
intézményben vagy ápolóképző intézményben vagy ápolói szakképzési program keretében történt:
7.1. a betegek kezelése során a korszerű elméleti és klinikai ismereteket alkalmazva képes önállóan meghatározni
a szükséges betegápolást és megtervezni, megszervezni, valamint végrehajtani az ápolást a 6.1–6.3. pontban
foglaltakkal összhangban megszerzett tudás és készségek alapján, a szakma jobb gyakorlása érdekében;
7.2. a 6.4. és 6.5. ponttal összhangban megszerzett ismeretek és készségek alapján képes munkáját az egészségügyi
ágazat más szereplőivel együtt végezni, beleértve a részvételt az egészségügyi személyzet gyakorlati képzésében;
7.3. a 6.1. és 6.2. ponttal összhangban megszerzett ismeretek és készségek alapján képessé tudja tenni
az egyéneket, családokat és csoportokat az egészséges életmód követésére és saját maguk ellátására;
7.4. képes azonnali életmentő intézkedések önálló kezdeményezésére, valamint válság- és katasztrófahelyzetekben
intézkedések végrehajtására;
7.5. képes önállóan tanácsokat, utasításokat és támogatást adni a gondozásra szorulók és a hozzájuk kötődő
személyek számára;
7.6. önállóan képes a betegápolás minőségének biztosítására és értékelésére;
7.7. képes az átfogó szakmai kommunikációra és együttműködésre az egészségügyi ágazat más szakterületein
dolgozókkal;
7.8. képes az ápolás minőségét elemezni saját általános ápolói szakmája gyakorlásának javítása érdekében.”
Az R.2. 1. melléklet IV. pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A fogorvosi alapképzés összesen legalább ötéves időtartamú – legalább az alábbi minimális képzési programot
tartalmazó –, kiegészítésképpen az ezzel egyenértékű ECTS-kreditekben is kifejezhető, legalább 5000 órás teljes
idejű elméleti és gyakorlati képzést foglal magában, amelyre egyetemen vagy azzal egyenértékű szintűként elismert
képzést adó, vagy egyetem felügyelete alatt álló felsőoktatási intézményben kerül sor.”
Az R.2. 1. melléklet V. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A fogszakorvosi képzésre történő felvétel feltétele a IV. pont szerinti képzés befejezése és érvényes lezárása, vagy
a fogorvosi képesítés szerzett jogként történő elismertetéséhez szükséges igazolások megléte.”
Az R.2. 1. melléklet VI. pont 2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az előírt gyógyszerészi képesítés megszerzését tanúsító okirat legalább ötéves, kiegészítésképpen az ezzel
egyenértékű ECTS-kreditek számával is meghatározható képzés elvégzését tanúsítja, amely legalább a következőket
tartalmazza:
a) négyéves, teljes idejű elméleti és gyakorlati képzés egyetemen, vagy azzal egyenértékű szintűként elismert, illetve
egyetem felügyelete alatt álló felsőoktatási intézményben;
b) az elméleti és gyakorlati képzés alatt, vagy annak végén hathónapos gyakorlat közforgalmú gyógyszertárban
vagy kórházban az adott kórház intézeti gyógyszertárának felügyelete alatt;
c) az említett képzési ciklusnak legalább a következő programot tartalmaznia kell:
1. Növény- és állatélettan
2. Fizika
3. Általános és szervetlen kémia
4. Szerves kémia
5. Analitikai kémia
6. Gyógyszerkémia, a gyógyszerek vizsgálatát is beleértve
7. Általános és alkalmazott biokémia (orvosi)
8. Anatómia és fiziológia; orvosi terminológia
9. Mikrobiológia
10. Farmakológia és farmakoterápia
11. Farmakológiai technológia
12. Toxikológia
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13. Farmakognózia
14. Jogi szabályozás és szakmai etika, ahol helyénvaló
15. Az elméleti és a gyakorlati képzés közötti egyensúly minden tantárgy esetében úgy alakítandó, hogy az elméleti
oktatás elég súlyt kapjon, hogy ezáltal fennmaradjon a képzés egyetemi jellege.”
10. Az R.2. 1. melléklet VII. pont 2. és 3. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. A szülésznőképzésre történő felvételt a következő feltételek valamelyikének teljesítéséhez kell kötni:
a) az 1. pont a) alpontja szerinti esetben legalább 12 éves általános iskolai és középiskolai oktatás elvégzése vagy
egy szülésznő-képző intézmény ezzel egyenértékű felvételi vizsgájának sikeres letételét tanúsító bizonyítvány;
b) az 1. pont b) alpontja szerinti esetben a jogszabály szerinti, általános ápolói képesítés megszerzését tanúsító
okirat megléte.
3. A szülésznőképzésnek garantálnia kell, hogy az érintett személy megszerezte a következő ismereteket és
készségeket:
a) a szülésznői tevékenységek alapját képező tudományok alapos ismerete a szülésznői tevékenység, a szülészet és
a nőgyógyászat terén;
b) a szakmai etika és a szakma gyakorlására vonatkozó jogi szabályozás megfelelő ismerete;
c) megfelelő általános orvosi ismeretek (biológiai funkciók, anatómia és élettan), a gyógyszertan megfelelő ismerete
a szülészet és az újszülött-ellátás terén, valamint az ember egészségi állapota, fizikai és szociális környezete, illetve
viselkedése közötti kapcsolat ismerete;
d) erre engedéllyel rendelkező intézményekben szerzett megfelelő klinikai gyakorlat, amelynek alapján a szülésznő
önállóan és saját felelősségére, a szükséges mértékben és a patológiás helyzetek kivételével képes lefolytatni
a várandósgondozást, erre engedéllyel rendelkező intézményekben levezetni a szülést és annak következményeit,
felügyelni a vajúdást és a szülést, a szülés utáni ellátást, valamint az orvos megérkezéséig az újszülötteken
újraélesztést végezni;
e) az egészségügyi személyzet képzésének megfelelő ismerete és tapasztalat az ilyen személyzettel végzett munka
terén.”

A földművelésügyi miniszter 84/2015. (XII. 17.) FM rendelete
a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 8., 9. és 11. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 2. pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 3. és 4. pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő 5–10. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. házi kert: lakott területrészhez kapcsolódó, jellemzően saját felhasználásra szolgáló, haszon- vagy dísznövények
termesztésére használt terület,
4. lakott területrész: a település olyan bel- vagy külterülete, amelyen a tulajdonosok az év valamely szakában
életvitelszerűen tartózkodnak,
5. nem kémiai módszerek: a károsítók elleni védekezésre szolgáló kémiai növényvédelmen kívüli módszerek
és megoldások, amelyek e rendelet 8. mellékletében meghatározott mezőgazdasági technikákon vagy fizikai,
mechanikai, illetve biológiai növényvédelmi módszereken alapulnak,
6. növényorvos: a 17. § (2) bekezdése szerinti, felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező személy,
7. növényvédelmi gép: növényvédő szer kijuttatására szolgáló berendezés, ideértve az ilyen berendezések hatékony
működéséhez elengedhetetlen tartozékokat is,
8. növényvédelmi munkavégző: a 18. § (1) bekezdés a)–d) pontjában felsorolt képesítéssel rendelkező személy,
9. növényvédelmi szolgáltatás: növényvédő szerrel más számára végzett védekezési munka, valamint a növényvédő
szerek felhasználására vonatkozó szaktanácsadás, a munkavállalóként, tagként a vállalkozás részére, vagy közeli
hozzátartozó és annak családi gazdasága részére végzett növényvédelmi tevékenység kivételével,
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10. szakirányító: I. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel
rendelkező növényorvos, aki saját jogán növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végez vagy jogi személy
tagjaként vagy munkavállalójaként növényvédelmi irányítói tevékenységet folytat.”
2. §

(1) Az R. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Növényvédő szer az 5. § (2) bekezdésétől eltérő módon csak az 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerint kiadott szükséghelyzeti és kísérleti engedélyben foglaltak szerint használható fel.
(2) Közterületen, lakott területrészen, üdülőterületen – ideértve az ott áthaladó vasúti pályatestet is –, közösségi célt
szolgáló területen (így különösen oktatási, egészségügyi, szociális intézmények, vallási közösségek intézményeinek
területén), házi kertben és jogszabály rendelkezése szerint az ingatlantulajdonos kezelésébe utalt közterületen
kizárólag az engedélyokirat szerint, II. vagy III. forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szerek használhatók fel.”
(2) Az R. 6. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Közterületen, valamint közösségi célt szolgáló területen közterületi felhasználásra engedélyezett növényvédő
szer a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarában (a továbbiakban: Növényorvosi Kamara) tagsággal
(a továbbiakban: növényorvosi kamarai tagság) rendelkező szakirányító irányításával juttatható ki. Ez a rendelkezés
nem vonatkozik a jogszabály rendelkezése szerint az ingatlantulajdonos kezelésébe utalt közterületen végzett
kezelésre.
(2b) Növényvédő szer közterületen és közösségi célt szolgáló területen történő kijuttatásárólaz érintett lakosságot
a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
(2c) Autópálya, autóút, főút besorolású közutak és vasutak lakott területen kívüli szakaszai bármely forgalmi
kategóriájú növényvédő szerrel kezelhetők.”
(3) Az R. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Növényvédő szer lakott terület közvetlen szomszédságában, nem kézi erővel hajtott géppel történő
kijuttatásáról az érintett területtel határos ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell.”

3. §		
Az R. 9. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A csávázott vetőmagról ledörzsölődő port pneumatikus vetőgéppel történő vetés esetén, az elsodródás
megakadályozása céljából megfelelő csővezetékkel, eszközzel (deflektorral) a talaj felszínére vagy a barázdába kell
vezetni, abban az esetben, ha azt a csávázószer engedélyokirata előírja.”
4. §		
Az R. 18. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedéllyel rendelkező,)
„a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek jogosultak a II. és a III. forgalmi kategóriájú növényvédő
szerrel folytatható bármely tevékenység végzésére, különösen forgalmazásra, vásárlásra, szállításra, tárolásra,
felhasználásra vagy növényvédelmi szolgáltatás nyújtására, valamint szakirányító felügyelete és felelőssége mellett
növényvédelmi munkavégzőként részt venni az I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott bármely
tevékenység végzésében,”
5. §		
Az R. 19. és 20. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„19. § (1) Végfelhasználó számára I. forgalmi kategóriájú növényvédő szert a forgalmazó csak növényorvosi vény
ellenében adhat át.
(2) I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer vásárlására és szállítására az arra nem jogosult személy csak
a szakirányító által a 4. melléklet szerint kiállított, egyszeri vásárlásra jogosító növényorvosi vénnyel jogosult.
20. § Ha egy vállalkozás más számára végez növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet, a munkavállalónak
vagy a tagnak meg kell felelnie a növényvédelmi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó képesítési és – ha
a növényvédelmi tevékenységet I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel végzik – a növényorvosi kamarai tagsági
követelményeknek is.”
6. §

(1) Az R. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az engedélyt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal adja ki, az 1. melléklet szerinti
forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély kiállításával. Az engedélyben a jogosult által nem folytatható
növényvédelmi szolgáltatói tevékenységet a „nem” szó bejegyzésével kell megjelölni.”
(2) Az R. 21. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (7a) és
(7b) bekezdéssel egészül ki:
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„(6) Az engedély – a (8) bekezdésben foglalt feltétel teljesülése esetén – határozatlan ideig hatályos. Az engedélyben
a (8) bekezdés szerinti továbbképzés teljesítését az azt igazoló tanúsítvány alapján a megyei kormányhivatal
hatósági bélyegzővel igazolja.
(7) Az engedélyt a megyei kormányhivatal visszavonja, amennyiben az engedéllyel rendelkező személy:
a) a végfelhasználó részére I. forgalmi kategóriájú növényvédő szert növényorvosi vény hiányában, illetve II. forgalmi
kategóriájú szert az arra nem jogosult részére átad,
b) nem teljesíti a (8) bekezdésben foglaltakat és ennek hiányában folytat növényvédelmi tevékenységet, vagy
c) a növényvédő szer forgalmazására, vásárlására, felhasználására, vagy a növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó
előírásokat a növényvédelmi tevékenysége során megszegi, és ezzel az emberi vagy állati egészséget veszélyezteti.
(7a) A növényvédő szer forgalmazására, vásárlására, felhasználására vagy a növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó
valamely előírásnak a (7) bekezdésben fel nem sorolt módon, egy éven belül történő ismételt megsértése esetén
a megyei kormányhivatal az engedéllyel rendelkezőt továbbképzésre kötelezi. Amennyiben az engedéllyel
rendelkező egy éven belül nem tesz eleget a továbbképzési kötelezettségének, a megyei kormányhivatal
az engedélyét visszavonja.
(7b) A visszavonás tényét a NÉBIH a honlapján közzéteszi. Új engedély a (7) bekezdés a) pontjában és
a (7a) bekezdésben meghatározott esetben az engedély visszavonásától számított két év, a (7) bekezdés b) és
c) pontjában meghatározott esetben pedig a visszavonástól számított egy év elteltét követően, a (8) bekezdés
szerinti továbbképzésen való részvétel után adható ki.”
(3) Az R. 21. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az engedéllyel rendelkező személynek 5 évenkénti vagy folyamatos, a miniszter által meghatározott
intézmények által szervezett, valamint az előírt feltételek és tematika szerinti szakmai továbbképzésen kell részt
vennie. A továbbképzés időtartama növényorvosok esetében 40 tanóra, a 18. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott képesítéssel rendelkező személyek esetében 24 tanóra, a 18. § (1) bekezdés c) és d) pontjában
meghatározott képesítéssel rendelkező személyek esetében 8 tanóra. A továbbképzés szakmai ismeretanyagának
elsajátítása nem vizsgaköteles. A továbbképzésen való részvételről a továbbképzést végző intézmény tanúsítványt
állít ki, ha a kötelezett a továbbképzés óráinak legalább 90%-án részt vett. A tanúsítvány kiállítására a Növényorvosi
Kamara jogosult, együttműködésben azzal a szervezettel vagy intézménnyel, amely a továbbképzésen résztvevők
képesítésének megfelelő képzési akkreditációval rendelkezik.”
(4) Az R. 21. § (10) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A növényvédelmi szakképesítéssel rendelkező mentesül a (8) bekezdésben előírt továbbképzési kötelezettség alól, ha]
„d) a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló miniszteri rendeletben előírt továbbképzési
követelményeket teljesítette.”
(5) Az R. 21. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Amennyiben az engedély elveszett, megrongálódott vagy az engedéllyel rendelkező adataiban változás
következett be, úgy ezt a tényt 8 napon belül be kell jelenteni a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatalnak,
amely kérelemre új engedélyt ad ki.”
7. §		
Az R. 22. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (5)–(11) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) A 4. melléklet szerinti növényorvosi vény kiállításával a szakirányítónak az (1) bekezdésben meghatározottak
szerinti felelőssége keletkezik, amely kiterjed – a kiürült és szabályszerűen megtisztított csomagolóeszköz kezelésén
kívül – valamennyi, a növényorvosi vényen szereplő növényvédelmi tevékenységre, függetlenül az általa vállalt vagy
végzett ilyen tevékenységtől.
(3) A növényorvosi vényt mint szigorú számadású, egyszeri vásárlásra jogosító bizonylatot a Növényorvosi Kamara
adja ki.
(4) A növényorvosi vény elektronikus úton is kiállítható, amennyiben a szakirányító a Növényorvosi Kamara által erre
a célra kialakított, megfelelő biztonsági elemekkel ellátott informatikai rendszert működtet.
(5) A szakirányító növényorvosi vényt kizárólag olyan személy részére állíthat ki, akivel a növényvédelmi szolgáltatás
nyújtására irányuló írásbeli szerződést kötött. A növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését
a növényvédelmi szolgáltatónak 15 napon belül a 9. mellékletben foglalt adattartalommal elektronikus úton be kell
jelentenie a NÉBIH által működtetett internetes felületen. A szerződés megszűnését, valamint azon módosításait,
amelyek a 9. melléklet szerinti adattartalmat érintik, 15 napon belül kell bejelenteni.
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(6) Az (5) bekezdésben foglalt szerződés időtartama nem lehet rövidebb egy vegetációs időszaknál, amely
az elővetemény betakarításától a főnövény betakarításáig tart. Közterületen végzett növényvédelmi kezelés esetén
a szerződés időtartama rövidebb lehet egy vegetációs időszaknál.
(7) A növényvédelmi szolgáltatás igénybevételével érintett területre egyidejűleg csak egy szerződés lehet hatályban.
(8) A növényorvosi vény kizárólag az (5) bekezdésben foglalt szerződés hatályának időtartama alatt használható fel,
a növényorvosi vény kiállításától számított 30 napon belül.
(9) Helyettesítő növényvédő szer kizárólag akkor adható ki, ha a szakirányító ezt a növényorvosi vényen feltüntette.
Egy növényorvosi vényen maximum három helyettesítő növényvédő szer tüntethető fel.
(10) Gázmesteri képesítéssel rendelkező személy külön engedély nélkül, a hatályos gázmesteri képesítés
(igazolvány) bemutatásával vásárolhat és használhat fel olyan növényvédő szert, amelynek engedélyokiratában
a felhasználás gázmesteri képesítéshez kötött.
(11) Növényvédő szer felhasználása során elkövetett jogszabálysértés esetén, amennyiben a NÉBIH
a kockázatbecslése során olyan elfogadhatatlan kockázatot állapít meg az ember, az állat egészségére vagy
a környezetre vonatkozóan, amely nem kezelhető kockázatcsökkentő intézkedésekkel, a megyei kormányhivatal
elrendeli
a) a kifogásolható növényi kultúra megsemmisítését,
b) álló kultúra esetén az azévi termés megsemmisítését.”
8. §		
Az R. 24. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A növényvédő szer kis- és nagykereskedelmi engedélyezési eljárás során a növény- és talajvédelmi igazgatóság
szakhatsági állásfoglalásának kialakításához a kérelmezőnek a kérelem mellékleteként)
„b) meg kell adnia a hatályos engedély sorszámát, továbbá növényvédő szer nagykereskedelmi forgalmazása esetén
érvényes növényorvosi kamarai regisztrációs számát.”
9. §		
Az R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § A forgalmazásra jogosult felelőssége kiterjed a növényvédő szerek vásárlására, a telephelyre történő és
a telepen belüli szállítására, tárolására, értékesítésére és nyilvántartására, a vásárlói jogosultság vizsgálatára,
a növényvédő szer címkeszövegében megfogalmazott előírások betartására és annak ismertetésére.”
10. §		
Az R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Növényvédő szereket – a szoba- és balkonnövények, valamint házikerti dísznövények ápolására engedélyezett
készkiszerelésű, III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerek kivételével – tilos élelmiszerekkel és takarmányozás
célját szolgáló anyagokkal egy légtérben árusítani, tárolni, valamint szállítani.”
11. §		
Az R. 27. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A növényvédő szer raktárban a növényvédő szerektől elkülönítetten kell tárolni és további felhasználási céljával
jelölni
a) a kiürült, de növényvédő szer átcsomagolására felhasználható, kívül és belül szabályszerűen megtisztított és
lezárható növényvédő szer csomagolóeszközt,
b) a sérült csomagolású, azonosíthatatlan, szennyezett és lejárt felhasználhatósági idejű szereket, ártalmatlanításra
váró göngyölegeket, valamint a szennyezett védőfelszerelést.”
12. §		
Az R. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § (1) A növényvédelmi szolgáltatás és árutermelés során használt növényvédelmigépeken – a kézi, illetve
háti növényvédelmi berendezések kivételével – háromévente a 3. melléklet szerinti időszaki felülvizsgálatot
(a továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni.
(2) A növényvédelmi gépek felülvizsgálatát kérelemre a Növényorvosi Kamara által üzemeltetett felülvizsgáló
állomások (a továbbiakban: felülvizsgáló állomások) végzik el. A felülvizsgálat elvégzésére feljogosító tanúsítványt
az Intézet adja ki.
(3) A felülvizsgálat rendjét és az Intézet által tanúsított felülvizsgáló állomások jegyzékét az Intézet javaslatára
a NÉBIH a honlapján teszi közzé.
(4) A Növényorvosi Kamara a vizsgált növényvédelmi gépekről és a felülvizsgálat eredményéről naprakész
nyilvántartást vezet, amelyhez folyamatos hozzáférést biztosít a NÉBIH, valamint a megyei kormányhivatalok részére.
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(5) 2016. november 26. napját követően a három évnél idősebb, nem felülvizsgált, vagy felülvizsgálaton nem
megfelelt növényvédelmi géppel növényvédelmi tevékenységet végezni tilos.”
13. §

(1) Az R. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.

14. §		
Az R.
1.
1/A. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „A földhasználó és a termelő” szövegrész helyébe az
„A földhasználó, a termelő és a növényvédelmi szolgáltatást végző személy” szöveg,
2.
1/A. § (3) bekezdésében az „A földhasználónak és a termelőnek” szövegrész helyébe az „A földhasználónak,
a termelőnek és a növényvédelmi szolgáltatást végző személynek” szöveg,
3.
3. § (2) bekezdésében a „megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (a továbbiakban:
növény- és talajvédelmi igazgatóság)” szövegrész helyébe a „növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró
megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg,
4.
3. § (3) bekezdésében és 7. §-ában a „növény- és talajvédelmi igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „megyei
kormányhivatalnak” szöveg,
5.
5. § (4) bekezdésében a „szolgáltatásához” szövegrész helyébe a „növényvédelmi szolgáltatáshoz” szöveg,
6.
7. §-ában, 21. § (10) bekezdés a) pontjában, 24. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és (2) bekezdésében,
31. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 32. § (5) bekezdésében, 36. § (1) bekezdésében, 45. § (2) és
(5) bekezdésében, 46. § (1) bekezdés d) pontjában és 47. §-ában a „növény- és talajvédelmi igazgatóság”
szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal” szöveg,
7.
15. § (4) bekezdésében a „vegyszeres” szövegrész helyébe a „növényvédő szerrel végzett” szöveg, a „növényés talajvédelmi igazgatósághoz” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatalhoz” szöveg,
8.
16. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „szolgáltatási tevékenységre” szövegrész helyébe a „növényvédelmi
szolgáltatási tevékenységre” szöveg,
9.
16. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 22. § (1) bekezdésében a „szolgáltatásra” szövegrész helyébe
a „növényvédelmi szolgáltatásra” szöveg,
10.
17. § (2) bekezdés c) pontjában az „a vidékfejlesztési” szövegrész helyébe az „az élelmiszerlánc-felügyeletért
felelős” szöveg,
11.
17. § (3) bekezdésben a „Felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezőnek” szövegrész helyébe
az „E rendelet alkalmazásában növényorvosnak” szöveg,
12.
17. § (4) bekezdésében a „felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező személy” szövegrész helyébe
a „növényorvos” szöveg,
13.
18. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkezőkön kívül”
szövegrész helyébe a „növényorvoson kívül” szöveg,
14.
18. § (2) bekezdés b) és c) pontjában a „szolgáltatás” szövegrész helyébe a „növényvédelmi szolgáltatás”
szöveg, a „munkavégzőként” szövegrész helyébe a „növényvédelmi munkavégzőként” szöveg,
15.
21. § (1) bekezdésében a „szolgáltatás” szövegrész helyébe a „növényvédelmi szolgáltatás” szöveg,
a „növényvédő mérnöki és növényorvosi” szövegrész helyébe a „növényorvosi” szöveg,
16.
21. § (10) bekezdés a) pontjában a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegész helyébe a „miniszter által vezetett
minisztérium” szöveg,
17.
21. § (10) bekezdés c) pontjában az „az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter” szövegész helyébe
az „a miniszter” szöveg,
18.
23. § (1) bekezdésében a „személy” szövegrész helyébe a „növényorvos” szöveg,
19.
23. § (3) bekezdésében a „18. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti szakképesítéssel rendelkező személy”
szövegrész helyébe a „18. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szakképesítéssel rendelkező növényvédelmi
munkavégző” szöveg,
20.
23. § (4) bekezdésében a „személy” szövegrész helyébe a „növényvédelmi munkavégző” szöveg,
21.
29. § (4) bekezdésében a „megfelelő nyilvántartást” szövegrész helyébe a „megfelelő naprakész nyilvántartást”
szöveg,
22.
31. § (1) bekezdésében a „növény- és talajvédelmi igazgatóságot” szövegrész helyébe a „megyei
kormányhivatalt” szöveg,
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23.
24.

25.
26.

27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.

32. § (2) bekezdésében, 3. melléklet 5. függelékében a „Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szöveg,
1. melléklet A. és B. részében a „Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága” szövegrész
helyébe a „Megyei Kormányhivatal” szöveg, a „szolgáltatási tevékenységre” szövegrészek helyébe
a „növényvédelmi szolgáltatási tevékenységre” szöveg,
3. melléklet 3. függelék 1. fejezet 1.5 alcím 1.5.1. pontjában a „vegyszerekhez” szövegrész helyébe
a „növényvédő szerekhez” szöveg,
3. melléklet 3. függelék 1. fejezet 1.5 alcím 1.5.1. pontjában foglalt 1. ábra címében, 3. melléklet 3. függelék
2. fejezet 2.1 alcím g) pont ga) és ge) alpontjában a „vegyszerek” szövegrész helyébe a „növényvédő szerek”
szöveg,
3. melléklet 4. függelék II. rész 1. fejezet 1.1. alcím 1.1.1. pont 1.1.1.2. alpontjában és III. rész 1. fejezet
1.1. alcím 1.1.1. pont 1.1.1.2. alpontjában a „vegyszerbemosónak” szövegrész helyébe a „növényvédő szer
bemosónak” szöveg,
3. melléklet 5. függelékében a „VM” szövegrész helyébe a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ”
szöveg,
3. melléklet 8. függelékében a „Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium” szövegrész helyébe
a „Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ” szöveg,
3. melléklet 9. függelék I. rész 1. fejezet 1.4. alcím 1.4.3. pontjában, 3. melléklet 9. függelék I. rész
3. fejezetében foglalt táblázat ötödik oszlopában, 3. melléklet 9. függelék II. rész 1. fejezet 1.4. alcím
1.4.3. pontjában és 3. melléklet 9. függelék II. rész 3. fejezetében foglalt táblázat ötödik oszlopában
a „vegyszerbemosó tartályban” szövegrész helyébe a „növényvédő szer bemosó tartályban” szöveg,
3. melléklet 9. függelék I. rész 1. fejezet 1.4. alcím 1.4.8. pontjában, 3. melléklet 9. függelék I. rész
4. fejezetében foglalt táblázat 4. sorában, 3. melléklet 9. függelék II. rész 1. fejezet 1.4. alcím 1.4.8. pontjában
és 3. melléklet 9. függelék II. rész 4. fejezetében foglalt táblázat 4. sorában a „vegyszerbemosó tartály”
szövegrész helyébe a „növényvédő szer bemosó tartály” szöveg,
3. melléklet 9. függelék I. rész 3. fejezetében foglalt táblázat 1.4.8. sorában, 3. melléklet 9. függelék I. rész
4. fejezetében foglalt táblázat 4. sorában és 3. melléklet 9. függelék II. rész 3. fejezetében foglalt táblázat
1.4.8. sorában a „Vegyszerbemosó tartály” szövegrész helyébe a „Növényvédő szer bemosó tartály” szöveg,
3. melléklet 9. függelék I. rész 1. fejezet 1.10. alcímében az „a 4.10.2. szakasz” szövegrész helyébe az „az 1.10.2.
szakasz” szöveg,
3. melléklet 9. függelék II. rész 4. fejezetében foglalt táblázat 4. sorában a „Vegyszerbemosó tart.” szövegrész
helyébe a „Növényvédő szer bemosó tartály” szöveg

lép.
15. §		
Hatályát veszti az R.
a)
10. § (5) bekezdése,
b)
21. § (9) bekezdése,
c)
3. melléklet 9. függelék I. rész 1. fejezet 1.10. alcímében a „2. MEGJEGYZÉS: Az 1.10.1. és az 1.10.2. szakaszban
megadott két módszer összehasonlító értékelésére jelen szabvány átdolgozása során kerül sor annak
ellenőrzése érdekében, hogy szükséges-e preferenciaként hivatkozni a két módszer egyikére.” szövegrész,
d)
3. melléklet 9. függelék II. rész 1. fejezet 1.9. alcím 1.9.4. pontjában a „jelen függelék I. részének
1.10.1. szakasza szerint” szövegrész,
e)
7. melléklet 28. pontja.
16. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.
(2) A 13. § (2) bekezdése 2016. január 1-jén lép hatályba.

17. §		
Ez a rendelet a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek
meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 84/2015. (XII. 17.) FM rendelethez
1. Az R. 3. melléklet 6. függeléke helyébe a következő függelék lép:
„6. függelék
A forgalomba hozatali engedély hatályosságát igazoló matrica mintája

				”
2. Az R. 3. melléklet 9. függeléke a következő III. és IV. résszel egészül ki:
„III. rész Vasúti járműre szerelt permetező berendezések időszakos felülvizsgálata
1. Követelmények és az ellenőrzés módszere
1.1. Erőátviteli alkatrészek
1.1.1. Az erőátviteli tengely védőburkolata legyen jó állapotú, megfelelően rögzített és működése legyen
megbízható.
1.1.2. Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.
1.2. Szivattyú(k)
1.2.1. A szivattyú(k) szállítási teljesítményének (szállítási kapacitásának) meg kell felelnie a permetezőgép
szükségleteinek (permetlé, vagy víz és növényvédő szer szállításának biztosítása).
1.2.1.1. A szivattyú szállítási kapacitása a permetezőgép gyártója által megadott eredeti névleges szállítási
teljesítmény legalább 90%-a kell, hogy legyen.
Ellenőrzés módja: az I. rész 2.2.1. pont a) alpontja szerinti mérés.
1.2.1.2. A szivattyúnak elegendő szállítási kapacitással kell rendelkeznie. Ez azt jelenti, hogy a szivattyúnak
ki kell elégítenie a permetezőgép folyadékigényét akkor is, ha a géppel a szórókeretre felszerelt legnagyobb
folyadékszállítású fúvókákkal, a permetezőgép vagy a fúvókák gyártója által megadott maximális üzemi nyomáson
permeteznek. A szivattyúnak emellett azt a folyadékmennyiséget is biztosítania kell, ami ahhoz szükséges, hogy a
fentebb leírtak szerint végzett permetezés során a keverő berendezés a permetlétartályban folyamatosan jól látható
folyadékmozgást biztosítson az 1.3. pontban leírtaknak megfelelően.
Ellenőrzés módja: az I. rész 2.2.1. pont b) alpontja szerinti mérés.
1.2.2. A szivattyú működése következtében nem jöhet létre a nyomásmérőn szemmel látható nyomásingadozás
(pulzálás).
Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.
1.2.3. Ha a szivattyú nyomóoldalán található biztonsági szelep, ennek a szelepnek megbízhatóan kell működnie.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.
1.2.4. A szivattyúból nem szivároghat folyadék (pl. csöpögés).
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.3. Keverés (permetlétartálynál)
Névleges fordulatszámmal történő meghajtás mellett, a névleges kapacitáshoz képest félig feltöltött
permetlétartállyal történő permetezésnél a tartályban jól látható folyadékmozgást kell tapasztalni.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.4. Permetlétartály (vagy víz és növényvédő szer tartály)
1.4.1. A tartályból vagy a töltőnyílásból nem szivároghat folyadék, ha a nyílás záró fedele zárva van.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
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1.4.2. Permetlétartálynál a töltőnyílásban jó állapotban lévő szűrőnek kell lennie.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.4.3. A nyomáskiegyenlítést (a tartály túlnyomásának vagy túlságosan alacsony nyomásának elkerülése érdekében)
biztosítani kell.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.4.4. A permetlétartályon jól leolvasható szintjelző vagy szintérzékelő, kijelző legyen.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.4.5. Lehetővé kell tenni, hogy a tartályból leürített permetlevet egyszerűen, szerszámok és a véletlenszerű elfolyás
veszélye nélkül össze lehessen gyűjteni (például egy csap segítségével).
Ellenőrzés módja: működési vizsgálat.
1.4.6. Ha a tartály feltöltő berendezésén van visszacsapó szelep, annak megbízhatóan kell működnie.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.
1.4.7. Ha van a gépen növényvédő szer bemosó tartály, annak megbízhatóan kell működnie, és a tartályban
védőrácsnak kell lennie.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.
1.4.8. A növényvédő szeres göngyölegek tisztítására szolgáló berendezésnek – ha van ilyen a gépen – megbízhatóan
kell működnie.
Ellenőrzés módja: működési vizsgálat.
1.5. Mérőrendszerek, kezelőszervek és szabályozó berendezések
1.5.1. Minden mérő-, kapcsoló-, valamint nyomást, illetve átfolyt mennyiséget szabályzó berendezésnek
megbízhatóan kell működnie, és nem szivároghat belőlük folyadék.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.
1.5.2. A permetezés végrehajtásához szükséges kezelőszerveknek könnyen elérhetőnek, és jól kezelhetőnek kell
lenniük, továbbá a kijelző(kö)n megjelenített információnak könnyen leolvashatónak kell lennie.
Az összes fúvóka egyidejű nyitásának és elzárásának lehetségesnek kell lennie.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.5.3. A nyomásmérő (manométer) skálájának tisztán leolvashatónak, és az alkalmazott üzemi nyomástartományhoz
megfelelőnek kell lennie.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.5.4. A skála beosztásának az alábbiak szerintinek kell lennie:
1.5.4.1. max. 0,2 bar az 5 bar alatti üzemi nyomás esetén;
1.5.4.2. max. 1,0 bar az 5 bar és 20 bar üzemi nyomás között;
1.5.4.3. max. 2,0 bar a 20 bar fölötti üzemi nyomás esetén.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.5.5. Analóg nyomásmérők esetében a nyomásmérő minimális átmérője 63 mm kell, hogy legyen.
Ellenőrzés módja: mérés.
1.5.6. A nyomásmérő pontossága ±0,2 bar 1 bar (ezt az értéket is beleértve), és 2 bar (ezt az értéket is beleértve)
közötti üzemi nyomás esetén.
2 bar üzemi nyomás felett a nyomásmérő mérési hibája max. ±10% lehet.
A nyomásmérő mutatójának stabilan kell állnia az üzemi nyomás egyértelmű leolvashatóságának biztosítása
érdekében.
Ellenőrzés módja: az I. rész (Szántóföldi permetezőgépek időszakos felülvizsgálata) 2.2.2. pontja szerint.
1.5.7. A többi mérőberendezés – különösen (a térfogat/hektár érték szabályozása során használt) az átfolyásmérők –
hibája max. ±5% lehet.
Ellenőrzés módja: az I. rész 2.2.3. pontja szerint.
1.6. Vezetékek és tömlők
1.6.1. A vezetékekből és a tömlőkből nem szivároghat folyadék (a permetlérendszer vonatkozásában engedélyezett
maximális üzemi nyomás beállítása esetén sem).
Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.
1.6.2. A tömlőknek úgy kell elhelyezkedniük, hogy ne legyenek megtörve, és ne legyenek rajtuk olyan kopások,
amelyek következtében szövetük kilátszik.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.7. Szűrés
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1.7.1. Legalább egy központi szűrőnek kell lennie a szivattyú(k) nyomóoldalán, illetve térfogat-kiszorításos elven
működő szivattyúk esetében egy központi szűrőnek a szívóoldalon is kell lennie.
A szűrő(k)nek jó állapotban kell lennie/lenniük, és a lyukbőségüknek (mesh) meg kell felelnie a gyártói ajánlás
szerint felszerelt fúvókák méretének.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.
1.7.2. A szűrőbetéteknek cserélhetőnek kell lenniük.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.8. Szórókeret (szórószerkezet)
1.8.1. A szórókeretnek és szórószerkezetnek stabilnak kell lennie, jobb és bal oldala egyforma hosszúságú és
munkaszélességű legyen.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés és mérés.
1.8.2. A középső vízszintes vasúti pályaszakaszt permetező fúvókák alsó élei és a vízszintes felület közötti távolság
egyetlen fúvóka esetében sem térhet el 4 cm-nél nagyobb mértékben.
Ellenőrzés módja: mérés.
1.8.3. Az egyes szórókeret-szakaszoknak (célzott kijuttatásnál, foltkezelésnél a szórófejeknek) külön-külön ki- és
bekapcsolhatónak kell lenniük.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.
1.8.4. A szórófejek helyzete, a permet iránya legyen állítható a vasúti pályatest speciális keresztszelvény
kialakításának függvényében. A széleken, a nem vízszintes pályaprofil (váll, rézsű, padka) kezelését oldalra szóró
fúvókákkal kell biztosítani. A szórókeret, szórófejek magasságának beállítására szolgáló berendezés(ek)nek
megbízhatóan kell működniük.
Ellenőrzés módja: működési vizsgálat.
1.8.5. Sávpermetezésnél a sávszélesség állíthatóságát biztosítani kell. Legyen olyan ábra (a kijuttató berendezésen
vagy a használati utasításban), amely jelzi a felszerelt szórófejek magasságának és helyzetének befolyását a
sávszélességre. Az egy sávot kezelő szórófejek legyenek függetlenül kikapcsolhatók.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.
1.8.6. Az egyes szórókeret-szakaszok, sávpermetező szakaszok bemeneti részén mérve az üzemi nyomás nem
változhat 10%-nál nagyobb mértékben a beállított értékhez képest a szakaszok, szórófejek egyesével történő
lezárása során.
Ellenőrzés módja: az I. rész 2.2.7. pontja szerint.
1.9. Fúvókák
1.9.1. A középső vízszintes pályaszakaszon azonos típusú fúvókák legyenek. A töltést (vállat, rézsűt, padkát)
permetező szórófej-csoportnál a domborzati viszonyokhoz illeszkedő különböző típusú, méretű, szögbeállítású
fúvókákat kell alkalmazni.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.9.2. A fúvókák legyenek szimmetrikusan elhelyezve a bal és a jobb oldalon (azonos típus, méret, irány).
Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.
1.9.3. A permetezés leállítását követően a fúvókák nem csöpöghetnek. 5 másodperccel a permetezés befejezése
után nem lehet csepegés.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.10. Keresztirányú eloszlás
1.10.1. Az egyes, azonos típusú, méretű fúvókák folyadékszállításának eltérése a gyártó által megadott névleges
szórásteljesítménytől nem haladhatja meg a ± 10%-ot. (A mérést a különböző típusok, méretek mindegyikénél el
kell végezni).
Ellenőrzés módja: az I. rész 2.2.5. pontja szerinti mérés.
1.10.2. További kiegészítő mérésként a kijuttató berendezés kialakításától, illetve a technológiától függően az
1.10.2.1–1.10.2.3. pontok szerinti követelmények és vizsgálati módszerek alkalmazandók.
1.10.2.1. Síkszórás teljes felületre, állomások vagy a vízszintes középső pályaszakasz kezelésének ellenőrzésére,
azonos típusú és méretű fúvókák esetén.
Mérés vályúsoron: a keresztirányú eloszlásnak (keresztirányú szórásegyenletesség) a teljes átfedett tartományban
egyenletesnek kell lennie. A keresztirányú eloszlás értékelése a variációs együttható (CV%) értéke alapján történik,
amely nem haladhatja meg a 10%-ot. Vagy az egyes vályúkban összegyűjtött folyadék mennyisége – a teljes
átfedett tartomány vonatkozásában – nem térhet el ± 20%-nál nagyobb mértékben a közös átlagértéktől.
Ellenőrzés módja: az I. rész 2.2.4. pontja szerinti mérés.
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1.10.2.2. Szakaszolható sávpermetezésnél (a vasúti pályatest domborzati viszonyait követő különböző fúvóka
típusok beállítása mellett):
A teljes munkaszélesség tényleges összes szórásteljesítményének (l/min) névleges sávszélesség-arányos részétől
az adott sávpermetező fúvóka teljesítménye nem térhet el 10%-nál jobban. A tényleges és névleges sávszélesség
eltérése legfeljebb ±100mm oldalirányú távolság lehet.
Ellenőrzés módja: az I. rész 2.2.5. pontja, valamint a 2.2.8 pontja szerinti mérés.
1.10.2.3. Sávonkénti automatikus foltkezeléses permetezésnél, közvetlen növényvédő szer adagolás mellett, az
adagolási pontosság:
Növényvédő szer adagoló szivattyúk mért adagolási teljesítményének (l/min) a névleges növényvédő szer dózistól
(l/ha) való eltérése, ajánlott sebesség értékek és névleges permetezési sávszélességek mellett. Követelmény: max.
±10% eltérés.
Ellenőrzés módja: a 2.2.9. pont szerinti mérés.
1.11. Nyomásesés mérése
A permetezőgépen az üzemi nyomás mérésére szolgáló pont és az egyes szórókeret-szakaszok végei között a
nyomásesés nem haladhatja meg a gép nyomásmérőjén beállított üzemi nyomás 10%-át.
Ellenőrzés módja: az I. rész (Szántóföldi permetezőgépek időszakos felülvizsgálata) 2.2.6. szakasz szerinti mérés.
2. Vizsgálati módszerek
Az I. rész (Szántóföldi permetezőgépek időszakos felülvizsgálata) vizsgálati módszereit kell alkalmazni, az alábbi
pontokban foglalt eltérésekkel:
2.1. A szivattyú szállítási teljesítményének (szállítási kapacitásának) meghatározása
Az alkalmazott átfolyásmérő hibája ne legyen több, mint 2%-a a mért értéknek akkor, ha a szivattyú névleges
szállítási teljesítménye ≥ 100 l/min és az átfolyásmérő hibája ne legyen több, mint 2 l/min, ha a szivattyú névleges
szállítási teljesítménye < 100 l/min-nél. A térfogatáramot mérni kell terhelés nélküli szabad kifolyás esetén és egy
terhelt ponton 8 és 10 bar között, vagy a szivattyú gyártója által megadott névleges nyomáson.
2.2. Sávszélesség ellenőrző mérése vályúsor segítségével.
A sávszélesség ellenőrzését egy olyan speciális vályúsorral kell elvégezni, amelynek síkja pontosan követi a
normál nyomtávolságú vasúti pálya minta-keresztmetszetének profilját. A vályúk és mérőhengerek méret szerinti
követelményei azonosak a standard vályúsor követelményekkel. Az oldal irányú eltérést, az alul- illetve túlszórás
szélességét 15%-os átlagos vályútérfogattól mérjük.
2.3. Adagolási pontosság mérése (közvetlen növényvédő szer adagolás mellett, foltkezelésnél).
Külön-külön mérni kell az egyes adagoló szivattyúk folyadék fogyasztását növényvédő szer körönként, az ajánlott
sebesség értékeknél és permetezési sávonként. Mérőpohárral felfogjuk a kiadagolt mennyiséget, ezzel egy
időben mérjük az adagolási időt, szükség esetén a szivattyú fordulatszámát. A térfogat, tömeg meghatározásához
digitális mérleget használjunk. A kiadagolt mennyiséget, időt max. 1% hibával mérjük. A mért értékek alapján a
folyadékadagolás (l/min), illetve a névleges növényvédő szer dózistól való eltérés (%) számítható.
2.4. Egyéb vizsgáló berendezések
Fordulatszámmérő (erőátvitel), mérőszalag (fúvókák osztása és magassága), stopperóra (folyadékszállítás, eloszlás),
mérőhenger (2 l mérési tartománnyal, 20 ml skálabeosztással, max. 20 ml mérési hibával) vagy átfolyásmérő
(fúvókák szórásteljesítménye), valamint légnyomásmérő (szivattyú légüstjében lévő levegő nyomása).
IV. rész Légi járművekre szerelt permetező berendezések időszakos felülvizsgálata
1. Követelmények és az ellenőrzés módszere
1.1. Erőátviteli alkatrészek
1.1.1. A meghajtás típusától függően (szélkerék, elektromos, mechanikus) a biztosításoknak, rögzítéseknek épnek és
biztonságosnak kell lennie.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés
1.2. Szivattyú
1.2.1. A szivattyú teljesítményének (szállítási kapacitásának) meg kell felelnie a permetezőgép szükségleteinek.
A szivattyúnak elegendő szállítási kapacitással kell rendelkeznie. Ez azt jelenti, hogy a szivattyúnak ki kell elégítenie
a permetezőgép folyadékigényét akkor is, ha a géppel a szórókeretre felszerelt legnagyobb folyadékszállítású
fúvókákkal, a permetezőgép vagy a fúvókák gyártója által megadott maximális üzemi nyomáson permeteznek.
A szivattyúnak emellett azt a folyadékmennyiséget is biztosítania kell, ami ahhoz szükséges, hogy a fentebb
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leírtak szerint végzett permetezés során a keverő berendezés a permetlétartályban folyamatosan jól látható
folyadékmozgást biztosítson az 1.3. pontban leírtaknak megfelelően.
Ellenőrzés módja: az I. Rész 2.2.1. b) pontja szerinti mérés.
1.2.2. A szivattyú működése következtében nem jöhet létre a nyomásmérőn szemmel látható nyomásingadozás
(pulzálás).
Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.
1.2.3. A szivattyúból nem szivároghat folyadék (pl. csöpögés).
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.3. Keverés
Névleges fordulatszámmal történő meghajtás mellett, a névleges kapacitáshoz képest félig feltöltött
permetlétartállyal történő permetezésnél a tartályban jól látható folyadékmozgást kell tapasztalni.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.4. Permetlétartály
1.4.1. A tartályból vagy a töltőnyílásból nem szivároghat folyadék, ha a nyílás záró fedele zárva van.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.4.2. A töltés és ürítés folyamán keletkező nyomáskülönbség kiegyenlítését biztosítani kell. Amennyiben a tartály a
légi jármű törzsében helyezkedik el, a felesleges levegő kivezetéséről gondoskodni kell.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.4.3. A tartályban lévő folyadékszint ellenőrzésére a pilóta fülkéből jól látható szintjelzőnek kell lennie.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.4.4. Lehetővé kell tenni, hogy a tartályból leürített permetlevet egyszerűen, szerszámok, és a véletlenszerű elfolyás
veszélye nélkül össze lehessen gyűjteni (például egy csap segítségével).
Ellenőrzés módja: működési vizsgálat.
1.4.5. Ha a tartály feltöltő berendezésén van visszacsapó szelep, annak megbízhatóan kell működnie.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.
1.5. Mérőrendszerek, kezelőszervek és szabályozó berendezések
1.5.1. Minden mérő-, kapcsoló-, valamint nyomást, illetve átfolyt mennyiséget szabályzó berendezésnek
megbízhatóan kell működnie, és nem szivároghat belőlük folyadék.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.
1.5.2. A permetezés végrehajtásához szükséges kezelőszerveknek könnyen elérhetőnek, és jól kezelhetőnek kell
lenniük, továbbá a kijelző(kö)n megjelenített információnak könnyen leolvashatónak kell lennie.
Az összes fúvóka egyidejű nyitásának, és elzárásának lehetségesnek kell lennie.
MEGJEGYZÉS: A fej és a felsőtest elfordítása elfogadható.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.5.3. A nyomásmérő (manométer) skálájának tisztán leolvashatónak, és az alkalmazott üzemi nyomástartományhoz
megfelelőnek kell lennie.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.5.4. A skála beosztásának az alábbiak szerintinek kell lennie:
1.5.4.1. max. 0,2 bar az 5 bar alatti üzemi nyomás esetén;
1.5.4.2. max. 1,0 bar az 5 bar és 20 bar üzemi nyomás között;
1.5.4.3. max. 2,0 bar a 20 bar fölötti üzemi nyomás esetén.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.5.5. Analóg nyomásmérők esetében a nyomásmérő minimális átmérőjének 63 mm-nek kell lenni.
Ellenőrzés módja: mérés.
1.5.6. A nyomásmérő pontossága ± 0,2 bar 1 bar (ezt az értéket is beleértve), és 2 bar (ezt az értéket is beleértve)
közötti üzemi nyomás esetén.
2 bar üzemi nyomás felett a nyomásmérőnek a valós értéket ± 10%-os pontossággal kell mutatnia.
A nyomásmérő mutatójának stabilan kell állnia az üzemi nyomás egyértelmű leolvashatóságának biztosítása
érdekében.
Ellenőrzés módja: a 2.2.2. szakasz szerint.
1.6. Vezetékek és tömlők
1.6.1. A vezetékekből és a tömlőkből nem szivároghat folyadék (a permetlé-rendszer vonatkozásában engedélyezett
maximális üzemi nyomás beállítása esetén sem).
Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.

26424

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 199. szám

1.6.2. A tömlőknek úgy kell elhelyezkedniük, hogy ne legyenek megtörve, és ne legyenek rajtuk olyan kopások,
amelyek következtében szövetük kilátszik.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.7. Szűrés
1.7.1. Legalább egy központi szűrőnek kell lennie a szivattyú nyomóoldalán, illetve térfogat-kiszorításos elven
működő szivattyúk esetében egy központi szűrőnek a szívóoldalon is kell lennie.
MEGJEGYZÉS: A fúvókaszűrők nem tekinthetők nyomóoldali szűrőknek.
A szűrő(k)nek jó állapotban kell lennie/lenniük, és a lyukbőségüknek (mesh) meg kell felelnie a gyártói ajánlás
szerint felszerelt fúvókák méretének.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.
1.7.2. Ha a berendezés kivitele lehetővé teszi, akkor a névleges térfogathoz képest félig töltött permetlétartály
esetén lehetséges legyen a szűrő(k) tisztítása, betét cseréje anélkül, hogy permetlé jusson a külvilágba, kivéve a
szűrőházban, és a hozzá csatlakozó tömlőkben lévő mennyiséget.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés és működési vizsgálat.
1.7.3. A szűrőbetéteknek cserélhetőnek kell lenniük.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.8. Szórókeret
1.8.1. A szórókeretnek stabilan és biztonságosan rögzítve kell lennie. Ha a merevítés feszítő huzalokkal történik, azok
nem lehetnek lazák, nem lehet rajtuk pászma szakadás.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés
1.8.2. A szórófejek csatlakozási pontjainak elhelyezése tegye lehetővé a szórófejek technológiai előírás szerinti
felszerelését és stabil rögzítését.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.8.3. Rendeltetésszerű üzemeltetés esetén a fúvókák rögzített helyzetükből nem mozdulhatnak el. Ellenőrzés
módja: szemrevételezés.
1.8.4. Permetezés közben – a szórókeret talajtól való távolságától függetlenül – permetlé nem kerülhet a
permetezőgépre. Ez nem vonatkozik olyan esetekre, ahol ez a funkcióból adódóan szükségszerű, és a csepegés
minimális mértékűre van csökkentve.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.9. Fúvókák
1.9.1. A szórókereten az összes fúvókának egyformának kell lennie (típus, méret, anyag és eredet), kivéve speciális
funkció esetén, például a szórókeret végén lévő, szegélypermetezésre szolgáló fúvókák esetében.
A többi alkatrésznek (fúvókaszűrők, csepegésgátló berendezések) szintén azonosnak kell lennie a szórókeret teljes
szélességében.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.9.2. A permetezés leállítását követően a fúvókák nem csöpöghetnek. 5 másodperccel a permetezés befejezése
után nem lehet csepegés.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.10. Keresztirányú eloszlás
1.10.1. Az egyes, azonos típusú fúvókák folyadékszállításának eltérése a gyártó által megadott névleges
szórásteljesítménytől nem haladhatja meg a ± 10%-ot.
Ellenőrzés módja: az I. Rész 2.2.5. pontja szerinti mérés.
1.10.2. A permetezőgépen az üzemi nyomás mérésére szolgáló pont, és az egyes szórókeret-szakaszok végei között
a nyomásesés nem haladhatja meg a gép nyomásmérőjén beállított üzemi nyomás 10%-át.
Ellenőrzés módja: az I. Rész 2.2.6. pontja szerinti mérés.
1.11. Az ULV berendezés szórófejei
1.11.1. A szórófejek forgó dobjainak akadálymentesen, szabadon kell forogniuk.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.11.2. A szórófejek rögzítésének biztonságosnak kell lenniük. Nem lehetnek laza, repedt összekötő elemek.
Az elektromos meghajtásúak villamos vezetékeinek szilárdan, rögzítettnek, szigeteltnek kell lenniük.
Ellenőrzés módja: szemrevételezés.
1.11.3. Az egyenkénti szórófejek szállítási mennyiségének egymástól való eltérése legfeljebb 5%-kal térhet el az
összes szórófej átlagától.
Ellenőrzés módja: az I. Rész 2.2.5.2. pontja szerinti mérés.
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2. Vizsgálati módszerek
2.1. A permetező berendezés előkészítése
A felülvizsgálatot az 1.1.1. pontban leírt követelmények ellenőrzése után lehet megkezdeni.
Mielőtt az ellenőrzés megtörténik, a permetezőgépet alaposan meg kell tisztítani. Különös figyelmet kell fordítani
a permetlé-rendszer átöblítésre, és a permetezőgép belső tisztítására, beleértve a szűrőket és a szűrőbetéteket,
valamint a permetezőgép azon külső részeinek tisztítására, amelyek a legnagyobb mértékben ki vannak téve a
növényvédő szerekkel történő érintkezés veszélyének a permetezés során.
A látható és egyéb ismert hibákat lehetőleg a felülvizsgálat előtt ki kell javítani. Egy előzetes „állapotfelmérést”
célszerű lehet elvégezni a „rendes” felülvizsgálat helyszínén annak érdekében, hogy elkerülhetőek legyen az olyan
permetezőgépek ellenőrzése következtében felmerülő időveszteségek, amelyek felülvizsgálata során nyilvánvalóan
komoly hibák fognak feltárásra kerülni.
A permetezőgép tulajdonosa lehetőleg legyen jelen a felülvizsgálat teljes időtartamában.
2.2. Vizsgáló berendezések és vizsgálati módszerek
2.2.1. A szivattyú szállítási teljesítményének (szállítási kapacitásának) meghatározása
Olyan permetezőgépek esetében, amelyeken nem található a vizsgálat elvégzéséhez szükséges csatlakozási pont,
illetve olyan szivattyúk esetén, amelyek maximális üzemi nyomása nem ismert (lásd az 1.2.1. pontot), egy kalibrált
nyomásmérőt kell csatlakoztatni az egyik szélső fúvókára, és a permetezőgép vagy a fúvóka gyártója által megadott
maximális üzemi nyomás mellett kell elvégezni a mérést.
2.2.2. A permetező berendezések nyomásmérőinek ellenőrzése
2.2.2.1. A vizsgálathoz használt ellenőrző manométerek specifikációi
Az ellenőrzéshez használt analóg nyomásmérők átmérője legalább 100 mm legyen. A vizsgálathoz használt
nyomásmérőkre vonatkozó egyéb minimum követelményeket az 1. táblázat tartalmazza.
1. táblázat: Az ellenőrzéshez használt nyomásmérők jellemzői
A. Nyomástartomány

B. Skálaosztás

Δp

max.

bar

1.

bar

0<Δp≤6

0,1

C. Pontosság
bar

D. Előírt pontossági
osztály

E. Méréshatár
bar

0,1

1,6
6
1,0
10
0,6
16
2.
6 < Δ p ≤ 16
0,2
0,25
1,6
16
1,0
25
3.
Δ p > 16
1,0
1,0
2,5
40
1,6
60
1,0
100
Az ellenőrzéshez használt nyomásmérőt legalább kétévente egyszer ellenőriztetni (pl. kalibráltatni) kell.
2.2.2.2. A permetező berendezés nyomásmérőjének ellenőrzési módszere.
A permetezőgépek nyomásmérőjét a permetezőgépen vagy tesztpadon kell vizsgálni. Az ellenőrzést emelkedő,
majd csökkenő nyomásértékeknél egyaránt végre kell hajtani.
2.2.3. A keresztirányú eloszlás ellenőrzése (folyadékszállítás és nyomásesés mérése)
2.2.3.1. Az egyes, azonos típusú fúvókák folyadékszállításának eltérése a gyártó által megadott névleges
szórásteljesítménytől nem haladhatja meg a ± 10%-ot.
Ellenőrzés módja: az I. Rész 2.2.5. pontja szerinti mérés.
2.2.3.2. A permetezőgépen az üzemi nyomás mérésére szolgáló pont, és az egyes szórókeret-szakaszok végei között
a nyomásesés nem haladhatja meg a gép nyomásmérőjén beállított üzemi nyomás 10%-át.
Ellenőrzés módja: az I. Rész 2.2.6. pontja szerinti mérés.
2.2.4. Egyéb vizsgáló berendezések Stopperóra (folyadékszállítás, eloszlás), mérőhenger (2 l mérési tartománnyal, 20
ml beosztással, max. 20 ml mérési hibával) vagy átfolyásmérő (fúvókák szórásteljesítményének mérése)
3. A felülvizsgálat összefoglalása
A. Fejezet

1.1.
1.1.1.

B. Követelmény

Erőátviteli alkatrészek
- biztosítások, rögzítések

C. Szemrevételezés/
működési vizsgálat

X

D.
Mérés

E. Megjegyzés
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1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.

Szivattyú
– Szállítási teljesítmény (kapacitás)
– Nyomásingadozás
– Szivárgás

1.3.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.5.

Keverés
Permetlétartály
– Szivárgás
– Nyomáskiegyenlítés
– Szintjelző
– Leürítés
– Visszacsapó szelep, ha alkalmazható
Mérőrendszerek, kezelőszervek és szabályozó
berendezések
– Megbízhatóság / szivárgás
– Kezelőszervek működtetése
– Nyomásmérő (manométer)

1.6.

1.7.
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.8.
1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.

Vezetékek és tömlők
– Szivárgás
– Megtörés / Kopás
Szűrés
– Szűrők megléte
– Tisztíthatóság, ha alkalmazható
– Szűrőbetétek cserélhetősége
Szórókeret
– Stabilitás, rögzítettség
– szórófejek felszerelése, rögzítése
– fúvókák helyzet
permetlével történő érintkezés

X
X
X

a nyomásmérőn

X

félig töltött tartály

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

max. üzemi
nyomás

X
X
X
X
X
X
X

1.9.

Fúvókák
– Azonosság
X
– Csepegés
X
1.10.
Keresztirányú eloszlás
X
- folyadékszállítás és nyomásesés
1.11.
Az ULV berendezés szórófejei
1.11.1.
– forgódobok szabad forgása
X
1.11.2.
– szórófejek rögzítése
X
1.11.3.
– folyadékszállítás
X
MEGJEGYZÉS: Szemrevételezés = annak szemrevételezése, hogy az adott alkatrész rajta van-e a gépen, a
követelmény ezáltal teljesül-e;
Működési vizsgálat = a gép/alkatrész rendeltetésszerű működésének ellenőrzése normál üzemi körülmények
között;
Mérés = egy érték meghatározása bizonyos vizsgáló berendezés vagy mérőeszköz segítségével
4. Felülvizsgálati jegyzőkönyv
A géptulajdonos közvetlenül a felülvizsgálatot követően az ellenőrzés helyszínén kap egy felülvizsgálati
jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyv tartalmazza a permetezőgép esetleges működési hibáit, és tájékoztatja a
géptulajdonost a berendezésén elvégzendő javításokról. A felülvizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza továbbá a
mérések eredményeit is.
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Jegyzőkönyv légi járműre szerelt permetező berendezés felülvizsgálatáról
Jegyzőkönyv száma:.................................
Felülvizsgáló állomás neve, címe, további elérhetőségei:
Géptulajdonos neve:
Géptulajdonos címe:
A légi jármű
adatai:

Gyártó:
Típus:
Lajstromjel:
Gyártási év:
Rendszer: o függesztett o rászerelt
egyéb: ….....................................
Tulajdonos: o gazdálkodó o szolgáltató o gépkör
egyéb: …......................................

Megjegyzések:
A felülvizsgálat eredménye:
Aláírás: .........................................

Dátum: …........................................

o nincs hiba o apró hibák o kritikus hibák

Matrica: o igen o nem
Hiba

Tárgy/ Leírás

Általános
megjegyzések
a permetező
berendezés
állapotáról

Követelménya

Nincs

Apró
hibák

Kritikus
hibák

Javítva

Biztosítások,
rögzítések

o

o

o

o

2. Szivattyú
Száll. kapacitás
o
Nyomásingadozás
Dugattyús
Szivárgás
o
Membrán
o ..................
......l/min
.........bar

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

3. Keverés
o
mechanikus
o
hidraulikus

o

o

o

o

Szivárgás

o

o

o

o

Nyomáskiegyenlítés

o

o

o

o

Szintjelző

o

o

o

o

Leürítés

o

o

o

o

o

o

o

o

1. Erőátviteli
alkatrészek

4.
Permetlétartály
Térfogat ......... l

Jól látható folyadékmozgás

Visszacsapó szelep
a

a

ha alkalmazható
”
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2. melléklet a 84/2015. (XII. 17.) FM rendelethez
„4. melléklet a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelethez
A növényorvosi vény tartalmi és alaki követelményei
1. A növényorvosi vényen fel kell tüntetni:
1.1. a növényorvosi vény számát,
1.2. a növényorvos nevét, címét és engedélyszámát,
1.3. a mezőgazdasági termelő nevét, címét és regisztrációs számát,
1.4. a növényvédő szer (helyettesítő növényvédő szer) nevét és mennyiségét,
1.5. az előírt felhasználást, technológiát (kultúra, dózis),
1.6. a vény kiállításának keltét,
1.7. elektronikus növényorvosi vény kivételével a növényorvos aláírását és bélyegzőjét,
1.8. a forgalmazó nevét, aláírását, bélyegzőjét és a keltezést, valamint
1.9. „A növényorvosi vény időbeli hatálya: a kiállítástól számított 30 nap.” és „A növényorvosi vényt öt évig kell
megőrizni!” mondatokat.
2. A forgalmazó köteles a növényorvosi vényre rávezetni az átvevő nevét, aláírását – kivéve az elektronikus
növényorvosi vény esetében –, személyigazolvány számát, lakcímét és – amennyiben a mezőgazdasági termelő nem
természetes személy – az átvevő jogállását.
3. A növényorvosi vénytömb 1–25-ig sorszámozott, három, önindigós példányt tartalmazó szigorú számadású
nyomtatvány. A növényorvosi vényt 3 példányban kell kiállítani, amelyből az eredeti példányt a felhasználó, a
másolati példányt a forgalmazó, a tőpéldányt pedig a kiállító köteles megőrizni.
4. Egy növényorvosi vényre egyszerre több növényvédő szer is kiírható, de az előírt felhasználásnak, technológiának
ebben az esetben is szerepelnie kell a növényorvosi vényen.”

3. melléklet a 84/2015. (XII. 17.) FM rendelethez
„9. melléklet a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelethez

A növényvédelmi munkavégzésre irányuló szerződésekről szóló bejelentés adattartalma
1. A növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végző neve és növényorvosi kamarai regisztrációs száma.
2. A növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végzővel szerződést kötő adatai:
2.1. természetes személy esetén a természetes személyazonosító adatok, lakcím, adóazonosító jel,
2.2. jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén cégnév, székhely, adószám,
3. a növényvédelmi munkavégzéssel érintett területek adatai: település, hrsz. és blokkazonosító, a terület nagysága,
4. a növényvédelmi munkavégzéssel érintett kultúrák felsorolása,
5. a szerződés kötésének és – amennyiben a felek arról megállapodtak – megszűnésének ideje.”
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A földművelésügyi miniszter 85/2015. (XII. 17.) FM rendelete
a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés b) pontjában,
a 27. § tekintetében az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. §
2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed
a)
a veszélyes állatfajok élő egyedeinek és más, nem háziasított állatfajjal alkotott élő hibrid egyedeinek
valamennyi fejlődési szakaszára, alakjára és állapotára, és
b)
azon, veszélyes állatfaj háziasított fajjal, illetve háziasított alfajjal alkotott hibridegyedeinek valamennyi
fejlődési szakaszára, alakjára és állapotára, amelyeknek négy felmenő generációjából egy vagy több példány
az 1–3. mellékletben szereplő valamely fajba tartozott, akkor is, ha az érintett hibridek nem szerepelnek
a mellékletekben megnevezve.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a)
a Magyarországon vadászható nagyvadfajok vadasparkban, vadaskertben és vadfarmon tartott egyedeire,
b)
az 1–3. mellékletben szereplő fajok háziasított formáinak egyedeire,
c)
a veszélyes állatfaj háziasított fajjal, illetve háziasított alfajjal alkotott legalább ötödik generációs hibridjeire,
d)
a veszélyes állatfajok állatkísérletekről szóló kormányrendeletben meghatározott intézményben kísérletek
során felhasznált vagy ilyen felhasználásra szánt egyedeire,
e)
a Magyarországon őshonos állatfajok visszatelepítésre engedélyezett egyedeire,
f)
a szirti sas (Aquila chrysaetos) solymászati célból tartott egyedeire,
g)
az állatkertben hatósági eljárás során elhelyezett állat esetében az egyedre az elhelyezés első 12 hónapjában,
h)
az állatkertben védelme és sorsáról való gondoskodás keretében a természetvédelmi hatósági jogkörében
eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: természetvédelmi hatóság) egyidejű értesítése
mellett elhelyezett őshonos állat esetében az egyedre az elhelyezés első 12 hónapjában,
i)
a természetes módon a szabadban előforduló egyedekre.
(3) Veszélyes állatfaj hibridje
a)
más veszélyes állatfajjal alkotott hibrid esetén a szigorúbb besorolású faj veszélyességi kategóriájába,
b)
nem veszélyes állatfajjal alkotott hibrid esetén a veszélyes állatfaj veszélyességi kategóriájába
tartozik.
(4) Az állatkert által tartott veszélyes állatok egyedeire e rendelet szabályait az állatkert és az állatotthon létesítésének,
működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni azzal, hogy az állatkert működési engedélye az abban foglalt állatfajok és példányszámok tekintetében
külön engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül feljogosítja az állatkertet a veszélyes állatok egyedeinek tartására,
szaporítására.
(5) Az e rendeletben meghatározott biztonsági előírások a cirkuszi menazsériába tartozó veszélyes állatok esetében
a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól
szóló kormányrendelet eltérő rendelkezéseinek hiányában alkalmazandóak.
(6) Az állatkereskedésben tartott veszélyes állatok minimális elhelyezési feltételeit a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendelet határozza meg.
(7) Állat tartási helye nem maradhat az állat tartója vagy az állat felügyeletét ellátó természetes személy felügyelete
nélkül úgy, hogy annál – az állat tartójával egy háztartásban élők kivételével – más természetes személy tartózkodik.
(8) A (7) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az állatkerti bemutatóterekre, amennyiben biztosított, hogy nem
férhetnek hozzá a látogatók az állatokhoz.
(9) A védett, fokozottan védett, az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős, valamint
a nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő veszélyes állatfajok
egyedei tartásának, hasznosításának és bemutatásának engedélyezése során a védett állatfajok védelmére,
tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendelet szabályait kell
alkalmazni az e rendeletben meghatározott biztonsági előírások figyelembevételével.
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(10) Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.), és e rendelet alapján
kiadott engedélyek nem mentesítenek a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, és a vadon élő állat- és
növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK
tanácsi rendelet által előírt engedélyek, és bizonyítványok beszerzése alól.
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
a)
antidótum: a méreggel rendelkező állat marása, szúrása során használt, a méreg semlegesítéséhez szükséges
ellenszer;
b)
bemutatás: a veszélyes állat tartási helyén kívüli közszemlére tétele;
c)
háziasított formák: házikutya, háziló, háziszamár, házisertés, házijuh, házikecske, szarvasmarha, házibivaly,
háziasított tevefélék;
d)
hozzájáruló nyilatkozat: az abban meghatározott veszélyes állat elhullásáig terjedő tartásával, szaporításával
egyetértő írásbeli nyilatkozat;
e)
tartási hely: ketrec, kifutó, terrárium, akvárium vagy egyéb, az állat tartására szolgáló hely;
f)
veszélyes állat: az 1–3. mellékletben felsorolt fajok egyede, továbbá az 1. § (1) bekezdése szerinti
hibridegyedek.

2. A veszélyes állat tartásának tárgyi és személyi feltételei és szállításának szabályai
3. §		
Veszélyes állat akkor tartható, ha az állat fizikai tulajdonságaira és képességeire figyelemmel kialakított tartási hely
az állat szökésének vagy közterületre jutásának megakadályozására alkalmas.
4. §

(1) A különösen veszélyes állatfajok körét az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Különösen veszélyes állatfaj egyede kizárólag
a)
állatkertben, és
b)
a (3) bekezdés szerinti korlátozással cirkuszi menazsériában
tartható.
(3) Cirkuszi menazséria számára kizárólag méreggel nem rendelkező különösen veszélyes állatfaj egyedének tartása és
szaporítása engedélyezhető.
(4) Különösen veszélyes állatfaj egyedének tartására engedély akkor adható, ha az állatkert vagy a cirkuszi menazséria
a)
olyan cselekvőképes személyt alkalmaz az állat gondozására, aki a 7. § szerinti képesítéssel vagy szakmai
tapasztalattal rendelkezik, és
b)
amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, biztosítja az állatkert és az állatotthon létesítésének,
működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben előírt tartási és
a 4. mellékletben előírt biztonsági feltételeket.
(5) Az 5. mellékletben felsorolt, méreggel rendelkező különösen veszélyes állatfaj egyedének tartására engedély akkor
adható, ha az állatkert igazolja, hogy az állat marása, szúrása esetére biztosított az állatfaj mérge ellen használható
antidótumhoz való hozzáférése.
(6) Az 5. mellékletben fel nem sorolt méreggel rendelkező különösen veszélyes állatfaj egyedének tartására engedély
akkor adható, ha az állat marása, szúrása esetén folyamatosan biztosított a szükséges és szakszerű egészségügyi
ellátás.
(7) A különösen veszélyes állatfaj egyedét tartó állatkertnek, cirkuszi menazsériának rendelkeznie kell az állat
ártalmatlanítására alkalmas eszközzel. Amennyiben az eszköz használatához engedély vagy képzettség szükséges,
az állat tartójának rendelkeznie kell olyan személlyel, aki az engedély vagy képzettség birtokában van. E személynek
folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

5. §

(1) A közepesen veszélyes állatfajok körét a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Közepesen veszélyes állatfaj egyedének tartása azon természetes személynek engedélyezhető, aki
a)
cselekvőképes,
b)
a 7. § szerinti képesítéssel vagy szakmai tapasztalattal rendelkezik,
c)
rendelkezik a (6) bekezdés szerinti valamennyi szükséges hozzájáruló nyilatkozattal, és
d)
amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, biztosítja az állatkert és az állatotthon létesítésének,
működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben előírt tartási és
a 4. mellékletben előírt biztonsági feltételeket.
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(3) Közepesen veszélyes állatfaj egyedének tartása azon jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetnek engedélyezhető, amely
a)
olyan cselekvőképes személyt alkalmaz az állat gondozására, aki a 7. § szerinti képesítéssel vagy szakmai
tapasztalattal rendelkezik,
b)
rendelkezik a (6) bekezdés szerinti valamennyi szükséges hozzájáruló nyilatkozattal, és
c)
amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, biztosítja az állatkert és az állatotthon létesítésének,
működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben előírt tartási és
a 4. mellékletben előírt biztonsági feltételeket.
(4) A 6. mellékletben felsorolt, méreggel rendelkező közepesen veszélyes állatfaj egyedének tartására engedély akkor
adható, ha a kérelmező igazolni tudja, hogy az állat marása, szúrása esetére biztosított az állatfaj mérge ellen
használható antidótumhoz való hozzáférése.
(5) A 6. mellékletben fel nem sorolt méreggel rendelkező közepesen veszélyes állatfajok egyedének tartására engedély
akkor adható, ha az állat marása, szúrása esetén folyamatosan biztosított a szükséges és szakszerű egészségügyi
ellátás.
(6) A hozzájáruló nyilatkozatot a (7) és (8) bekezdésben foglalt kivétellel
a)
méreggel nem rendelkező veszélyes állat esetén a tervezett tartási hellyel közvetlenül szomszédos
lakóingatlanok, vagy
b)
méreggel rendelkező veszélyes állat esetén a közvetlenül szomszédos lakóingatlanokat is magába foglalóan
a tartási hely szerinti lakóépület valamennyi lakóingatlana kétharmadának
tulajdonosaitól vagy – amennyiben a tulajdonosnak nem az érintett lakóingatlan a lakóhelye – az ott
életvitelszerűen tartózkodóktól kell beszerezni.
(7) Nem kell hozzájáruló nyilatkozat a 4. § (2) bekezdésében felsorolt állattartók esetében.
(8) A veszélyes állatfajnak minősülő halfajok tartásához nem kell hozzájáruló nyilatkozatot beszerezni.
6. §

(1) Az elővigyázatosságot igénylő állatfajok körét a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Elővigyázatosságot igénylő állatfaj egyedét olyan természetes személy tarthatja, aki
a)
cselekvőképes, és
b)
amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, biztosítja az állatkert és az állatotthon létesítésének,
működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben előírt tartási és
a 4. mellékletben előírt biztonsági feltételeket.
(3) Elővigyázatosságot igénylő állatfaj egyedét olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet
tarthatja, amely
a)
cselekvőképes személyt alkalmaz az állat gondozására, és
b)
amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, biztosítja az állatkert és az állatotthon létesítésének,
működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben előírt tartási és
a 4. mellékletben előírt biztonsági feltételeket.

7. §		
A 4. § (4) bekezdés a) pontja, 5. § (2) bekezdés b) pontja és (3) bekezdés a) pontja szerinti személynek
a)
állatgondozó, állategészségügyi, állattenyésztő, vadgazdálkodási középfokú szakmai végzettségek
valamelyikével,
b)
biológus, zoológus, állatorvos, állattenyésztő, vadgazdálkodási, biológia szakos tanári felsőfokú szakmai
végzettségek valamelyikével,
c)
állatkertben, vadasparkban, cirkuszban, kisállat-kereskedésben vagy kísérleti állatot tenyésztő, beszállító és
felhasználó intézményben (a továbbiakban együtt: intézmény) a veszélyes állatok tartása területén szerzett
legalább öt éves, a munkáltató által igazolt szakmai tapasztalattal, vagy
d)
az adott fajcsoport tekintetében legalább öt év folyamatos, tartási engedéllyel igazolt tartási gyakorlattal
kell rendelkeznie.
8. §

(1) Veszélyes állat kizárólag olyan zárt eszközben szállítható, amelynek kialakítása alkalmas az állat szökésének
megakadályozására.
(2) Veszélyes állatot kizárólag olyan zárt területre lehet a szállítóeszközből kiengedni, amelynek kialakítása alkalmas
az állat szökésének megakadályozására.
(3) A különösen veszélyes állat és a méreggel rendelkező közepesen veszélyes állat szállítása során legalább két fő
együttes jelenléte szükséges a szállítás teljes időtartama alatt.
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(4) A különösen veszélyes állat és a méreggel rendelkező közepesen veszélyes állat szállítása során a szállítóeszköz
külső felületére jól látható, veszélyre felhívó jelzést kell elhelyezni.

3. Méreggel rendelkező állatokra vonatkozó előírások
9. §

(1) A 4. mellékletben szereplő biztonsági előírásoknak megfelelő akváriumon, inszektáriumon, illetve terráriumon jól
láthatóan fel kell tüntetni a méreggel rendelkező állat veszélyét jelző figyelmeztetést.
(2) A méreggel rendelkező állatot tartalmazó akváriumot, inszektáriumot, illetve terráriumot csak olyan helyen szabad
elhelyezni, ahonnan az egyed nem tud kiszökni.

10. §		
Méreggel rendelkező állattal kapcsolatos bármilyen közvetlen beavatkozást (különösen a takarítást, etetést,
itatást, áthelyezést) kizárólag az állat tartója, illetve gondozója végezhet a sérülést megakadályozó szúrásbiztos
védőkesztyű használatával, egy másik cselekvőképes természetes személy jelenlétében.

4. Veszélyes állatokkal kapcsolatos engedélyek és bejelentések
11. §

(1) Az Ávt.
a)
21. § (1) és (2) bekezdésében foglalt engedély iránti kérelmet, valamint
b)
21. § (3) bekezdésében foglalt bejelentést – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével –
a természetvédelmi hatóságnak kell benyújtani, illetve megtenni.
(2) Állatkertek esetében az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes
szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint minden év március 1-jéig elkészített és benyújtott éves jelentés
megfelel az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentésnek.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a gazdasági célból tartott struccok
egyedeire.
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélykérelmet
a)
tartási engedély hosszabbítása, valamint elidegenítési, országból történő kiviteli, felügyeleti átengedési és
eladásra felkínálási engedély kérelmezése esetén a tényleges tartási hely,
b)
szaporítási engedély kérelmezése esetén a szaporítási hely,
c)
bemutatási engedély kérelmezése esetén a bemutatás helye,
d)
egyéb esetekben a tervezett tartási hely
szerint illetékes természetvédelmi hatóságnak kell benyújtani.
(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentést azon természetvédelmi hatóságnál kell megtenni, amely a tényleges
tartás, illetve szaporítás helye szerint illetékes.
(6) Az Ávt.
a)
21. § (1) és (2) bekezdése szerinti engedélyre irányuló kérelemben, és
b)
21. § (3) bekezdése szerinti bejelentésben
fel kell tüntetni az Ávt. 21. § (7) bekezdése szerinti adatokat.
(7) A különösen és közepesen veszélyes állatfaj egyedének tartása, szaporítása, bemutatása, országba történő
behozatala, országból történő kivitele, valamint közepesen veszélyes állatfaj egyedének eladásra való felkínálása
iránti kérelem mintáját a 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az elővigyázatosságot igénylő állatfajok egyedének tartását, szaporítását, valamint országba történő behozatalát
bejelentő nyilatkozat mintáját a 8. melléklet tartalmazza.
(9) A különösen és közepesen veszélyes állatfajok egyedének elidegenítése, különösen veszélyes állatfajok egyedének
másik állatkertbe történő át- vagy kihelyezése, illetve közepesen veszélyes állatfajok egyede felügyeletének
átengedése iránti kérelem mintáját a 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az elővigyázatosságot igénylő állatfaj egyedének elidegenítését, illetve tartásának átengedését bejelentő
nyilatkozat mintáját a 10. melléklet tartalmazza.

12. §

(1) A különösen és közepesen veszélyes állatfaj egyedének tartási engedélye tartalmazza:
a)
az Ávt. 21. § (7) bekezdése szerinti adatokat,
b)
az egyed tartásának körülményeit, feltételeit a 4. mellékletben szereplő biztonsági előírások, valamint
az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló
miniszteri rendeletben előírt tartási feltételek figyelembevételével,
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c)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

13. §

egyedi azonosítószám hiányában az egyedi jelölés elvégzésének határidejét, vagy a (3) és (4) bekezdés
szerinti esetben a tartható legnagyobb egyedszámot, és
d)
az engedély hatályossági idejét.
A tartási engedély – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével – az abban meghatározott egyedi azonosítószámú
egyedek tartására jogosít.
A tartási engedély a tartási hely nagysága viszonylatában engedélyezhető legnagyobb egyedszám tartására
jogosít, amelynek meghatározása az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának
részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben előírt tartási feltételek, valamint a rendelkezésre álló szakképzett
személyek számának figyelembevételével történik
a)
különösen és közepesen veszélyes csalánozók, puhatestűek, ízeltlábúak, és halak, valamint
b)
állatkertek által tartott különösen és közepesen veszélyes állatok
esetében.
Amennyiben a különösen és közepesen veszélyes hüllő-, madár- vagy emlősfaj egyede az engedélyezési eljárás
lefolytatását követően válik alkalmassá a jelölésre, az engedélyben meghatározott időpontig – amelynek
meghatározására az adott állatfaj átlagos növekedési ütemének és a 11. mellékletben szereplő jelölési módszerek
alkalmazhatóságának figyelembevételével kerül sor – egyedi azonosítóval kell ellátni és a jelölés tényét be kell
jelenteni a természetvédelmi hatóságnak.
A természetvédelmi hatóság a (2) bekezdés alapján kiadott engedélyt az egyedileg meg nem jelölt, de
később egyedi azonosítóval ellátott különösen és közepesen veszélyes hüllő-, madár- vagy emlősfaj egyede
vonatkozásában – a jelölés megtörténtét követően – megfelelően módosítja. A (3) bekezdés b) pontja alá tartozó
állatok esetében az állatkertek az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes
szabályairól szóló miniszteri rendelet szerint minden év március 1-jéig elkészített és benyújtott éves jelentésükben
feltüntetik az egyedek azonosító jeleit.
A tartási engedély hatályossági ideje legfeljebb öt év lehet, az adott állatfaj általános élettartamának
figyelembevételével. Az engedély hatálya kérelemre alkalmanként további öt évre meghosszabbítható, ha
az engedély kiadására vonatkozó feltételek – a közepesen veszélyes állatfaj egyedére vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozatok kivételével –, azok ismételt vizsgálata alapján biztosítottak, és a kérelmező az engedély
meghosszabbítását legalább harminc nappal a hatályossági idő lejártát megelőzően kérelmezi.
A természetvédelmi hatóság a tartási engedélyében a 4. mellékletben szereplő biztonsági előírások alól felmentést
adhat, amennyiben a kérelmező
a)
a rendelet hatálybalépése előtt a kérdéses egyedet már legalább egy éve teljesen biztonságos körülmények
között tartotta,
b)
új tartástechnológia esetén bizonyítani tudja, hogy az abban szereplő biztonsági előírások egyenértékűek
vagy hatékonyabbak a 4. mellékletben szereplőknél.

(1) A különösen és közepesen veszélyes állatfaj egyedének szaporítási engedélye tartalmazza:
a)
a tenyésztésre használható hím- és nőivarú példányok vonatkozásában az Ávt. 21. § (7) bekezdése szerinti
adatokat,
b)
a szaporulat felügyeletét ellátó természetes személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, telefonszámát,
elektronikus levélcímét, és
c)
a szaporulat tartásának helyét, továbbá – a 4. mellékletben szereplő biztonsági előírások, valamint az állatkert
és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló miniszteri
rendeletben előírt tartási feltételek figyelembevételével – a szaporulat tartásának feltételeit.
(2) Különösen és közepesen veszélyes állatfaj egyedeinek szaporítására engedély akkor adható, ha a szaporulat
elhelyezése – az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól
szóló miniszteri rendeletben előírt tartási feltételek, valamint a rendelkezésre álló szakképzett személyek számának
figyelembevételével – tartósan is biztosított.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szaporítási engedély a szaporulat három hónapos koráig jogosít a szaporulat tartására.
Amennyiben a tenyésztésre használt példányok és a szaporulat tulajdonosa és tartási helye megegyezik, kérelemre
a szaporulat további tartására egyszerűsített tartási engedély adható.
(4) A 12. § (3) bekezdése szerinti különösen és közepesen veszélyes állatfaj egyedei esetében nem kell egyszerűsített
tartási engedély iránti kérelmet benyújtani, amennyiben a szaporulattal együtt sem haladja meg a tartott egyedek
száma az engedélyezett legnagyobb egyedszámot.
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(5) Az egyszerűsített tartási engedély tartalmazza:
a)
a szaporulat egyedei tulajdonosának nevét és címét,
b)
a szaporulat egyedeinek felügyeletét ellátó természetes személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét,
telefonszámát, elektronikus levélcímét,
c)
a szaporulat egyedeinek tartási helyét,
d)
a szaporítási engedély számát, és
e)
a szaporulat egyedeinek egyedi azonosító számát.
(6) A 4. § (2) bekezdésében felsorolt állattartók – amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik – külön
engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül is jogosultak az általuk tartott különösen és közepesen veszélyes állatfajok
egyedeinek szaporítására.
14. §

(1) Amennyiben – az országból történő kivitel kivételével – az átruházást követően is biztosítottak a különösen és
közepesen veszélyes állatfaj egyedének e rendeletben meghatározott tartási feltételei, a természetvédelmi hatóság
engedélyezi az egyed elidegenítését.
(2) Veszélyes állat elidegenítése kizárólag a tartás helyéről közvetlenül, vagy állatkereskedésen keresztül
engedélyezhető.
(3) A különösen és közepesen veszélyes állatfaj egyedének elidegenítési engedélye tartalmazza:
a)
az elidegenítő személy nevét és címét,
b)
az új tulajdonos nevét és címét,
c)
az átruházandó egyedszámot,
d)
az átruházandó egyed faját, nemét, születési idejét, egyedi azonosítószámát, egyéb egyedi jellemzőit,
e)
egyedi azonosítószám hiányában az egyed egyedi jelölése elvégzésének határidejét, vagy – a 12. §
(3) bekezdése szerinti esetben – a tartható legnagyobb egyedszámot,
f)
magyarországi új tartási hely esetében az új tulajdonosnak kiadott tartási engedély számát, amennyiben
az elidegenítési engedélyt és a vevő tartási engedélyét nem egyazon határozatba foglalták,
g)
nem magyarországi új tartási hely esetében a kiviteli engedély számát, amennyiben az elidegenítési
engedélyt és a kiviteli engedélyt nem egy határozatba foglalták.
(4) A közepesen veszélyes állatfaj egyedének megvételére az elidegenítési engedély szabályait kell alkalmazni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt – az 1. § (9) bekezdésében foglaltak kivételével – megadottnak kell tekinteni,
ha mindkét hazai állatkert működési engedélye feljogosítja az állatkertet az érintett veszélyes állatok egyedeinek
tartására, szaporítására, vagy ha az állat elidegenítése külföldi állatkertbe történik. Ebben az esetben az állat
szállítását annak megkezdése előtt legalább 5 nappal be kell jelenteni a természetvédelmi hatóságnak.

15. §

(1) Különösen és közepesen veszélyes állatfaj egyedének országba történő behozatala és országból történő kivitele
akkor engedélyezhető, ha biztosítottak az e rendelet szerinti szállítási és behozatal esetében a tartási feltételek.
(2) A behozatali engedély tartalmazza:
a)
az Ávt. 21. § (7) bekezdése szerinti adatokat,
b)
a szállítás dátumát,
c)
a származási ország nevét, és
d)
különösen veszélyes állatfaj egyede esetén a szállítási útvonaltervet.
(3) Az 1. § (9) bekezdésében foglaltak kivételével a behozatali engedélyt megadottnak kell tekinteni, ha az állatkert
működési engedélye feljogosítja az állatkertet az érintett veszélyes állatok egyedeinek tartására.
(4) A kiviteli engedély tartalmazza:
a)
az Ávt. 21. § (7) bekezdése szerinti adatokat,
b)
a szállítás dátumát,
c)
a célország nevét, és
d)
különösen veszélyes állatfaj egyede esetén a szállítási útvonaltervet.
(5) Az 1. § (9) bekezdésében foglaltak kivételével a kiviteli engedélyt megadottnak kell tekinteni, ha a természetvédelmi
hatóság a kérelem beérkezését követő 15 napon belül eltérő döntést nem hoz.

16. §

(1) Különösen veszélyes és közepesen veszélyes állatfaj egyedének bemutatása akkor engedélyezhető, ha ember, illetve
állat testi épségét nem veszélyezteti, valamint a kérelmező rendelkezik tartási engedéllyel.
(2) A különösen és közepesen veszélyes állatfaj egyedének bemutatási engedélye tartalmazza:
a)
az Ávt. 21. § (7) bekezdése szerinti adatokat,
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b)
a bemutatást biztosító személy nevét és címét, és
c)
az állat bemutatásának helyét és körülményeinek meghatározását.
(3) A bemutatás során
a)
a veszélyes állatnak a felügyeletét ellátó természetes személy közvetlen és állandó felügyelete alatt kell állnia,
és
b)
az állat felügyeletét ellátó természetes személyen kívül legalább egy biztosító személynek is jelen kell lennie.
(4) Különösen veszélyes és közepesen veszélyes állatfaj egyedének tartása, illetve bemutatása során a látogatók, illetve
illetéktelen személyek nem kerülhetnek fizikai kapcsolatba az egyeddel.
17. §

(1) Különösen veszélyes állatfaj egyedének másik állatkertbe át-, illetve kihelyezése akkor engedélyezhető, ha
biztosítottak az e rendelet szerinti szállítási feltételek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt – az 1. § (9) bekezdésében foglaltak kivételével – megadottnak kell tekinteni,
ha mindkét hazai állatkert működési engedélye feljogosítja az állatkertet az érintett veszélyes állatok egyedeinek
tartására, szaporítására, vagy ha az állat át-, illetve kihelyezése külföldi állatkertbe történik. Ebben az esetben az állat
szállítását annak megkezdése előtt legalább 5 nappal be kell jelenteni a természetvédelmi hatóságnak.
(3) Az (1) bekezdésben előírtakat az Ávt. 23. § (1) és (2) bekezdésében foglalt esetekben nem kell alkalmazni.

18. §

(1) Amennyiben a közepesen veszélyes állatfaj egyedének felügyeletét ellátó személy a felügyeletet szokásos rend
szerint ideiglenesen nem tudja ellátni, gondoskodni kell a felügyelet átengedéséről.
(2) Amennyiben a közepesen veszélyes állatfaj egyede felügyeletének átengedését követően is biztosítottak az állat
e rendeletben meghatározottak szerinti tartásának feltételei, az állat felügyeletének átengedése engedélyezhető.
(3) A felügyelet átengedési engedély tartalmazza:
a)
az Ávt. 21. § (7) bekezdése szerinti adatokat,
b)
az állat felügyeletét ellátó új természetes személy nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, telefonszámát,
elektronikus levélcímét, és
c)
a felügyelet átengedésének időtartamát.

19. §

(1) Közepesen veszélyes állatfaj egyedének állatkereskedésben eladásra való felkínálása akkor engedélyezhető, ha
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló kormányrendeletben foglalt előírásokat teljesíti
állatkereskedésében az állat tulajdonosa.
(2) Az eladásra felkínálási engedély az Ávt. 21. § (7) bekezdésében foglalt adatokat tartalmazza.

20. §

(1) A természetvédelmi hatóság visszavonhatja a veszélyes állat tartásáról, illetve szaporításáról szóló engedélyt,
amennyiben
a)
az engedélyezés feltételeiben kisebb hiányosság áll fenn – a hozzájáruló nyilatkozat visszavonása
kivételével –, de az állat szökése nem lehetséges,
b)
az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélytől kis mértékben eltérve, az állatjóléti szempontokat
maradéktalanul ki nem elégítő módon gyakorolja, vagy
c)
az engedély jogosultja jelentősen hátráltatja a hatósági ellenőrzést, és
az elkövetett cselekmény súlya, ismételtsége, továbbá az abban rejlő kockázat mértéke és jellege az engedély
visszavonását indokolja.
(2) A természetvédelmi hatóság visszavonja a veszélyes állat tartásáról, illetve szaporításáról szóló engedélyt,
amennyiben
a)
az engedélyezés feltételeiben nagyobb hiányosságok állnak fenn – a hozzájáruló nyilatkozat visszavonása
kivételével –, és az állat szökésének megakadályozása nem biztosított,
b)
az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélytől több ponton vagy nagymértékben eltérve,
az állatjóléti szempontokkal össze nem egyeztethető módon gyakorolja,
c)
az engedély jogosultja az állatgondozó személyében bekövetkezett változás bejelentését követő harminc
napon belül nem gondoskodik megfelelő felelős személy alkalmazásáról, vagy
d)
az engedély jogosultja megakadályozza a hatósági ellenőrzést.
(3) A természetvédelmi hatóság visszavonhatja az elidegenítési, behozatali, kiviteli, bemutatási, másik állatkertbe át-,
illetve kihelyezési, felügyelet átengedési, valamint eladásra való felkínálási engedélyt, amennyiben
a)
az e rendeletben foglalt előírásokat nem teljesítik maradéktalanul, de ezzel embert és állatot nem
veszélyeztetnek, vagy
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b)
az engedélyben foglaltaktól kis mértékben eltérnek, és
az elkövetett cselekmény súlya, ismételtsége, továbbá az abban rejlő kockázat mértéke és jellege az engedély
visszavonását indokolja.
(4) A természetvédelmi hatóság visszavonja az elidegenítési, behozatali, kiviteli, bemutatási, másik állatkertbe át-,
illetve kihelyezési, felügyelet átengedési, valamint eladásra való felkínálási engedélyt, amennyiben az e rendeletben
foglalt előírásokat embert és állatot veszélyeztető módon megsértik, vagy az engedélyben foglaltaktól lényegesen
eltérnek.
(5) Ha az (1)–(4) bekezdésben foglaltak alapján az engedélyt visszavonták, az újabb engedély kiadása a korábbi
visszavonásától számított legfeljebb két évig – az engedély megadása feltételeinek fennállása esetén is –
megtagadható. Az engedély kiadásának megtagadásánál a természetvédelmi hatóságnak figyelemmel kell lennie
a jogsértés súlyára, céljára, időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására.
21. §

(1) A tulajdonos – a 11. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak kivételével – az elővigyázatosságot igénylő állatfaj egyede
tartását, szaporítását, elidegenítését, tartása átengedését, valamint országba történő behozatalát legkésőbb
e tevékenység, illetve cselekmény megkezdését követő harminc napon belül bejelenti a természetvédelmi
hatóságnak.
(2) Az elővigyázatosságot igénylő állatfaj egyedének tartási bejelentését – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – egyedi
azonosítóval ellátott egyedre kell megtenni.
(3) Amennyiben az elővigyázatosságot igénylő állatfaj egyede a bejelentést követően válik alkalmassá a jelölésre,
legkésőbb az állat három hónapos koráig egyedi azonosítóval kell ellátni, és azt be kell jelenteni a természetvédelmi
hatóságnak.

5. Veszélyes állatok jelölésére, valamint nyilvántartására vonatkozó követelmények és az országos
adatbázis
22. §

(1) A veszélyes hüllőket, madarakat és emlősöket egyedi azonosítóval kell ellátni a 11. mellékletben előírtak szerint.
(2) A veszélyes állatfajok 12. § (2) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja szerint meghatározott egyedeinek adatait
országos elektronikus adatbázisban (a továbbiakban: adatbázis) kell nyilvántartani a veszélyes állatfajok, illetve
egyedszámuk ismerete és ezen állatfajok tartásából és összegyedszámuk nagyságából adódó kockázatok kezelése
céljából.
(3) Az adatbázis az Ávt. 21. § (7) bekezdésében foglalt adatokat tartalmazza.
(4) A (2) bekezdés szerinti adatbázist a természetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) működteti.
(5) A miniszter, a természetvédelmi hatóság és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség
(a továbbiakban együtt: az adatbázis kezelői) jogosultak kezelni a (3) bekezdés szerinti adatokat.
(6) Az egyedi azonosítóval jelölt veszélyes állatfajok egyedei külön-külön szerepelnek az adatbázisban, az egyedi
azonosítóval nem jelölt veszélyes állatok pedig fajonkénti egyedszámmal.

23. §

(1) Az állat tartója
a)
az adatbázisban szereplő személyes adatokban bekövetkező változást haladéktalanul, de legkésőbb tíz
napon belül, és
b)
a 12. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, egyedi azonosítóval nem rendelkező állatok esetében – amennyiben
nem lépi túl a tartási helyen engedélyezett legnagyobb egyedszámot – az egyedszámban bekövetkező
változást évente,
c)
az 1. § (3) bekezdése, a 12. § (3) bekezdés b) pontja és (5) bekezdése, vagy a 21. § (3) bekezdése szerinti
veszélyes állatok jelölésének időpontját és egyedi azonosítószámát a jelölést követő harminc napon belül
bejelenti a természetvédelmi hatóság részére.
(2) Az adatbázis kezelői
a)
az állat tartójának a tartás megszűnése miatt benyújtott kérelmére, illetve
b)
az engedély hatályosságának lejárta után, amennyiben a 12. § (6) bekezdésében megállapított határidőn
belül újabb tartási engedélykérelem nem érkezett,
hivatalból törlik az adatbázisból a vonatkozó adatokat, amennyiben bizonyított, hogy a veszélyes állat tartása
megszűnt.
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6. Záró rendelkezések
24. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincadik napon lép hatályba.
25. §

(1) Az e rendelet hatálybalépésekor – a (2) bekezdés kivételével – engedéllyel tartott, illetve e rendelet hatálybalépése
előtt nem engedélyköteles
a)
különösen és közepesen veszélyes hüllők, madarak és emlősök egyedeit egyedi azonosítóval kell megjelölni,
és ezt követően,
b)
az a) pontba nem tartozó különösen és közepesen veszélyes állatfaj egyedeire
2016. március 1-jéig e rendelet szerinti tartási engedélykérelmet kell benyújtani a természetvédelmi hatóságnak.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor állatkertben engedéllyel tartott, illetve e rendelet hatálybalépésekor állatkertben
tartott, de a rendelet hatályba lépése előtt nem engedélyköteles különösen vagy közepesen veszélyes hüllők,
madarak és emlősök egyedeit egyedi azonosítóval kell ellátni és a jelölés tényét 2016. március 1-jéig igazolni kell
a természetvédelmi hatóságnak.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti veszélyes állatok további tartására e rendelet előírásait kell alkalmazni 2016. június
1-jétől azzal, hogy az állat tartójának nem kell rendelkeznie
a)
az 5. § (6) bekezdése szerinti hozzájáruló nyilatkozattal, továbbá
b)
az e rendelet hatályba lépése előtt nem engedélyköteles közepesen és különösen veszélyes állatok esetében
a 7. § szerinti képesítéssel vagy szakmai tapasztalattal.
(4) Az (1) bekezdés szerinti különösen veszélyes állatok szaporítása a cirkuszi menazsériában és az intézményben tartott
állatok kivételével tilos.

26. §		
A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és
az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv – 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 8–10. cikke
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
27. §

(1) Az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001.
(II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(1) Az állatkertben az állatok tartásáért felelős személy az lehet, aki 3 év igazolt állatkerti gyakorlattal és az alábbi
– Magyarországon vagy külföldön szerzett és Magyarországon honosított vagy elismert – egyetemi vagy főiskolai
végzettségek valamelyikével rendelkezik:
a) egyetemi szintű biológus, állatorvos, alkalmazott zoológus szakképzettség,
b) egyetemi vagy főiskolai szintű agrár-felsőoktatásban szerzett erdőmérnök szakképzettség; agrármérnök,
növényvédelmi szakmérnök, állattenyésztő mérnök, mezőgazdasági mérnök, biomérnök,
c) egyetemi vagy főiskolai szintű biológiatanár, környezettan-tanár, természetismeret-tanár,
d) szakirányú továbbképzésben szerzett természetvédelmi szakmérnök szakképzettség, környezetmérnök,
környezetvédelmi ökológus szakképzettség, vagy
e) felsőoktatás alapképzésében, mesterképzésében szerzett természetvédelmi mérnök, környezetgazdálkodási
agrármérnök, vadgazda mérnök szakképzettség.
(2) Az állatgondozók elfogadható szakirányú képesítései
a) az (1) bekezdésben meghatározottak,
b) az állatkerti állatgondozó, az állattenyésztő és állat-egészségügyi technikus, az állattenyésztő, a halász,
a halászszaktechnikus, a vadász, a vadtenyésztő, a vadgazdálkodási technikus, a baromfi- és kisállattenyésztő,
a baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus, valamint a mezőgazdasági, erdészeti szakképesítés,
c) mezőgazdasági, erdészeti technikusi képesítés, vagy
d) középiskolai végzettség és az Országos Képzési Jegyzék szerinti természetvédelmi szakmunkás,
természetvédelmi (szak)technikusi képesítés, természetvédelmi- és környezetvédelmi technikus, települési
környezetvédelmi technikus, erdésztechnikus, környezetvédelmi technikus képesítések.
(3) Veszélyes állat gondozásában az adott állatcsoport tekintetében megfelelő tapasztalattal rendelkező,
szakképzett állatgondozó vehet részt.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(4) A különösen veszélyes állatfaj egyede és a méreggel rendelkező közepesen veszélyes állatfaj egyede esetében
a gondozás során az állatgondozási feladatok biztonságos ellátásához szükséges számú állatgondozó egyidejű
jelenléte szükséges.”
Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben az állatkert az engedélyezett állományon, illetve a jóváhagyott éves terven túl – a szaporulaton
és a szokásosan takarmányozási célból tartott állatokon kívül – az állományt újabb egyeddel kívánja bővíteni,
a működési engedély módosításának kérelmezése nélkül az adott egyedre (egyedekre) vonatkozó tartási engedélyt
kell kérni, szükség esetén az „Állattartási szabályzat”, az „Intézkedési terv”, a „Felszámolási terv” és a „Tenyésztési Terv”
módosításával. A kiadott engedély a jóváhagyott éves tervet a tartásra tervezett fajok listája és az engedélyezett
állomány tekintetében külön rendelkezés nélkül módosítja. A tartási engedélyt megadottnak kell tekinteni, ha
az újabb egyeddel a Melléklet azonos kategóriájában szereplő fajok összes egyedszáma nem lépi túl a működési
engedélyben szereplő, e kategóriába tartozó engedélyezett egyedszámot, és azok tartása a működési engedélyben
szereplő feltételek mellett biztosított.”
Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § Az engedélyező hatóság köteles ötévenként az állatok szakszerű tartását, illetve tízévenként – a szakhatóságok
részvételével – az állatkert működését a helyszínen ellenőrizni. Ennek eredményétől függően a működési engedélyt
módosíthatja, az állatkertet bezárathatja, vagy azonnali bezárást nem indokoló hiányosságok esetén a 7. §
(1)–(4) bekezdés szerint jár el.”
Az R. „Állatkert létesítése, működtetése és fenntartása” alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § Állatkertben létesített állatsimogatóban kizárólag háziasított fajok, illetve olyan fajok egyedei helyezhetőek
el, amelyek számára nem jelent fizikai és pszichikai megterhelést az emberekkel való napi érintkezés.
Állatsimogatóban veszélyes állat, illetve nem ivarérett, a szülőállattól elválasztott egyed nem helyezhető el.”
Az R. a következő 15. §-sal egészül ki:
„15. § A veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII. 17.) FM rendelettel
(a továbbiakban: MódR.) megállapított 4. §-ban meghatározott szakképesítések egyikét a MódR. hatálybalépésekor
állatkerti ápolóként foglalkoztatott személyek 2020. augusztus 31-ig kötelesek megszerezni. A legalább 10 év igazolt
gyakorlattal rendelkező személyek esetében a képesítés megszerzése alól az intézmény vezetője felmentést adhat,
ha az alkalmazása továbbra is azon állatfajok (csoportok) gondozására irányul, amelyek mellett az érintett gondozó
a gyakorlatot szerezte.”

28. §		
Hatályát veszti a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.)
KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet.
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

		

földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 85/2015. (XII. 17.) FM rendelethez
A különösen veszélyes állatfajok köre
1. Csalánozók (Cnidaria)
1.1. portugál gálya (Physalia physalis)
1.2. Chironex fleckeri
1.3. Chironex yamaguchii
1.4. Chiropsalmus quadrumanus
1.5. Chiropsoides buitendijki
1.6. Carukia barnesi
1.7. Malo kingi
2. Puhatestűek (Mollusca)
2.1. Hapalochlaena lunulata
2.2. Hapalochlaena maculosa
2.3. Hapalochlaena fasciata
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3.

4.

5.

6.

7.
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2.4. Conus spp.
Ízeltlábúak (Arthropoda)
3.1. Scolopendra gigantea
3.2. fekete özvegyek összes faja (Latrodectus spp.)
3.3. fésűspókfélék összes faja (Ctenidae spp.)
3.4. Atrax spp.
3.5. Loxosceles spp.
Halak (Pisces)
4.1. heringcápa-alakúak összes faja (Lamniformes spp.), a planktonevő fajok kivételével
4.2. kékcápafélék összes faja (Carcharhinidae spp.)
4.3. pörölycápafélék összes faja (Sphyrnidae spp.)
Hüllők (Reptilia)
5.1. aligátorteknős (Chelydra serpentina)
5.2. keselyűteknős (Macrochelys temminckii)
5.3. krokodilok összes faja (Crocodylia spp.), a 2. mellékletben felsorolt fajok kivételével
5.4. komodói varánusz (Varanus komodoensis)
5.5. anakondák összes faja (Eunectes spp.), a 2. mellékletben felsorolt fajok kivételével
5.6. sziklapiton (Python sebae)
5.7. mérgessiklófélék összes faja (Elapidae spp.), a 2. mellékletben felsorolt fajok kivételével
5.8. viperafélék összes faja (Viperidae spp.) – beleértve a csörgőkígyókat (Crotalus spp.) és a puffogóviperákat (Bitis
spp.) – a 2. mellékletben felsorolt fajok, valamint a parlagi vipera [Vipera ursinii – Nagyfaj. Beleértve a Vipera ursinii
rakosiensis (rákosi vipera) néven ismert és az önálló fajként is ismert Vipera ursinii renardi alfajokat is.] kivételével
5.9. Atractaspis spp.
5.10. Dispholidus spp.
5.11. Thelotornis spp.
5.12. tengerikígyó-félék összes faja (Hydrophiidae spp.)
5.13. laposfarkú tengerikígyó-félék összes faja (Laticaudidae spp.)
Madarak (Aves)
6.1. kazuárfélék összes faja (Casuariidae spp.)
6.2. majomevő sas (Pithecophaga jefferyi)
6.3. hárpia (Harpia harpyja)
Emlősök (Mammalia)
7.1. makákók összes faja (Macaca spp.)
7.2. páviánok összes faja (Mandrillus spp., Papio spp. és Theropithecus gelada)
7.3. gibbonfélék összes faja (Hylobatidae spp.)
7.4. gorilla (Gorilla gorilla)
7.5. orángutánok összes faja (Pongo spp.)
7.6. csimpánzok összes faja (Pan spp.)
7.7. oroszlán (Panthera leo)
7.8. tigris (Panthera tigris)
7.9. leopárd (Panthera pardus)
7.10. jaguár (Panthera onca)
7.11. hópárduc (Uncia uncia)
7.12. gepárd (Acinonyx jubatus)
7.13. puma (Puma concolor)
7.14. hiénafélék összes faja (Hyaenidae spp.), a cibethiéna (Proteles cristatus) kivételével
7.15. rozsomák (Gulo gulo)
7.16. medvefélék összes faja (Ursidae spp.), a kis panda (Ailurus fulgens) kivételével
7.17. rozmár (Odobenus rosmarus)
7.18. elefántfókák összes faja (Mirounga spp.)
7.19. leopárdfóka (Hydrurga leptonyx)
7.20. elefántfélék összes faja (Elephantidae spp.)
7.21. orrszarvúfélék összes faja (Rhinocerotidae spp.)
7.22. vízilófélék összes faja (Hippopotamidae spp.)
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7.23. zsiráf (Giraffa camelopardalis)
7.24. jávorszarvasok összes faja (Alces spp.)
7.25. kafferbivaly (Syncerus caffer)
7.26. gaur (Bos gaurus)
7.27. vadjak (Bos grunniens mutus)
7.28. banteng (Bos javanicus)
7.29. kouprey (Bos sauveli)
7.30. vízibivaly (Bubalus arnee)
7.31. mindorói bivaly (Bubalus mindorensis)
7.32. alföldi anoa (Bubalus depressicornis)
7.33. hegyi anoa (Bubalus quarlesi)
7.34. takin (Budorcas taxicolor)
7.35. pézsmatulok (Ovibos moschatus)

2. melléklet a 85/2015. (XII. 17.) FM rendelethez
A közepesen veszélyes állatfajok köre
1. Ízeltlábúak (Arthropoda)
1.1. szkolopendrák összes faja (Scolopendromorpha spp.), az 1. mellékletben felsorolt faj kivételével
1.2. skorpiók összes faja (Scorpiones spp.), a Pandinus., Heterometrus., Euscorpius, Hadogenes és Hadrurus genus
összes fajának (Pandinus spp., Heterometrus spp., Euscorpius spp., Hadogenes spp. és Hadrurus spp.) kivételével
2. Halak (Pisces)
2.1. Echidna spp.
2.2. Enchelycore spp.
2.3. Enchelynassa formosa
2.4. Gymnothorax spp., az édesvízi muréna (Gymnothorax tile) kivételével
2.5. Muraena spp.
2.6. Strophidon sathete
2.7. skorpióhal-félék összes faja (Scorpaenidae spp.)
2.8. Trachinidae összes faja
2.9. kőhalfélék összes faja (Synanceiidae spp.)
3. Hüllők (Reptilia)
3.1. törpekajmánok összes faja (Paleosuchus spp.)
3.2. tompaorrú krokodil (Osteolaemus tetraspis)
3.3. mérgesgyíkfélék összes faja (Helodermatidae spp.)
3.4. nílusi varánusz (Varanus niloticus)
3.5. bengáli varánusz (Varanus bengalensis)
3.6. óriásvaránusz (Varanus giganteus)
3.7. pápuavaránusz (Varanus salvadorii)
3.8. szalagos varánusz (Varanus salvator)
3.9. tarka varánusz (Varanus varius)
3.10. sárga anakonda (Eunectes notaeus)
3.11. tigrispiton (Python molurus), beleértve a burmai tigrispitont (Python molurus bivittatus) is
3.12. kockás piton (Python reticulatus)
3.13. Aspidelaps spp.
3.14. rezesfejű mokaszinkígyó (Agkistrodon contortrix)
3.15. Atheris acuminata
3.16. Atheris barbouri
3.17. Atheris broadleyi
3.18. szarvas falakó vipera (Atheris ceratophora)
3.19. nyugati bozótvipera (Atheris chlorechis)
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3.20. Atheris hirsuta
3.21. tüskés bozótvipera (Atheris hispida)
3.22. Atheris katangensis
3.23. Atheris mabuensis
3.24. Atheris nitschei
3.25. Atheris rungweensis
3.26. Atheris squamigera
3.27. Atheris subocularis
3.28. Azemiops feae
3.29. Bitis albanica
3.30. Bitis armata
3.31. Bitis atropos
3.32. szarvas puffogóvipera (Bitis caudalis)
3.33. sokszarvú puffogóvipera (Bitis cornuta)
3.34. Bitis heraldica
3.35. sima puffogóvipera (Bitis inornata)
3.36. namíbiai puffogóvipera (Bitis peringueyi)
3.37. Bitis rubida
3.38. törpe puffogóvipera (Bitis schneideri)
3.39. Bitis xeropaga
3.40. guatemalai pálmavipera (Bothriechis aurifer)
3.41. Bothriechis bicolor
3.42. Bothriechis lateralis
3.43. Bothriechis nigroviridis
3.44. Bothriechis rowleyi
3.45. Schlegel-lándzsakígyó (Bothriechis schlegelii)
3.46. Bothriechis supraciliaris
3.47. Bothriechis thalassinus
3.48. Causus bilineatus
3.49. Causus defilippii
3.50. Causus lichtensteinii
3.51. Causus maculatus
3.52. zöld éjjelivipera (Causus resimus)
3.53. nyílvipera (Causus rhombeatus)
3.54. Cerastes boehmei
3.55. szarvasvipera (Cerastes cerastes)
3.56. arab szarvasvipera (Cerastes gasperettii)
3.57. Avicenna-szarvasvipera (Cerastes vipera)
3.58. szarvas csörgőkígyó (Crotalus cerastes)
3.59. Crotalus enyo
3.60. Crotalus ericsmithi
3.61. Crotalus intermedius
3.62. Crotalus lannomi
3.63. sziklacsörgőkígyó (Crotalus lepidus)
3.64. pettyes csörgőkígyó (Crotalus mitchellii)
3.65. Crotalus ornatus
3.66. Crotalus pricei
3.67. Crotalus stejnegeri
3.68. Crotalus stephensi
3.69. Crotalus tancitarensis
3.70. tigriscsörgőkígyó (Crotalus tigris)
3.71. Crotalus transversus
3.72. Crotalus triseriatus
3.73. tarajosorrú csörgőkígyó (Crotalus willardi)
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3.74. mamusi vipera (Gloydius blomhoffii)
3.75. Gloydius brevicaudus
3.76. Halys-vipera (Gloydius halys)
3.77. himalájai mokaszinkígyó (Gloydius himalayanus)
3.78. amuri mokaszinkígyó (Gloydius intermedius)
3.79. Gloydius lijianlii
3.80. Gloydius liupanensis
3.81. Gloydius monticola
3.82. Gloydius saxatilis
3.83. Gloydius shedaoensis
3.84. Gloydius strauchi
3.85. Gloydius tsushimaensis
3.86. Gloydius ussuriensis
3.87. Macrovipera deserti
3.88. Montatheris hindii
3.89. Montivipera albicornuta
3.90. Montivipera bulgardaghica
3.91. Montivipera kuhrangica
3.92. Montivipera raddei
3.93. Proatheris superciliaris
3.94. Protobothrops cornutus
3.95. Protobothrops dabieshanensis
3.96. Protobothrops elegans
3.97. Protobothrops jerdonii
3.98. Protobothrops mucrosquamatus
3.99. Pseudocerastes fieldi
3.100. Pseudocerastes persicus
3.101. Pseudocerastes urarachnoides
3.102. láncos törpecsörgőkígyó (Sistrurus catenatus)
3.103. sötétszínű törpecsörgőkígyó (Sistrurus miliarius)
3.104. fehérajkú bambuszvipera (Trimeresurus albolabris)
3.105. Trimeresurus andalasensis
3.106. Trimeresurus andersonii
3.107. Trimeresurus barati
3.108. Trimeresurus borneensis
3.109. Trimeresurus brongersmai
3.110. Trimeresurus buniana
3.111. Trimeresurus cantori
3.112. Trimeresurus cardamomensis
3.113. Trimeresurus erythrurus
3.114.Trimeresurus fasciatus
3.115. Trimeresurus flavomaculatus
3.116. Trimeresurus fucatus
3.117. Trimeresurus gracilis
3.118. fűzöld bambuszvipera (Trimeresurus gramineus)
3.119. Trimeresurus gumprechti
3.120. Trimeresurus hageni
3.121. Trimeresurus honsonensis
3.122. Trimeresurus insularis
3.123. Trimeresurus kanburiensis
3.124. Trimeresurus labialis
3.125. Trimeresurus macrolepis
3.126. Trimeresurus macrops
3.127. Trimeresurus malabaricus
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3.128. Trimeresurus malcolmi
3.129. Trimeresurus mcgregori
3.130. Trimeresurus medoensis
3.131. Trimeresurus nebularis
3.132. Trimeresurus phuketensis
3.133. Pope-bambuszvipera (Trimeresurus popeorum)
3.134. barna bambuszvipera (Trimeresurus puniceus)
3.135. mangrove-bambuszvipera (Trimeresurus purpureomaculatus)
3.136. Trimeresurus rubeus
3.137. Trimeresurus sabahi
3.138. Trimeresurus schultzei
3.139. Trimeresurus septentrionalis
3.140. Trimeresurus sichuanensis
3.141. Trimeresurus stejnegeri
3.142. Trimeresurus strigatus
3.143. Trimeresurus sumatranus
3.144. Trimeresurus tibetanus
3.145. Trimeresurus toba
3.146. Trimeresurus trigonocephalus
3.147. Trimeresurus truongsonensis
3.148. Trimeresurus venustus
3.149. Trimeresurus vogeli
3.150. Trimeresurus wiroti
3.151. Trimeresurus yunnanensis
3.152. Tropidolaemus huttoni
3.153. Tropidolaemus laticinctus
3.154. Tropidolaemus philippensis
3.155. Tropidolaemus subannulatus
3.156. Wagler-bambuszvipera (Tropidolaemus wagleri)
3.157. Vipera altaica
3.158. áspisvipera (Vipera aspis)
3.159. Vipera barani
3.160. Vipera dinniki
3.161. Vipera eriwanensis
3.162. Vipera lotievi
3.163. atlaszi vipera (Vipera monticola)
3.164. Vipera nikolskii
3.165. Vipera olguni
3.166. Vipera orlovi
3.167. Vipera sachalinensis
3.168. Vipera transcaucasiana
3.169. Balanophis spp.
3.170. Boiga spp.
3.171. Heterodon spp.
3.172. Rabdophis spp.
4. Madarak (Aves)
4.1. uhuk összes faja (Bubo spp.), az uhu (Bubo bubo) és a hóbagoly (Bubo scandiacus) kivételével
4.2. koronás sas (Stephanoaetus coronatus)
4.3. vitézsas (Polemaetus bellicosus)
4.4. szirti sas (Aquila chrysaetos)
4.5. ékfarkú sas (Aquila audax)
4.6. kaffersas (Aquila verreauxii)
4.7. rétisasok összes faja (Haliaeetus spp.), a rétisas (Haliaeetus albicilla) kivételével
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5. Emlősök (Mammalia)
5.1. keleti szürke óriáskenguru (Macropus giganteus)
5.2. nyugati szürke óriáskenguru (Macropus fuliginosus)
5.3. vörös óriáskenguru (Macropus rufus)
5.4. antilopkenguru (Macropus antilopinus)
5.5. hegyi óriáskenguru (Macropus robustus)
5.6. fekete hegyikenguru (Macropus bernardus)
5.7. erszényes ördög (Sarcophilus harrisii)
5.8. szürke farkas (Canis lupus),
5.9. vörös farkas (Canis rufus)
5.10. ázsiai vadkutya (Cuon alpinus)
5.11. hiénakutya (Lycaon pictus)
5.12. dingó (Canis lupus dingo)
5.13. prérifarkas (Canis latrans)
5.14. ködfoltos párduc (Neofelis nebulosa)
5.15. borneói ködfoltos párduc (Neofelis diardi)
5.16. karakál (Caracal caracal)
5.17. szervál (Leptailurus serval)
5.18. afrikai aranymacska (Profelis aurata)
5.19. ázsiai aranymacska (Pardofelis temminckii)
5.20. vörös hiúz (Lynx rufus)
5.21. kanadai hiúz (Lynx canadensis)
5.22. ocelot (Leopardus pardalis)
5.23. valódi fókafélék összes faja (Phocidae spp.), az 1. mellékletben említett fajok kivételével
5.24. fülesfókafélék összes faja (Otariidae spp.)
5.25. lófélék összes faja (Equidae spp.)
5.26. vaddisznó (Sus scrofa)
5.27. szarvasfélék összes faja (Cervidae spp.), az 1. és a 3. mellékletben szereplő fajok, valamint a nyársasszarvasok
(Mazama spp.), a muntyákszarvasok (Muntiacus spp.), a törpeszarvasok (Pudu spp.), és a kínai víziőz (Hydropotes
inermis) kivételével
5.28. bölények összes faja (Bison spp.)
5.29. fakó lóantilop (Hippotragus equinus)
5.30. fekete lóantilop (Hippotragus niger)
5.31. nyársasantilopok összes faja (Oryx spp.)
5.32. kecskék összes faja (Capra spp.)
5.33. argali (Ovis ammon)

3. melléklet a 85/2015. (XII. 17.) FM rendelethez
Az elővigyázatosságot igénylő állatfajok köre
1. Madarak (Aves)
1.1. strucc (Struthio camelus)
2. Emlősök (Mammalia)
2.1. óriástatu (Priodontes maximus)
2.2. sörényes hangyász (Myrmecophaga tridactyla)
2.3. méhészborz (Mellivora capensis)
2.4. fossza (Cryptoprocta ferox)
2.5. disznófélék összes faja (Suidae spp.), a 2. mellékletben felsorolt faj kivételével
2.6. pekarifélék összes faja (Tayassuidae spp.)
2.7. tevék összes faja (Camelus spp.)
2.8. guanakó (Lama guanicoe)
2.9. dámok összes faja (Dama spp.)
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2.10. pettyes szarvas (Axis axis)
2.11. tülkösszarvúak összes faja (Bovidae spp.), az 1. és 2. mellékletben felsorolt fajok, valamint
a bóbitásantilop-formák (Cephalophinae spp.), a törpeantilopok (Neotragini spp.), a dikdikek (Madoqua spp.),
az oribik (Ourebia spp.) és a Raphicerus nem fajainak kivételével
2.12. villásszarvú antilop (Antilocapra americana)

4. melléklet a 85/2015. (XII. 17.) FM rendelethez
A veszélyes állatok tartásának biztonsági feltételei
1. Csalánozók
1.1. Fedett akváriumban tarthatók.
1.2. A látogatótereket úgy kell kialakítani, hogy a látogatók ne férhessenek hozzá az állatokhoz.
2. Puhatestűek
2.1. Fedett akváriumban tarthatók.
2.2. A látogatótereket úgy kell kialakítani, hogy a látogatók ne férhessenek hozzá az állatokhoz.
3. Ízeltlábúak
3.1. A különösen veszélyes fajok esetében:
3.1.1. Biztonságosan zárható, törésbiztos (üveg vagy műanyag) inszektáriumban tarthatók.
3.1.2. Az inszektárium résmentes, a szellőzőfelület legfeljebb 0,2 mm-es lyukbőségű rozsdamentes acél
szitaszövetből készül.
3.1.3. A helyiség ajtaján valamint az inszektáriumon veszélyre felhívó táblát kell elhelyezni.
3.2. A közepesen veszélyes fajok esetében:
3.2.1. Biztonságosan zárható üveg vagy műanyag inszektáriumban tarthatók.
3.2.2. Az inszektáriumnak résmentesnek kell lennie, a szellőzőfelületnek fiatal egyedek esetében legfeljebb
1 mm-es lyukbőségű rozsdamentes acél szitaszövetből kell készülnie, a kifejlett állatok esetében hőálló és
törésbiztos anyagból, ahol a lyukbőség legfeljebb a testszélesség 1/3-a lehet.
3.2.3. A helyiség ajtaján, valamint az inszektáriumon veszélyre felhívó táblát kell elhelyezni.
4. Halak
4.1. Heringcápa-alakúak összes faja (Lamniformes spp.), kékcápafélék összes faja (Carcharhinidae spp.),
pörölycápafélék összes faja (Sphyrnidae spp.):
4.1.1. Statikus által jóváhagyott, víznyomásnak ellenálló akváriumban tarthatók.
4.1.2. Ahol közvetlenül medence mellett vagy felett található a látogatói tér, gondoskodni kell a beesés
megakadályozásáról.
4.2. Halak (Pisces spp.) az 1. mellékletben felsorolt fajok kivételével:
4.2.1. Fedett akváriumban tarthatók.
4.2.2. A látogatótereket úgy kell kialakítani, hogy a látogatók ne férhessenek hozzá az állatokhoz.
5. Hüllők
5.1. Hüllők (Reptilia spp.) a krokodilok (Crocodylia spp.) kivételével:
5.1.1. A különösen veszélyes fajok és a közepesen veszélyes méreggel rendelkező fajok esetében:
5.1.1.1. biztonságosan zárható, törésbiztos és vízhatlan anyagból kell készülnie a terráriumnak,
5.1.1.2. a betekintő felületnek biztonsági, fóliázott üvegnek vagy biztonsági, többrétegű ragasztott üvegnek kell
lennie (ahol a terrárium szabadon áll, ott minden üvegfelületnek ilyennek kell lennie),
5.1.1.3. a szellőzőfelület rozsdamentes acél szitaszövetből, perforált lemezből (fém vagy hőálló és törésbiztos
műanyag) vagy biztonsági üvegből készülhet,
5.1.1.4. a terráriumot az állat által nem elmozdítható és nyitható zárral kell ellátni,
5.1.1.5. a terrárium résmentes legyen, a hézagok (beleértve a szellőzőfelület nyílásait is) nem lehetnek nagyobbak
az adott faj frissen kelt vagy újszülött egyedei fejszélességének felénél,
5.1.1.6. a helyiség ajtaján – méreggel rendelkező faj esetén a terráriumon is – veszélyre felhívó táblát kell elhelyezni.
5.1.1.7. szabadtéri tartóhelyeken a talajon élő, közepesen veszélyes kígyók esetében nem kötelező a teljes zártság,
ha van kellő védelem a látogatók benyúlása ellen, valamint a tartóhely kialakítása révén szökésbiztos.
5.1.2. A méreggel nem rendelkező közepesen veszélyes fajok esetében:
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5.1.2.1. biztonságosan zárható üvegből vagy műanyagból kell készülnie a terráriumnak,
5.1.2.2. a terráriumot az állat által nem elmozdítható és nyitható zárral kell ellátni,
5.1.2.3. a terrárium résmentes legyen, a hézagok (beleértve a szellőzőfelület nyílásait is) nem lehetnek nagyobbak
az adott faj frissen kelt vagy újszülött egyedei fejszélességének felénél.
5.1.2.4. szabadtéri tartóhelyeken a talajon élő, közepesen veszélyes kígyók esetében nem kötelező a teljes zártság,
ha van kellő védelem a látogatók benyúlása ellen, valamint a tartóhely kialakítása révén szökésbiztos.
5.2. Krokodilok összes faja (Crocodylia spp.):
5.2.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, áttörésbiztos üveg vagy fémrács, fémháló.
5.2.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva):
5.2.2.1. 1,5 m testhossz alatt legalább 1,5 m, beleértve egy legalább 40 cm-es 45–90 fokos szögben befelé hajló
magasítást,
5.2.2.2. 1,5 m testhossz felett legalább 2 m, beleértve egy 70 cm-es 45–90 fokos szögben befelé hajló magasítást,
5.2.2.3. ott ahol közvetlenül medence mellett vagy felett található a látogatói tér, a víz szintjétől a testhossz 2/3-a, de
legalább 2 m legyen a korlát tetejének magassága,
5.2.2.4. ahol sima fal vagy üveg van, ott nem kell bedöntést alkalmazni.
5.2.3. Kerítésalap mélysége: legalább 1 m (kivéve azokat a szakaszokat, ahol villanypásztor van).
5.2.4. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
5.2.4.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
5.2.4.2. pálcavastagság: legalább 2 mm.
5.2.5. A biztonsági üveg vastagsága:
5.2.5.1. 4 m testhossz alatt legalább 10 mm,
5.2.5.2. 4 m testhossz felett statikus által jóváhagyott, többrétegű, biztonsági üvegtábla.
5.2.6. Védőtávolság: legalább 1 m.
6. Madarak
6.1. Kazuárfélék összes faja (Casuaridae spp.):
6.1.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
6.1.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 2 m.
6.1.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
6.1.3.1. pálcavastagság: legalább 1,8 mm,
6.1.3.2. belső átló (rácsozat lyukbősége):
6.1.3.2.1. legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm és a védőtávolság legalább 1 m, vagy
6.1.3.2.2. 10–20 cm között, vagy a rövidebb rácstávolság 5–10 cm között és a védőtávolság legalább 1,5 m.
6.1.4. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 12 mm.
6.1.5. Szárazárok: legalább 5 m széles, a külső oldalon függőleges falú legalább 2 m falmagassággal, amelyet
legalább 0,5 m kerítés egészít ki.
6.1.6. Vizesárok: legalább 5 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 m, amelyet legalább 1 m magas kerítés
egészít ki.
6.2. Strucc (Struthio camelus):
6.2.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
6.2.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 2 m.
6.2.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
6.2.3.1. pálcavastagság: legalább 2 mm,
6.2.3.2. belső átló (rácsozat lyukbősége):
6.2.3.2.1. legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm, és a védőtávolság legalább 0,5 m, vagy
6.2.3.2.2. 10–20 cm között, vagy a rövidebb rácstávolság 5–10 cm között és a védőtávolság legalább 1,5 m.
6.2.4. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
6.2.5. Szárazárok: legalább 5 m széles, a külső oldalon függőleges falú legalább 1,7 m falmagassággal, amelyet
legalább 0,5 m kerítés egészít ki.
6.2.6. Vizesárok: legalább 5 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 m, amelyet legalább 0,8 m magas
kerítés egészít ki.
6.3. Uhuk összes faja (Bubo spp.):
6.3.1. A madarakat zárt röpdében kell tartani.
6.3.2. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
6.3.2.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
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6.3.2.2. pálcavastagság: legalább 1,8 mm,
6.3.2.3. védőtávolság: legalább 0,3 m.
6.4. Nappali ragadozó madarak, a rétisasok (Haliaeetus spp.) kivételével:
6.4.1. A madarakat zárt röpdében kell tartani.
6.4.2. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
6.4.2.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
6.4.2.2. pálcavastagság: legalább 1,8 mm.
6.4.2.3. védőtávolság: legalább 0,5 m.
6.5. Rétisasok összes faja (Haliaeetus spp.):
6.5.1. A madarakat zárt röpdében kell tartani.
6.5.2. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
6.5.2.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
6.5.2.2. pálcavastagság: legalább 1,8 mm.
7. Emlősök
7.1. Keleti szürke óriáskenguru (Macropus giganteus), nyugati szürke óriáskenguru (Macropus fuliginosus), vörös
óriáskenguru (Macropus rufus), antilopkenguru (Macropus antilopinus), hegyi óriáskenguru (Macropus robustus),
fekete hegyikenguru (Macropus bernardus):
7.1.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.1.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 2 m.
7.1.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.1.3.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
7.1.3.2. pálcavastagság: legalább 2 mm.
7.1.4. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
7.1.5. Szárazárok: legalább 6 m széles, a külső oldalon függőleges falú legalább 1,7 m falmagassággal, amelyet
legalább 0,5 m magas kerítés egészít ki.
7.1.6. Vizesárok: legalább 6 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 m, amelyet legalább 1 m magas kerítés
egészít ki.
7.1.7. Védőtávolság: legalább 0,5 m.
7.2. Erszényes ördög (Sarcophilus harrisii):
7.2.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló.
7.2.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 1,2 m (nem mászható anyagból), kiegészítve egy
0,5 m-es 45–60 fokos szögben befelé hajló magasítással.
7.2.3. Kerítésalap mélysége: legalább 1 m (kivéve azokat a szakaszokat, ahol villanypásztor van).
7.2.4. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.2.4.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
7.2.4.2. pálcavastagság: legalább 1,8 mm.
7.2.5. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
7.2.6. Védőtávolság: legalább 0,5 m.
7.3. Óriástatu (Priodontes maximus):
7.3.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló.
7.3.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 1,5 m, kiegészítve egy legalább 0,3 m-es 45–60 fokos
szögben befelé hajló magasítással.
7.3.3. Kerítésalap mélysége: legalább 1 m.
7.3.4. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.3.4.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
7.3.4.2. pálcavastagság: legalább 1,8 mm.
7.3.5. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
7.3.6. Védőtávolság: legalább 0,5 m.
7.4. Sörényes hangyász (Myrmecophaga tridactyla):
7.4.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló.
7.4.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 1,8 m.
7.4.3. Kerítésalap mélysége: legalább 0,3 m (kivéve azokat a szakaszokat, ahol villanypásztor van).
7.4.4. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.4.4.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,

26448

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 199. szám

7.4.4.2. pálcavastagság: legalább 1,8 mm.
7.4.5. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
7.4.6. Védőtávolság: legalább 0,5 m.
7.5. Makákók és páviánok összes faja (Macaca spp., Mandrillus spp., Papio spp. és Theropithecus gelada):
7.5.1. Az állatok tarthatók teljesen zárt ketrecben, illetve vizesárokkal elválasztva, valamint a 7.5.2. alpontban
meghatározottak szerint körülkerítve.
7.5.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen, illetve vizesárokkal elválasztottan tartva): legalább 2 m, kiegészítve
egy legalább 0,5 m-es 45–60 fokos szögben befelé hajló magasítással vagy egy legalább 0,6 m-es sima felületű
kimászásgátlóval.
7.5.3. Nem zárt ketrecben tartva a kerítést legalább 3 sor villanypásztorral kell ellátni, amelyből 1 sort a magasításon
vagy a kimászásgátlón kell elhelyezni.
7.5.4. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.5.4.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság 5 cm,
7.5.4.2. pálcavastagság: legalább 2 mm.
7.5.5. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
7.5.6. Vizesárok: legalább 4 m széles, az állatok felöli oldaltól kezdve lejt, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 m,
villanypásztor kiegészítéssel az állatok felőli oldalon.
7.5.7. Védőtávolság: legalább 0,5 m.
7.6. Gibbonfélék összes faja (Hylobatidae spp.):
7.6.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, vizesárok.
7.6.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen, illetve vizesárokkal elválasztottan tartva): legalább 4,5 m, ebből a felső
rész legalább 3 méter sima felületű, nem mászható, tetején a falra merőlegesen belógó 5 sor villanypásztor
szünetmentes tápegységgel.
7.6.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.6.3.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
7.6.3.2. pálcavastagság: legalább 2,4 mm.
7.6.4. A biztonsági üveg vastagsága: legalább10 mm.
7.6.5. Vizesárok: legalább 4 m széles, az állatok felöli oldaltól kezdve lejt, a vízmélység a külső oldalon legalább 0,5 m.
7.7. Orangutánok összes faja (Pongo spp.):
7.7.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, áttörésbiztos üveg, illetve vizesárok.
7.7.2. A fal legalább 4 m magas,
7.7.2.1. sima felületű, 5 sor villanypásztorral, szünetmentes tápegységgel, vagy
7.7.2.2. ahol a fal mászható: a tetején a falra merőlegesen belógó 5 sor villanypásztor, szünetmentes tápegységgel.
7.7.3. A biztonsági üveg: statikus által jóváhagyott, többrétegű, biztonsági üvegtábla.
7.7.4. Vizesárok: legalább 6 m széles, az állatok felöli oldaltól kezdve lejt, a vízmélység a külső oldalon legalább 1,5 m.
7.8. Gorilla (Gorilla gorilla):
7.8.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, áttörésbiztos üveg, illetve vizesárok.
7.8.2. A fal legalább 4 m magas,
7.8.2.1. sima felületű, 5 sor villanypásztorral, szünetmentes tápegységgel, vagy
7.8.2.2. ahol a fal mászható: tetején a falra merőlegesen belógó 5 sor villanypásztor, szünetmentes tápegységgel.
7.8.3. A biztonsági üveg: statikus által jóváhagyott, többrétegű, biztonsági üvegtábla.
7.8.4. Vizesárok: legalább 6 m széles, az állatok felöli oldaltól kezdve lejt, a vízmélység a külső oldalon legalább 1,5 m.
7.9. Csimpánzok összes faja (Pan spp.):
7.9.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal villanypásztorral kiegészítve, illetve vizesárok.
7.9.2. A fal legalább 4 m magas,
7.9.2.1. sima felületű, 5 sor villanypásztorral, szünetmentes tápegységgel, vagy
7.9.2.2. ahol a fal mászható: tetején a falra merőlegesen belógó 5 sor villanypásztor, szünetmentes tápegységgel.
7.9.3. A biztonsági üveg: statikus által jóváhagyott, többrétegű, biztonsági üvegtábla.
7.9.4. Vizesárok: legalább 6 m széles, az állatok felöli oldaltól kezdve lejt, a vízmélység a külső oldalon legalább 1,5 m.
7.10. Szürke farkas (Canis lupus), dingó (Canis lupus dingo), vörös farkas (Canis rufus), ázsiai vadkutya (Cuon alpinus),
hiénakutya (Lycaon pictus), prérifarkas (Canis latrans), hiénafélék összes faja (Hyaenidae spp.):
7.10.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
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7.10.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 2 m, kiegészítve legalább 3 sor villanypásztorral,
szünetmentes tápegységgel, vagy legalább 2 m kiegészítve egy legalább 0,5 m-es, az állatok felé 45–60 fokos
szögben befelé hajló magasítással.
7.10.3. Kerítésalap mélysége: legalább 2 m a farkasoknál, és legalább 1 méter mély a hiénaféléknél.
7.10.4. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.10.4.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
7.10.4.2. pálcavastagság: legalább 2,4 mm.
7.10.5. A kerítés és a betekintők anyaga statikus által jóváhagyott, többrétegű, biztonsági üvegtábla is lehet.
7.10.6. Szárazárok: legalább 5 m széles, a külső oldalon függőleges falú; kiugrásgátló nélkül legalább 2,5 m,
kiugrásgátlóval legalább 2 m falmagassággal.
7.10.7. Vizesárok: legalább 5 m széles, kiugrásgátló nélkül legalább 2,5 m, kiugrásgátlóval legalább 2 m
falmagasságú, úgy, hogy a vízszint feletti falmagasság legalább 1,5 m.
7.10.8. Védőtávolság: legalább 1 m.
7.11. Leopárd (Panthera pardus), jaguár (Panthera onca), puma (Puma concolor), hópárduc (Panthera uncia),
ködfoltos párduc (Neofelis nebulosa), borneói ködfoltos párduc (Neofelis diardi):
7.11.1. Csak fedett kifutóban tarthatók. A tető anyagának szökésbiztosnak kell lennie.
7.11.2. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.11.2.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
7.11.2.2. pálcavastagság: legalább 2,4 mm.
7.11.3. A kerítés és a betekintők anyaga statikus által jóváhagyott, többrétegű, biztonsági üvegtábla is lehet.
7.11.4. Védőtávolság: legalább 1 m.
7.12. Tigris (Panthera tigris), oroszlán (Panthera leo):
7.12.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, biztonsági üveg, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.12.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 4 m magas sima fal vagy rács, kiegészítve egy 0,5 m-es
45–60 fokos szögben befelé hajló magasítással és villanypásztorral.
7.12.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.12.3.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
7.12.3.2. pálcavastagság: legalább 2,4 mm.
7.12.4. A kerítés és a betekintők anyaga statikus által jóváhagyott, többrétegű biztonsági üvegtábla is lehet.
7.12.5. Szárazárok: legalább 7 m széles, a külső oldalon függőleges falú; kiugrásgátló nélkül legalább 5 m,
kiugrásgátlóval legalább 4 m falmagassággal.
7.12.6. Vizesárok: legalább 7 m széles, a vízmélység és a külső oldalon levő fal együttesen legalább 4 m (ha van
kiugrásgátló, anélkül legalább 5m), úgy, hogy a vízszint feletti falmagasság legalább 2,5 m.
7.12.7. Védőtávolság: legalább 1 m.
7.12.8. A kerítés villanypásztoros védelme abban az esetben is kötelező, ha teljesen zárt a kifutó. A villanypásztorhoz
szünetmentes táp szükséges.
7.12.9. A nem fedett helyen tartott állatok esetében a kerítéstől legalább 3 m-en belül található fákon legfeljebb
a kerítés magasságában mászásgátlót (tüskés gallér vagy palást) kell felszerelni, emellett a kerítéstől számított
2 m-en belül nem lehet olyan tereptárgy, kiemelkedés, amely eléri a kerítés magasságának a felét.
7.13. Gepárd (Acinonyx jubatus):
7.13.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.13.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 2 m, kiegészítve legalább 3 sor villanypásztorral vagy
egy 0,5 m-es 45–60 fokos szögben befelé hajló magasítással, vagy legalább 3 m-es rácsmagasság kell kiegészítők
nélkül.
7.13.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.13.3.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
7.13.3.2. pálcavastagság: legalább 2,4 mm.
7.13.4. A kerítés és a betekintők anyaga statikus által jóváhagyott, többrétegű biztonsági üvegtábla is lehet.
7.13.5. Szárazárok: legalább 7 m széles, a külső oldalon legalább 3m függőleges fallal.
7.13.6. Vizesárok: legalább 7 m széles, a vízmélység és a külső oldalon levő fal együttesen legalább 2,5 m, úgy, hogy
a vízszint feletti falmagasság legalább 1,5 m.
7.13.7. Védőtávolság: legalább 1 m.
7.14. Kanadai hiúz (Lynx canadensis), vörös hiúz (Lynx rufus), karakál (Caracal caracal), szervál (Leptailurus serval),
ocelot (Leopardus pardalis), afrikai aranymacska (Profelis aurata), ázsiai aranymacska (Pardofelis temminckii):
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7.14.1. Tartásukhoz teljesen zárt (lefedett) ketrec vagy kifutó szükséges. A fedőháló anyagának szökésbiztosnak kell
lennie.
7.14.2. A hiúzok (Lynx spp.) a karakál és a szervál esetében lehet nyitott kifutó, melynek magassága: legalább 3 m
kiegészítve egy 1 m-es 45–60 fokos szögben befelé hajló magasítással.
7.14.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.14.3.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
7.14.3.2. pálcavastagság: legalább 2 mm.
7.14.4. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
7.14.5. Védőtávolság: legalább 1 m.
7.14.6. Nyitott kifutó esetén fa vagy egyéb, a kerítés magasságának felét elérő tereptárgy nem lehet a kerítés mellett
5 m-en belül.
7.15. Fossza (Cryptoprocta ferox):
7.15.1. Csak teljesen zárt vagy lefedett kifutóban vagy ketrecben tartható.
7.15.2. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.15.2.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
7.15.2.2. pálcavastagság: legalább 2 mm.
7.15.3. Biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
7.15.4. Védőtávolság: legalább 0,5 m.
7.16. Rozsomák (Gulo gulo):
7.16.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.16.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 2 m, kiegészítve egy legalább 0,8 m-es, az állatok felé
45–90 fokos szögben befelé hajló magasítással vagy legalább 3 soros (a kerítés felületén, legalább 80 cm-es sávot
átfogó) villanypásztorral, szünetmentes tápegységgel.
7.16.3. Kerítésalap mélysége: legalább 0,8 m.
7.16.4. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.16.4.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
7.16.4.2. pálcavastagság: legalább 2,4 mm.
7.16.5. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
7.16.6. Szárazárok: legalább 3 m széles, a külső oldalon legalább 2 m-es függőleges fallal.
7.16.7. Vizesárok: legalább 3 m széles, a vízmélység és a külső oldalon levő fal együttesen legalább 2 m, úgy, hogy
a vízszint feletti falmagasság legalább 1,5 m.
7.16.8. Védőtávolság: legalább 1 m.
7.16.9. A nem fedett helyen tartott állatok esetében a kerítéstől 3 méteren belül található fákon legfeljebb
a kerítés magasságában mászásgátlót (gallér vagy palást) kell felszerelni. A kerítéstől 2 m-en belül nem lehet olyan
tereptárgy, amely meghaladja a kerítés magasságát.
7.17. Méhészborz (Mellivora capensis):
7.17.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.17.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 2 m.
7.17.3. Kerítésalap mélysége: legalább 1 méter.
7.17.4. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.17.4.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
7.17.4.2. pálcavastagság: legalább 1,8 mm.
7.17.5. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
7.17.6. Védőtávolság: legalább 0,5 m.
7.18. Jegesmedve (Ursus maritimus):
7.18.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.18.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 5 m vagy legalább 3,5 m, kiegészítve egy legalább
1 m-es 45–90 fokos szögben befelé hajló magasítással.
7.18.3. Kerítésalap mélysége: legalább 1,5 m.
7.18.4. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.18.4.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
7.18.4.2. pálcavastagság: legalább 3,2 mm.
7.18.5. A kerítés és a betekintők anyaga statikus által jóváhagyott, többrétegű biztonsági üvegtábla is lehet.
7.18.6. Szárazárok: legalább 5 m széles, a külső oldalon legalább 5 m-es függőleges fallal.
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7.18.7. Vizesárok: legalább 5 m széles, a vízmélység és a külső oldalon levő fal együttesen legalább 5 m, úgy, hogy
a vízszint feletti falmagasság legalább 2,5 m.
7.18.8. Védőtávolság: legalább 1,5 m.
7.18.9. A nem fedett helyen tartott állatok esetében a kerítéstől 3 m-en belül található fákon legfeljebb a kerítés
magasságában mászásgátlót (tüskés gallér vagy palást) kell felszerelni.
7.19. Grizzlymedve (Ursus arctos horribilis), kodiak-medve (Ursus arctos middendorffi), kamcsatkai barnamedve
(Ursus arctos beringianus):
7.19.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.19.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 3,5 m, valamint e fölött egy legalább 1 m-es
45–90 fokos szögben befelé hajló magasítás.
7.19.3. Kerítésalap mélysége: legalább 2 m.
7.19.4. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.19.4.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
7.19.4.2. pálcavastagság: legalább 3,2 mm.
7.19.5. A kerítés és a betekintők anyaga statikus által jóváhagyott, többrétegű biztonsági üvegtábla is lehet.
7.19.6. Szárazárok: legalább 4 m széles, a külső oldalon legalább 4 m-es függőleges fallal.
7.19.7. Vizesárok: legalább 4 m széles, a vízmélység és a külső oldalon levő fal együttesen legalább 4 m, úgy, hogy
a vízszint feletti falmagasság legalább 2 m.
7.19.8. Védőtávolság: legalább 1 m.
7.19.9. A nem fedett helyen tartott állatok esetében a kerítéstől 3 méteren belül található fákon legfeljebb a kerítés
magasságában mászásgátlót (tüskés gallér vagy palást) kell felszerelni, maláj medvék esetében a kerítéstől 2 m-en
belül nem lehet olyan tereptárgy, amely eléri a kerítés magasságát.
7.20. Medvefélék összes faja (Ursidae spp.), a 7.18. és a 7.19. alpontban felsorolt fajok kivételével:
7.20.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.20.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 2,5 m kiegészítve egy 1 m-es 45–90 fokos szögben
befelé hajló magasítással.
7.20.3. Kerítésalap mélysége: legalább 2 m.
7.20.4. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.20.4.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
7.20.4.2. pálcavastagság: legalább 3,2 mm.
7.20.5. A kerítés és a betekintők anyaga statikus által jóváhagyott, többrétegű biztonsági üvegtábla is lehet.
7.20.6. Szárazárok: legalább 4 m széles, a külső oldalon legalább 4 m-es függőleges fallal.
7.20.7. Vizesárok: legalább 4 m széles, a vízmélység és a külső oldalon levő fal együttesen legalább 4 m, úgy, hogy
a vízszint feletti falmagasság legalább 2 m.
7.20.8. Védőtávolság: legalább 1 m.
7.20.9. A nem fedett helyen tartott állatok esetében a kerítéstől 3 méteren belül található fákon legfeljebb a kerítés
magasságában mászásgátlót (tüskés gallér vagy palást) kell felszerelni, maláj medvék esetében a kerítéstől 2 m-en
belül nem lehet olyan tereptárgy, amely eléri a kerítés magasságát.
7.21. Rozmár (Odobenus rosmarus), elefántfókák (Mirounga spp.), leopárdfóka (Hydrurga leptonyx):
7.21.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, áttörésbiztos üveg, fémrács vagy fémháló.
7.21.2. Az állattartó teret körbevevő korlát magassága: legalább 1,5 m-rel a vízszint felett.
7.21.3. Ott, ahol közvetlenül medence mellett vagy felett található a látogatói tér, gondoskodni kell a beesés
megakadályozásáról.
7.21.4. A kerítés és a betekintők anyaga statikus által jóváhagyott, többrétegű biztonsági üvegtábla is lehet.
7.22. Valódi fókafélék összes faja (Phocidae spp.) az elefántfókák (Mirounga spp.) és a leopárdfóka (Hydrurga
leptonyx) kivételével, fülesfókafélék összes faja (Otariidae spp.):
7.22.1. Az állattartó teret határolhatja sima felületű fal, áttörésbiztos üveg, fémrács vagy fémháló.
7.22.2. Az állattartó teret körbevevő korlát magassága: legalább 1 m-rel a vízszint felett.
7.22.3. Ott ahol közvetlenül medence mellett vagy felett található a látogatói tér, gondoskodni kell a beesés
megakadályozásáról.
7.22.4. A biztonsági üveg vastagsága (vízhatároló felületeken kívül): legalább 10 mm.
7.23. Lófélék összes faja (Equidae spp.):
7.23.1. Az állattartó teret határolhatja fal, fa karám, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.23.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 1,6 m.
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7.23.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.23.3.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 30 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 15 cm,
7.23.3.2. pálcavastagság: legalább 2 mm.
7.23.4. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 20 mm.
7.23.5. Szárazárok: legalább 6 m széles, a külső oldalon legalább 1,7 m-es függőleges fallal, amelyet legalább 0,5 m
kerítés egészít ki.
7.23.6. Vizesárok: legalább 6 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 m, amelyet legalább 1 m magas
kerítés egészít ki.
7.23.7. Védőtávolság: legalább 1 m.
7.24. Elefántfélék összes faja (Elephantidae spp.):
7.24.1. Az állattartó teret határolhatja statikus által jóváhagyott fal, többrétegű biztonsági üvegtábla, kábelsor,
valamint szárazárok.
7.24.2. A külső, illetve a belső kifutó kerítése rendkívül erős anyagból készüljön, erre fém- vagy kőfal, illetve
villanypásztorral megerősített kábelsor is megfelel.
7.24.3. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): teheneknél legalább 1,8 m, bikáknál legalább 2,5 m.
7.24.4. Szárazárok: az árok szélessége legalább egy felnőtt elefánt testhossza, a külső oldalon legalább 2 m-es
függőleges fallal.
7.24.5. Védőtávolság: legalább 1,5 m.
7.25. Orrszarvúak összes faja (Rhinocerotidae spp.):
7.25.1. Az állattartó teret határolhatja statikus által jóváhagyott fal, többrétegű biztonsági üvegtábla, kábel- vagy
cölöpsor, valamint száraz-, illetve vizesárok.
7.25.2. A külső, illetve a belső kifutó kerítése masszív anyagból készüljön, erre kőfal, kábel- vagy cölöpsor is megfelel.
7.25.3. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 1,3 m.
7.25.4. Szárazárok: legalább 2 m széles, a külső oldalon legalább 1,7 m-es függőleges fallal.
7.25.5. Vizesárok: legalább 2 m széles, a vízmélység és a külső oldalon levő fal együttesen legalább 2 m.
7.25.6. Védőtávolság: legalább 1 m.
7.26. Nílusi víziló (Hippopotamus amphibius):
7.26.1. Az állattartó teret határolhatja statikus által jóváhagyott fal, többrétegű biztonsági üvegtábla, cölöpsor,
valamint száraz-, illetve vizesárok.
7.26.2. A külső, illetve a belső kifutó kerítése rendkívül erős anyagból készüljön, fém- vagy kőfal, cölöpsor, illetve
villanypásztorral megerősített kábelsor is megfelelő.
7.26.3. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 1,3 m.
7.26.4. Szárazárok: legalább 2 m széles, a külső oldalon legalább 2 m-es függőleges fallal.
7.26.5. Vizesárok: a vízmélység és a külső oldalon levő fal együttesen legalább 2 m.
7.26.6. Védőtávolság: legalább 1 m.
7.27. Törpevíziló (Choeropsis liberiensis):
7.27.1. Az állattartó teret határolhatja fal, többrétegű biztonsági üvegtábla, cölöpsor valamint száraz-, illetve
vizesárok.
7.27.2. A külső, illetve a belső kifutó kerítése rendkívül erős anyagból készüljön, fém- vagy kőfal, cölöpsor, illetve
villanypásztorral megerősített kábelsor is megfelelő.
7.27.3. Kerítésmagasság: legalább 1 m.
7.27.4. A biztonsági üveg: statikus által jóváhagyott, többrétegű, biztonsági üvegtábla.
7.27.5. Szárazárok: legalább 1 m széles, a külső oldalon egy legalább 1 m-es függőleges fallal.
7.27.6. Vizesárok: a vízszint felett legalább 0,6 méteres a fal.
7.27.7. Védőtávolság: legalább 1 m.
7.28. Zsiráf (Giraffa camelopardalis):
7.28.1. Az állattartó teret határolhatja fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, kábel- vagy cölöpsor, száraz-, illetve
vizesárok, vagy az állat számára átjárhatatlan kősáv.
7.28.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 2,5 m (felső villanypásztor kiegészítést is beleértve,
a kihajolás megakadályozására – magának a kerítésnek vagy a falnak ebben az esetben is legalább 2 méteresnek kell
lennie).
7.28.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.28.3.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 30 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 15 cm,
7.28.3.2. pálcavastagság: legalább 2 mm.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 199. szám

26453

7.28.4. A biztonsági üveg: statikus által jóváhagyott, többrétegű, biztonsági üvegtábla.
7.28.5. Szárazárok: rézsűs szárazárok, a külső oldalon legalább 2 m-es függőleges fallal.
7.28.6. Vizesárok: legalább 3 m széles, a vízmélység és a külső oldalon levő fal együttesen legalább 2,5 m.
7.28.7. Az állat számára átjárhatatlan kősáv szélessége: legalább 2 m.
7.28.8. Védőtávolság: legalább 1 m (kivéve ott, ahol a kerítés legalább 4 méter magas).
7.29. Kafferbivaly (Syncerus caffer), gaur (Bos gaurus), vadjak (Bos grunniens mutus), banteng (Bos javanicus),
kouprey (Bos sauveli), vízibivaly (Bubalus arnee), amerikai bölény (Bison bison), európai bölény (Bison bonasus),
pézsmatulok (Ovibos moschatus):
7.29.1. Az állattartó teret határolhatja fal, fa karám, kábel- vagy cölöpsor, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.29.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 1,5 m.
7.29.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.29.3.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 30 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 15 cm,
7.29.3.2. pálcavastagság: legalább 3,2 mm.
7.29.4. A kerítés és a betekintők anyaga statikus által jóváhagyott, többrétegű biztonsági üvegtábla is lehet.
7.29.5. Szárazárok: legalább 4 m széles, a külső oldalon legalább 1,5 m-es függőleges fallal, amelyet legalább egy
1 m magas kerítés egészít ki.
7.29.6. Vizesárok: legalább 4 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 m, amelyet egy legalább 1 m magas
kerítés egészít ki.
7.29.7. Védőtávolság: legalább 1 m.
7.30. Mindorói bivaly (Bubalus mindorensis), alföldi anoa (Bubalus depressicornis), hegyi anoa (Bubalus quarlesi),
takin (Budorcas taxicolor):
7.30.1. Az állattartó teret határolhatja fal, fa karám, kábel- vagy cölöpsor, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.30.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 1,4 m.
7.30.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.30.3.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 20 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 10 cm,
7.30.3.2. pálcavastagság: legalább 2 mm.
7.30.4. Szárazárok: legalább 2 m széles, a külső oldalon egy legalább 1 m-es függőleges fallal, amelyet egy legalább
0,5 m-es kerítés egészít ki.
7.30.5. Vizesárok: legalább 3 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 m, amelyet egy legalább 0,5 m magas
kerítés egészít ki.
7.30.6. Védőtávolság: legalább 0,5 m (kivéve ott, ahol van villanypásztor).
7.31. Óriás jávorantilop (Taurotragus derbianus), jávorantilop (Taurotragus oryx), nilgau antilop (Boselaphus
tragocamelus), mendeszantilop (Addax nasomaculatus), fakó lóantilop (Hippotragus equinus), fekete lóantilop
(Hippotragus niger), nyársasantilopok összes faja (Oryx spp.):
7.31.1. Az állattartó teret határolhatja fal, fa karám, kábel- vagy cölöpsor, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.31.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 1,8 m.
7.31.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.31.3.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 30 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 15 cm,
7.31.3.2. pálcavastagság: legalább 3,2 mm.
7.31.4. A kerítés és a betekintők anyaga statikus által jóváhagyott, többrétegű biztonsági üvegtábla is lehet.
7.31.5. Szárazárok: legalább 4 m széles, a külső oldalon legalább 1,5 m-es függőleges fallal, amelyet legalább 1 m
magas kerítés egészít ki.
7.31.6. Vizesárok: legalább 4 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 m, amelyet legalább 1 m magas
kerítés egészít ki.
7.31.7. Védőtávolság: legalább 1 m.
7.32. Tülkösszarvúak összes faja (Bovidae spp.) a 7.29., a 7.30. és a 7.31. alpontban felsorolt fajok,
a bóbitásantilop-formák (Cephalophinae spp.), a törpeantilopok (Neotragini spp.), a dikdikek (Madoqua spp.),
az oribik (Ourebia spp.) és a Raphicerus nem fajai kivételével:
7.32.1. Az állattartó teret határolhatja fal, fa karám, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.32.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 1,8 m.
7.32.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.32.3.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 20 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 10 cm,
7.32.3.2. pálcavastagság: legalább 2 mm.
7.32.4. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
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7.32.5. Szárazárok: legalább 5 m széles, a külső oldalon legalább 2,5 m-es függőleges fallal.
7.32.6. Vizesárok: legalább 5 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 m, amelyet legalább 1 m magas
kerítés egészít ki.
7.32.7. Védőtávolság: legalább 0,5 m.
7.33. Disznófélék összes faja (Suidae spp.) a varacskosdisznók kivételével:
7.33.1. Az állattartó teret határolhatja fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.33.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 1,5 m, kivéve az ecsetfülű disznót (Potamochoerus
porcus), ahol a kerítés magassága villanypásztorral: legalább 0,6 m.
7.33.3. Kerítésalap mélysége: legalább 0,3 m (kivéve azokat a szakaszokat, ahol villanypásztor van).
7.33.4. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.33.4.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 15 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 10 cm,
7.33.4.2. pálcavastagság: legalább 2 mm.
7.33.5. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
7.33.6. Szárazárok: legalább 4 m széles, a külső oldalon legalább 1 m-es függőleges fallal, amelyet legalább 0,5 m
magas kerítés egészít ki.
7.33.7. Vizesárok: legalább 4 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 m, amelyet egy legalább 1 m magas
kerítés egészít ki.
7.33.8. Védőtávolság: legalább 1 m.
7.34. Varacskosdisznók összes faja (Phacochoerus spp.):
7.34.1. Az állattartó teret határolhatja fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.34.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 1,5 m.
7.34.3. Kerítésalap mélysége: legalább 1 m.
7.34.4. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.34.4.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 15 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 10 cm,
7.34.4.2. pálcavastagság: legalább 2 mm.
7.34.5. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
7.34.6. Szárazárok: legalább 4 m széles, a külső oldalon legalább 1 m-es függőleges fallal, amelyet legalább 0,5 m
magas kerítés egészít ki.
7.34.7. Vizesárok: legalább 4 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 m, amelyet legalább 1 m magas
kerítés egészít ki.
7.34.8. Védőtávolság: legalább 1 m.
7.35. Pekarifélék összes faja (Tayassuidae spp.):
7.35.1. Az állattartó teret határolhatja fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.35.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 1,2 m.
7.35.3. Kerítésalap mélysége: legalább 0,3 m (kivéve azokat a szakaszokat, ahol van villanypásztor).
7.35.4. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.35.4.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 10 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 5 cm,
7.35.4.2. pálcavastagság: legalább 2 mm.
7.35.5. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
7.35.6. Szárazárok: legalább 4 m széles, a külső oldalon legalább 1 m-es függőleges fallal, amelyet legalább 0,5 m
magas kerítés egészít ki.
7.35.7. Vizesárok: legalább 4 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 m, amelyet legalább 1 m magas
kerítés egészít ki.
7.35.8. Védőtávolság: legalább 0,5 m.
7.36. Tevék összes faja (Camelus spp.):
7.36.1. Az állattartó teret határolhatja fal, fa karám, kábel- vagy cölöpsor, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló,
száraz-, illetve vizesárok.
7.36.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 0,8 m.
7.36.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.36.3.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 30 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 15 cm,
7.36.3.2. pálcavastagság: legalább 2 mm.
7.36.4. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
7.36.5. Szárazárok: legalább 2 m széles, a külső oldalon legalább 1 m-es függőleges fallal.
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7.36.6. Vizesárok: legalább 2 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 0,5 m, amelyet legalább 1 m magas
kerítés egészít ki.
7.36.7. Védőtávolság: legalább 0,5 m, ahol a teve nem tud kinyúlni, egyébként 1,5 m.
7.37. Guanakó (Lama guanicoe):
7.37.1. Az állattartó teret határolhatja fal, fa karám, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.37.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 1,5 m.
7.37.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.37.3.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 20 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 10 cm,
7.37.3.2. pálcavastagság: legalább 1,8 mm.
7.37.4. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
7.37.5. Szárazárok: legalább 2 m széles, a külső oldalon legalább 2 m-es függőleges fallal.
7.37.6. Vizesárok: legalább 2 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 m, amelyet legalább 1 m magas
kerítés egészít ki.
7.37.7. Védőtávolság: legalább 0,5 m.
7.38. Villásszarvú antilop (Antilocapra americana):
7.38.1. Az állattartó teret határolhatja fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.38.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 1,8 m.
7.38.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.38.3.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 20 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 10 cm,
7.38.3.2. pálcavastagság: legalább 2 mm.
7.38.4. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
7.38.5. Szárazárok: legalább 5 m széles, a külső oldalon legalább 2,5 m-es függőleges fallal.
7.38.6. Vizesárok: legalább 5 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 m, amelyet legalább 1 m magas
kerítés egészít ki.
7.38.7. Védőtávolság: legalább 0,5 m.
7.39. Jávorszarvasok összes faja (Alces spp.), rénszarvas (Rangifer tarandus), a valódi szarvasok összes faja (Cervus
spp.), fehérfarkú szarvasok összes faja (Odocoileus spp.), Dávid-szarvas (Elaphurus davidianus), fehérajkú szarvas
(Przewalskium albirostris), mocsári szarvas (Rucervus duvaucelii), sörényes szarvas (Rusa timorensis), számbárszarvas
(Rusa unicolor):
7.39.1. Az állattartó teret határolhatja fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.39.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 2,2 m.
7.39.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.39.3.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 30 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 15 cm,
7.39.3.2. pálcavastagság: legalább 2 mm.
7.39.4. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
7.39.5. Szárazárok: legalább 5 m széles, a külső oldalon legalább 1,7 m-es függőleges fallal, amelyet legalább 0,5 m
magas kerítés egészít ki a látogatói oldalon.
7.39.6. Vizesárok: legalább 5 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 m, amelyet legalább 1 m magas
kerítés egészít ki.
7.39.7. Védőtávolság: legalább 0,5 m.
7.40. Szarvasfélék összes faja (Cervidae spp.), a 7.39. alpontban felsorolt fajok, valamint a nyársasszarvasok (Mazama
spp.), a muntyákszarvasok (Muntiacus spp.), a törpeszarvasok (Pudu spp.), és a kínai víziőz (Hydropotes inermis)
kivételével:
7.40.1. Az állattartó teret határolhatja fal, áttörésbiztos üveg, fémrács, fémháló, száraz-, illetve vizesárok.
7.40.2. Kerítésmagasság (nem fedett helyen tartva): legalább 2 m.
7.40.3. Ha a kerítés fémháló/fémrács:
7.40.3.1. belső átló (rácsozat lyukbősége): legfeljebb 20 cm, vagy a rövidebb rácstávolság legfeljebb 10 cm,
7.40.3.2. pálcavastagság: legalább 1,8 mm.
7.40.4. A biztonsági üveg vastagsága: legalább 10 mm.
7.40.5. Szárazárok: legalább 5 m széles, a külső oldalon legalább 1,7 m-es függőleges fallal, amelyet legalább 0,5 m
magas kerítés egészít ki a látogatói oldalon.
7.40.6. Vizesárok: legalább 5 m széles, a vízmélység a külső oldalon legalább 1 m, amelyet legalább 1 m magas
kerítés egészít ki.
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8. Megjegyzések:
8.1. Szilárd alappal rendelkező állattartó hely esetében a kerítésalap elhagyható.
8.2. Villanypásztor méretezése és telepítése csak arra jogosult szakemberrel végeztethető.
8.3. Védőtávolság tartása csak olyan típusú kerítés esetén szükséges, amelyen keresztül fizikai kontaktus lehetséges
az állattal.
8.4. A kerítések anyagaként a részletes szabályozásban megadott méretű acél dróthálónak legalább egyező
szakítószilárdságú hálót szükséges alkalmazni.

5. melléklet a 85/2015. (XII. 17.) FM rendelethez
Az antidótum hozzáférési kötelezettségű különösen veszélyes állatfajok köre
1. Csalánozók (Cnidaria)
1.1. portugál gálya (Physalia physalis)
1.2. Chironex fleckeri
1.3. Chironex yamaguchii
1.4. Chiropsalmus quadrumanus
1.5. Chiropsoides buitendijki
1.6. Carukia barnesi
1.7. Malo kingi
2. Puhatestűek (Mollusca)
2.1. Hapalochlaena lunulata
2.2. Hapalochlaena maculosa
2.3. Hapalochlaena fasciata
2.4. Conus spp.
3. Ízeltlábúak (Arthropoda)
3.1. Scolopendra gigantea
3.2. fekete özvegyek összes faja (Latrodectus spp.)
3.3. fésűspókfélék összes faja (Ctenidae spp.)
3.4. Atrax spp.
3.5. Loxosceles spp.
4. Hüllők (Reptilia)
4.1. mérgessiklófélék összes faja (Elapidae spp.), a 2. mellékletben felsorolt fajok kivételével
4.2. viperafélék összes faja (Viperidae spp.), a 2. mellékletben felsorolt fajok kivételével
4.3. Atractaspis spp.
4.4. Dispholidus spp.
4.5. Thelotornis spp.
4.6. tengerikígyó-félék összes faja (Hydrophiidae spp.)
4.7. laposfarkú tengerikígyó-félék összes faja (Laticaudidae spp.)

6. melléklet a 85/2015. (XII. 17.) FM rendelethez
Az antidótum hozzáférési kötelezettségű közepesen veszélyes állatfajok köre
1. Ízeltlábúak (Arthropoda)
1.1. szkolopendrák összes faja (Scolopendromorpha spp.), az 1. mellékletben felsorolt faj kivételével
1.2. skorpiók összes faja (Scorpiones spp.), a Pandinus, Heterometrus, Euscorpius, Hadogenes és Hadrurus genus
összes fajának (Pandinus spp., Heterometrus spp., Euscorpius spp., Hadogenes spp. és Hadrurus spp.) kivételével
2. Halak (Pisces)
2.1. skorpióhal-félék összes faja (Scorpaenidae spp.)
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2.2. Trachinidae spp.
2.3. kőhalfélék összes faja (Synanceiidae spp.)
3. Hüllők (Reptilia)
3.1. Aspidelaps spp.
3.2. rezesfejű mokaszinkígyó (Agkistrodon contortrix)
3.3 Azemiops feae
3.4. Bitis albanica
3.5. Bitis armata
3.6. Bitis atropos
3.7. szarvas puffogóvipera (Bitis caudalis)
3.8. sokszarvú puffogóvipera (Bitis cornuta)
3.9. Bitis heraldica
3.10. sima puffogóvipera (Bitis inornata)
3.11. namíbiai puffogóvipera (Bitis peringueyi)
3.12. Bitis rhinoceros
3.13. Bitis rubida
3.14. törpe puffogóvipera (Bitis schneideri)
3.15. Bitis xeropaga
3.16. guatemalai pálmavipera (Bothriechis aurifer)
3.17. Bothriechis bicolor
3.18. Bothriechis lateralis
3.19. Bothriechis nigroviridis
3.20. Bothriechis rowleyi
3.21. Schlegel-lándzsakígyó (Bothriechis schlegelii)
3.22. Bothriechis supraciliaris
3.23. Bothriechis thalassinus
3.24. Causus bilineatus
3.25. Causus defilippii
3.26. Causus lichtensteinii
3.27. Causus maculatus
3.28. zöld éjjelivipera (Causus resimus)
3.29. nyílvipera (Causus rhombeatus)
3.30. Cerastes boehmei
3.31. szarvasvipera (Cerastes cerastes)
3.32. arab szarvasvipera (Cerastes gasperettii)
3.33. Avicenna-szarvasvipera (Cerastes vipera)
3.34. szarvas csörgőkígyó (Crotalus cerastes)
3.35. Crotalus enyo
3.36. Crotalus ericsmithi
3.37. Crotalus intermedius
3.38. Crotalus lannomi
3.39. sziklacsörgőkígyó (Crotalus lepidus)
3.40. pettyes csörgőkígyó (Crotalus mitchellii)
3.41. Crotalus ornatus
3.42. Crotalus pricei
3.43. Crotalus stejnegeri
3.44. Crotalus stephensi
3.45. Crotalus tancitarensis
3.46. tigriscsörgőkígyó (Crotalus tigris)
3.47. Crotalus transversus
3.48. Crotalus triseriatus
3.49. tarajosorrú csörgőkígyó (Crotalus willardi)
3.50. mamusi vipera (Gloydius blomhoffii)
3.51. Gloydius brevicaudus
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3.52. Halys-vipera (Gloydius halys)
3.53. himalájai mokaszinkígyó (Gloydius himalayanus)
3.54. amuri mokaszinkígyó (Gloydius intermedius)
3.55. Gloydius lijianlii
3.56. Gloydius liupanensis
3.57. Gloydius monticola
3.58. Gloydius saxatilis
3.59. Gloydius shedaoensis
3.60. Gloydius strauchi
3.61. Gloydius tsushimaensis
3.62. Gloydius ussuriensis
3.63. Macrovipera deserti
3.64. Montivipera albicornuta
3.65. Montivipera bulgardaghica
3.66. Montivipera kuhrangica
3.67. Montivipera latifii
3.68. Montivipera raddei
3.69. Montivipera wagneri
3.70. Pseudocerastes fieldi
3.71. Pseudocerastes persicus
3.72. Pseudocerastes urarachnoides
3.73. láncos törpecsörgőkígyó (Sistrurus catenatus)
3.74. sötétszínű törpecsörgőkígyó (Sistrurus miliarius)
3.75. Vipera altaica
3.76. áspisvipera (Vipera aspis)
3.77. Vipera barani
3.78. Vipera dinniki
3.79. Vipera eriwanensis
3.80. Vipera lotievi
3.81. atlaszi vipera (Vipera monticola)
3.82. Vipera nikolskii
3.83. Vipera olguni
3.84. Vipera orlovi
3.85. Vipera sachalinensis
3.86. Vipera transcaucasiana
3.87. Balanophis spp.
3.88. Boiga spp.

	
  
7. melléklet a …/2015. (…) FM rendelethez

A különösen és közepesen veszélyes állatfajok egyedének tartása, szaporítása, bemutatása, országba történő behozatala, országból történő kivitele,
közepesen
veszélyesegyedének
állatfajok egyedének
tartása,
szaporítása,
országba történő behozatala, országból
valamintAakülönösen
közepesenésveszélyes
állatfajok
eladásra való
felkínálása
irántibemutatása,
kérelem mintája

történő kivitele, valamint a közepesen veszélyes állatfajok egyedének eladásra való felkínálása iránti kérelem mintája

ENGEDÉLYKÉRELEM KÜLÖNÖSEN VESZÉLYES ÉS KÖZEPESEN VESZÉLYES ÁLLATFAJOK EGYEDÉNEK TARTÁSÁRA, SZAPORÍTÁSÁRA,
BEMUTATÁSÁRA, ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ BEHOZATALÁRA, ORSZÁGBÓL TÖRTÉNŐ KIVITELÉRE, VALAMINT KÖZEPESEN VESZÉLYES
ÁLLATFAJOK EGYEDÉNEK ELADÁSRA VALÓ FELKÍNÁLÁSÁRA
1.

Az állat tartójának személyére vonatkozó adatok
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7. melléklet a 85/2015. (XII. 17.) FM rendelethez

1.1. Tulajdonos neve:
1.2. Tulajdonos címe:
1.3. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy neve:
1.4. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy születési helye, ideje:
1.5. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy lakcíme:
1.6. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy telefonszáma:
1.7. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy elektronikus levélcíme:
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hb)
Származási/célország
neve

h)
Behozatal/
kivitel esetén
ha) szállítás dátuma

gf) eladásra felkínálás

ge) kivitel

f)
Szülőállatok
azonosítója

gd) behozatal

c)
Születési idő
(ha
ismert)

g)
Kérelmezett tevékenység
tárgya

gc) bemutatás

b)
Neme

d)
Tartás/
Szaporítás/
Bemutatás/
eladásra
felkínálás
helye

e)
Egyedi
azonosító
száma,
egyéb
egyedi
jellemzői/
egyedileg
nem
azonosítható
állatok
esetében
egyedszám

gb) szaporítás

a)
Tudományos és
magyar
fajnév

A kérelem tárgyát képező állat(ok)ra vonatkozó adatok

ga) tartás

2.
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Mellékelt dokumentumok

3.1. Tartási engedélykérelem esetén:
a) szakmai végzettséget igazoló dokumentum másolata,
b) szakmai tapasztalatot igazoló dokumentum másolata,
c) antidótumhoz való hozzáférés igazolása,
d) szomszédok hozzájáruló nyilatkozata,
e) tartási feltételek rövid leírása.
3.2. Szaporítási engedélykérelem esetén:
a) szomszédok hozzájáruló nyilatkozata,
b) szaporulat elhelyezési feltételeinek rövid leírása.
3.3. Bemutatási engedélykérelem esetén:
a) bemutatás helyének és körülményeinek rövid leírása,
b) – amennyiben az egyed szállítására is sor kerül – a szállítás feltételeinek rövid leírása.
3.4. Behozatali engedélykérelem esetén:
a) szállítási feltételek rövid leírása,
b) szállítási útvonalterv rövid leírása.
3.5. Kiviteli engedélykérelem esetén:
a) szállítási feltételek rövid leírása,
b) szállítási útvonalterv rövid leírása.
3.6. Eladásra felkínálási engedélykérelem esetén a felkínálási hely rövid leírása.
4. Hozzájáruló nyilatkozat
Hozzájárulok ahhoz, hogy a természetvédelmi hatóság a kérelemben szereplő személyes adataimat kezelje.
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3.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum:
Aláírás:
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8. melléklet a …/2015. (…) FM rendelethez
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8. melléklet a 85/2015. (XII. 17.) FM rendelethez
Az elővigyázatosságot
igénylő
állatfajok
egyedének
tartásáról,
szaporításáról,
valamint
országba
történő
Az elővigyázatosságot
igénylő
állatfajok
egyedének
tartásáról,
szaporításáról,
valamint
országba
történőbehozataláról
behozatalárólszóló
szólóbejelentés
bejelentés mintája

mintája
ELŐVIGYÁZATOSSÁGOT IGÉNYLŐ ÁLLATFAJOK EGYEDE TARTÁSÁNAK, SZAPORÍTÁSÁNAK, VALAMINT ORSZÁGBA TÖRTÉNŐ
BEHOZATALÁNAK BEJELENTÉSE

1. Az állat tartójának személyére vonatkozó adatok

1.1. Tulajdonos neve:
1.2. Tulajdonos címe:
1.3. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy neve:
1.4. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy születési helye, ideje:
1.5. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy lakcíme:
1.6. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy telefonszáma:
1.7. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy elektronikus levélcíme:
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hb) Származási
ország neve

h)
Behozatal
esetén

ha) szállítás
dátuma

gc) behozatal

f)
Szülőállatok
azonosítója

gb) szaporulat

b)
Neme

c)
Születési idő
(ha
ismert)

g)
Bejelentetés
tárgya

ga) tartás

a)
Tudományos és
magyar
fajnév

d)
Tartás/
szaporítás
helye

e)
Egyedi
azonosító
száma, egyéb
egyedi
jellemzői/
egyedileg nem
azonosítható
állatok
esetében
egyedszám
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2. A bejelentés tárgyát képező állat(ok)ra vonatkozó adatok

1.
2.
3.
4.
5.
…

3. Hozzájáruló nyilatkozat
Hozzájárulok ahhoz, hogy a természetvédelmi hatóság a bejelentésben szereplő személyes adataimat kezelje.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum:
Aláírás:
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9. melléklet a 85/2015. (XII. 17.) FM rendelethez
9. melléklet a …/2015. (…) FM rendelethez
A különösen
és közepesen
veszélyes
állatfajok
egyedének
elidegenítése,
különösen
egyedénekmásik
másikállatkertbe
állatkertbe
történő át- vagy
A különösen
és közepesen
veszélyes
állatfajok
egyedének
elidegenítése,
különösenveszélyes
veszélyesállatfajok
állatfajok egyedének
történő
kihelyezése, illetveátközepesen
veszélyes
állatfajok
egyede
felügyeletének
átengedése
iránti
kérelem
mintája
vagy kihelyezése, illetve közepesen veszélyes állatfajok egyede felügyeletének átengedése iránti kérelem mintája

ENGEDÉLYKÉRELEM KÜLÖNÖSEN VESZÉLYES ÉS KÖZEPESEN VESZÉLYES ÁLLATFAJOK EGYEDÉNEK ELIDEGENÍTÉSÉRE, KÜLÖNÖSEN
VESZÉLYES ÁLLATFAJOK EGYEDÉNEK MÁSIK ÁLLATKERTBE TÖRTÉNŐ ÁT- VAGY KIHELYEZÉSÉRE, ILLETVE KÖZEPESEN VESZÉLYES
ÁLLATFAJOK EGYEDE FELÜGYELETÉNEK ÁTENGEDÉSÉRE

1.

Az állattartók személyére vonatkozó adatok
Jövőbeli állattartó(k) adatai
1.8. Tulajdonos neve:

1.2. Tulajdonos címe:

1.9. Tulajdonos címe:

1.3. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy neve:

1.10. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy neve:

1.4. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy születési helye,
ideje:

1.11. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy születési
helye, ideje:

1.5. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy lakcíme:

1.12. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy lakcíme:

1.6. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy telefonszáma:

1.13. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy
telefonszáma:

1.7. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy elektronikus
levélcíme:

1.14. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy
elektronikus levélcíme:
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Jelenlegi állattartó(k) adatai
1.1. Tulajdonos neve:

	
  

g)
Kérelmezett
tevékenység
tárgya
f)
Szülőállatok
azonosítója

gb) másik állatkertbe
történő át- vagy
kihelyezés
gc) felügyelet
átengedése

b)
Neme

c)
Születési
idő (ha
ismert)

d)
Tartás
helye
(elidegenítés
esetén az
új tartási
hely)

e)
Egyedi
azonosító
száma,
egyéb
egyedi
jellemzői/
egyedileg
nem
azonosítható
állatok
esetében
egyedszám

ga) elidegenítés
(tulajdonszerzés
módjának megjelölésével)

a)
Tudományos
és magyar
fajnév

A kérelem tárgyát képező állat(ok)ra vonatkozó adatok

h)
Szállítás
dátuma
(másik
állatkertbe
történő
át- vagy
kihelyezés
esetén)

i)
Felügyelet
átengedésének
időtartama
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2.

1.
2.
3.
4.
5.
…
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Mellékelt dokumentumok

26466

3.

3.1. Elidegenítési engedélykérelem esetén:
a) jövőbeli állattartó(k) szakmai végzettséget igazoló dokumentum másolata,
b) jövőbeli állattartó(k) szakmai tapasztalatot igazoló dokumentum másolata.
3.2. Másik állatkertbe történő át- vagy kihelyezési engedélykérelem esetén:
a) szállítási feltételek rövid leírása,
b) szállítási útvonalterv rövid leírása.
3.3. Felügyelet átengedési engedélykérelem esetén a felügyeletet átmenetileg ellátó személyre vonatkozóan:
a) szakmai végzettséget igazoló dokumentum másolata,
b) szakmai tapasztalatot igazoló dokumentum másolata,
c) antidótumhoz való hozzáférés igazolása.
4.

Hozzájáruló nyilatkozat

Hozzájárulok ahhoz, hogy a természetvédelmi hatóság a kérelemben szereplő személyes adataimat kezelje.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum:
Aláírás:
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10. melléklet a …/2015. (…) FM rendelethez

Az elővigyázatosságot
igénylő állatfajok
egyedének
illetve tartása
átengedéséről
szóló bejelentés
mintája mintája
Az elővigyázatosságot
igénylő
állatfajokelidegenítéséről,
egyedének elidegenítéséről,
illetve
tartása átengedéséről
szóló bejelentés

ELŐVIGYÁZATOSSÁGOT IGÉNYLŐ ÁLLATFAJOK EGYEDE ELIDEGENÍTÉSÉNEK, ILLETVE TARTÁSA ÁTENGEDÉSÉNEK BEJELENTÉSE

1. Az állat tartójának személyére vonatkozó adatok
Előző állattartó adatai

Új állattartó adatai

1.1. Tulajdonos neve:

1.8. Tulajdonos neve:

1.2. Tulajdonos címe:

1.9. Tulajdonos címe:

1.3. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy neve:

1.10. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy neve:

1.4. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy születési helye,
ideje:

1.11. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy születési
helye, ideje:

1.5. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy lakcíme:

1.12. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy lakcíme:

1.6. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy telefonszáma:

1.13. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy
telefonszáma:

1.7. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy elektronikus
levélcíme:

1.14. Az állat felügyeletét ellátó természetes személy
elektronikus levélcíme:
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10. melléklet a 85/2015. (XII. 17.) FM rendelethez

	
  
26468

2. A bejelentés tárgyát képező állat(ok)ra vonatkozó adatok

c)
Születési idő
(ha
ismert)

f)
Szülőállatok
azonosítója

gb) tartás
átengedése

b)
Neme

g)
Bejelentetés
tárgya
ga) elidegenítés

a)
Tudományos és
magyar
fajnév

d)
Tartás
helye
(elidegenítés
esetén az új
tartási hely)

e)
Egyedi
azonosító
száma, egyéb
egyedi
jellemzői/
egyedileg nem
azonosítható
állatok
esetében
egyedszám

h)
Tartás
átengedésének
időtartama

1.
2.
3.
4.
5.
…

Hozzájáruló nyilatkozat

Hozzájárulok ahhoz, hogy a természetvédelmi hatóság a bejelentésben szereplő személyes adataimat kezelje.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum:
Aláírás:

	
  

10	
  

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 199. szám

3.
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11. melléklet a 85/2015. (XII. 17.) FM rendelethez
A veszélyes állatok jelöléséről
1. A veszélyes emlősöket, madarakat és hüllőket az alábbi módon kell megjelölni:
1.1. A fogságban született, illetve tenyésztett madarak esetén:
1.1.1. Varratmentesen zárt, körkörösen folytonos, egyedileg megjelölt megszakítás vagy illesztés nélküli lábgyűrű
vagy lábszalag (a továbbiakban: gyűrű), amelyet a felhelyezés után semmilyen módon nem változtattak meg.
1.1.2. A gyűrűt a madár életének első napjaiban kell felhelyezni.
1.1.3. A gyűrű olyan méretű, hogy nem lehet eltávolítani a madárról, ha a lába teljesen kifejlődött.
1.2. Az 1.1. pont szerinti madarakon kívüli egyéb fogságban tartott veszélyes emlősök, hüllők esetében, valamint
olyan madarak esetén, amelyeknél az 1.1. pont szerinti jelölés nem lehetséges:
1.2.1. egyedileg számozott, nem módosítható mikrochip transzponder, amely megfelel a 11784:1996 (E) és
a 11785:1996 ISO szabványoknak, vagy
1.2.2. ha a természetvédelmi hatóság meggyőződött arról, hogy az 1.2.1. alpont szerinti módszer a példány fizikai,
illetőleg viselkedési tulajdonságai miatt nem megfelelő, akkor egyedileg számozott gyűrű, szalag, függőcímke,
tetoválás vagy hasonló módszer alkalmazható a jelölésre vagy bármilyen egyéb megfelelő eszköz.
1.3. Amennyiben a természetvédelmi hatóság számára bizonyított, hogy az adott példány fizikai tulajdonságai
nem teszik lehetővé az 1. és 2. pontok szerinti jelölési módszer biztonságos alkalmazását, az állat jelölésétől el lehet
tekinteni.
2. Az állatok jelölését a példány humánus kezelésére, védelmére, kíméletére és természetes viselkedésére való kellő
figyelemmel, valamint a lehető legkisebb fájdalommal járó beavatkozással kell végrehajtani.

A honvédelmi miniszter 14/2015. (XII. 17.) HM rendelete
a honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről
szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről szóló
15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 7a. alcímmel egészül ki:

„7a. Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jel
8/A. § (1) A Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jel a Magyar Honvédségnek a tömeges bevándorlás
okozta válsághelyzet kezelésével kapcsolatos tevékenysége során tanúsított kiemelkedő helytállás elismerésére
adományozható.
(2) A Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jel ismételt adományozása esetén az adományozások számát
jelölő fémszám és az adományozó oklevél kerül átadásra.”
2. §

(1) A Rendelet 26. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Soron kívül kell felterjeszteni a Honvédség központi személyügyi szervéhez)
„e) a Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jel”
(adományozására vonatkozó javaslatot.)
(2) A Rendelet 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 11. melléklet szerinti névjegyzéken vagy elektronikusan kell felterjeszteni
a) a Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel,
b) a Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jel,
c) a Békefenntartásért Szolgálati Jel,

26470
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d) a Külszolgálatért Szolgálati Jel,
e) a Tiszti, az Altiszti-legénységi Szolgálati Jel, vagy
f ) a Honvédségért Oklevél
adományozására vonatkozó javaslatot.”
3. §		
A Rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) A személyi állomány tagjának nem minősülő személy elismerésére vonatkozó javaslat véleményezésére
a Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Véleményező Munkacsoportja (a továbbiakban: HM TVMCS) működik.
A HM TVMCS összetételét, tagjainak számát és működését a miniszter utasításban szabályozza.
(2) A személyi állomány tagjának nem minősülő személy elismerésére vonatkozó javaslatot a felterjesztő
a HM TVMCS elnöke részére küldi meg a 8. melléklet szerinti javaslati lapon, amelyhez csatolni kell a 9. melléklet
szerinti személyes adatok kezeléséhez történő hozzájáruló nyilatkozatot.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a nyugállományú katona elismerésére vonatkozó javaslatot az adományozás tervezett
időpontját megelőzően 120 nappal a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervezetének útján
a Honvédség központi személyügyi szervéhez a 8. melléklet szerinti javaslati lapon kell felterjeszteni.
(4) A (2) és a (3) bekezdés szerinti javaslatnak az átadás tervezett időpontját megelőző 60. napig meg kell érkeznie
a HM TVMCS elnökéhez.
(5) A HM TVMCS véleményét az átadás tervezett időpontját megelőzően 30 nappal terjeszti fel a miniszternek.”
4. §

(1) A Rendelet 29. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Magyar Hadisírgondozásért Kitüntető Cím adományozására a Honvédség hadisírgondozásért felelős szervének
vezetője minden év március 31-ig tehet javaslatot)
„b) az a) pontba nem tartozó személyek esetén a HM TVMCS elnökének.”
(2) A Rendelet 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Maléter Pál Emlékérmet a miniszter a HM TVMCS javaslata alapján adományozza. A HM TVMCS javaslatát
évente szeptember 15-ig terjeszti fel a miniszternek.”

5. §		
A Rendelet 31. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A díjak odaítélésére vonatkozó személyi javaslatokat a díjakra jogosító tevékenység részletes leírásával
évenként, legkésőbb október 30-ig kell megküldeni az azokat véleményező Honvédelmi Minisztérium
Díjadományozást Véleményező Munkacsoport (a továbbiakban: HM DVMCS) részére.
(4) A díjak adományozásáról a HM DVMCS javaslata alapján a miniszter dönt. A HM DVMCS összetételét, tagjainak
számát és működését a miniszter utasításban szabályozza.”
6. §		
A Rendelet 34. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Katasztrófa-elhárításért Szolgálati Jel a katasztrófa-elhárítási tevékenység, a Migrációs Válsághelyzet
Kezeléséért Szolgálati Jel a tömeges bevándorlás okozta válságkezelési tevékenység, az Első Tűzharcért Szolgálati
Jel, a Békefenntartásért Szolgálati Jel és a Külszolgálatért Szolgálati Jel a külföldi szolgálat befejezését követően
kerül átadásra.”
7. §		
A Rendelet IX. fejezete a következő 32/A. alcímmel egészül ki:

„32/A. Az Év Katonája Kitüntető Cím
40/A. § (1) A példamutató szolgálatteljesítés, valamint a tárgyévben nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismerésére
Év Katonája Kitüntető Cím adományozható az állomány legalább 10 év tényleges szolgálati viszonyban töltött
idővel rendelkező tagjának.
(2) Az Év Katonája Kitüntető Cím évente legfeljebb 20 fő részére adományozható.”
8. §		
A Rendelet 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. § (1) Emléktárgy adományozható kiemelt feladat, gyakorlat végrehajtása során nyújtott kiemelkedő
teljesítményért, különleges helytállásért, huzamos időn át példamutatóan ellátott szolgálatteljesítésért, jeles nap
alkalmából.
(2) Emléktárgy a honvédelem ügye érdekében végzett tevékenység elismeréséül a személyi állományba nem
tartozó polgári személyek részére is adományozható.”
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9. §		
A Rendelet 44. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az Év Katonája Kitüntető Címet a Honvéd Vezérkar főnöke május 21-én adja át.”
10. §		
A Rendelet a következő 48. §-sal egészül ki:
„48. § A honvédelmi miniszter és a Honvéd Vezérkar főnöke által alapítható és adományozható elismerésekről
szóló 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 14/2015. (XII. 17.) HM rendelettel megállapított 7a. alcím,
26. § (2) bekezdés e) pontja és (4) bekezdés b) pontja, 34. § (1) bekezdése valamint a 2. melléklet 2/A. pontja első
alkalommal a 2015. augusztus 3-át követően tanúsított helytállás elismerésére alkalmazható.”
11. §

(1) A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

12. §		
A Rendelet 43. §-ában a „28. § (2)” szövegrész helyébe a „28. § (3)” szöveg lép.
13. §		
Hatályát veszti a Rendelet 14. alcíme, 29. § (2) bekezdése és 34. § (5) bekezdése.
14. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Simicskó István s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelethez
1. A Rendelet 2. melléklete a következő 2/A. ponttal egészül ki:
„2/A. Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért Szolgálati Jel leírása: álló, ovális alakú, 44×36 mm méretű aranyszínű
érem, előlapján középpont felé összefutó szárú kereszt látható, középpajzsát a magyar államcímer alkotja. Az érem
felső ívével párhuzamosan „MIGRÁCIÓS VÁLSÁGHELYZET KEZELÉSÉÉRT” felirat olvasható. Alul díszítőelem található.
A hátlap sima felületű.
A szalag háromszög alakúra hajtott, színe: keskeny fehér sávval elválasztott felerészt vörös, felerészt zöld, széleit
farkasfog minta díszíti, amelynek háromszögei egyenként a nemzeti színeket tartalmazzák. A szalagon aranyszínű
stilizált babérkoszorú ékítmény található.”
2. A Rendelet 2. melléklet 5. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Tiszti Szolgálati Jel leírása:)
„a) Babérkoszorúval ékesített fokozat: leírása az I. fokozatéval egyezik meg azzal, hogy a kereszt alatt körbefutó,
5 mm széles, zöld, zománcozott cser- és babérkoszorú van.”
3. A Rendelet 2. melléklet 6. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Altiszti-legénységi Szolgálati Jel leírása:)
„a) Babérkoszorúval ékesített fokozat: leírása az I. fokozatéval egyezik meg azzal, hogy a kereszt alatt körbefutó,
5 mm széles, zöld, zománcozott cser- és babérkoszorú van.”

2. melléklet a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelethez
A Rendelet 3. melléklet 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Honvédelemért Kitüntető Cím:)
„a) Babérkoszorúval ékesített fokozat: leírása az I. fokozatéval egyezik meg azzal, hogy a kereszt alatt körbefutó,
5 mm széles, zöld, zománcozott cser- és babérkoszorú van.”
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3. melléklet a 14/2015. (XII. 17.) HM rendelethez
„9. mellékelt a 15/2013. (VIII. 22.) HM rendelethez

Nyilatkozat
1. Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a ............................................................................................................................. miniszteri
elismerés adományozásának előkészítése céljából a Magyar Honvédség központi személyügyi szerve,
a ............................................................................................................................. Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport),
a Munkacsoport titkára természetes személyazonosító adataimat (név, születés dátuma, anyja neve), lakcím
adataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat
(a javaslat alapjául szolgáló tevékenység leíró adatai, időtartama, korábbi elismerések adományozásának ténye és
időpontja) a javaslattétel beérkezésének napjától számított 5 évig kezelje.
2. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy
a)
a Munkacsoport tagjai – mely felsorolást a ............................................. HM utasítás tartalmazza –,
b)
a Munkacsoport által felkért szakértő – ha a szakértő személyéről előzetesen tájékoztattak és ahhoz külön
hozzájárultam – ezen adataimat megismerjék.
3. Hozzájárulok ahhoz is, hogy – elismerésben részesítésem esetén – az elismerés tényét és időpontját a Munkacsoport
titkára az adományozás időpontját követően legfeljebb 30 évig vagy erre irányuló hozzájárulásom esetén
visszavonásáig kezelje.
4. Elismerésben részesítésem esetén hozzájárulok ahhoz, hogy nevem a Hivatalos Értesítőben, a Honvédelmi
Minisztérium hivatalos és központi lapjában, valamint hivatalos honlapján közzétételre kerüljön.
Tudomásul veszem azt a tájékoztatást, hogy az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetek az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogommal
(tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog), továbbá jogsérelem esetén
bírósághoz, panasszal a Honvédelmi Minisztérium belső adatvédelmi felelőséhez, valamint a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatok.
Kelt
		
		

..............................................................................................
elismerésre javasolt aláírása”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 539/2015. (XII. 17.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – a bírói felső korhatár betöltésére
tekintettel Bartha Károlyné dr.-t 2016. június 6-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2015. december 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06817-2/2015.

A köztársasági elnök 540/2015. (XII. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bereczky Sárát
a 2016. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. december 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06817-3/2015.

A köztársasági elnök 541/2015. (XII. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Gulyás Cecíliát
a 2016. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. december 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06817-4/2015.
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A köztársasági elnök 542/2015. (XII. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Kis Lászlót
a 2016. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. december 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06817-5/2015.

A köztársasági elnök 543/2015. (XII. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Magyar Anna
Ilonát a 2016. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. december 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06817-6/2015.

A köztársasági elnök 544/2015. (XII. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Molnár Zsoltot
a 2016. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. december 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06817-7/2015.
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A köztársasági elnök 545/2015. (XII. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Tóth Áron Lászlót
a 2016. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. december 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06817-8/2015.

A köztársasági elnök 546/2015. (XII. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Varga Nórát
a 2016. január 1. napjától 2018. december 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. december 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06817-9/2015.

A köztársasági elnök 547/2015. (XII. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Barna Sárát
2016. január 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. december 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06817-10/2015.
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A köztársasági elnök 548/2015. (XII. 17.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Horányi Cintiát
2016. január 15. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2015. december 9.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/06817-11/2015.

A Kormány 1954/2015. (XII. 17.) Korm. határozata
a 2016-ban az államtudományi és közigazgatási, rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint
a nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges
hallgatói létszámkeretről
A Kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról
szóló 2011. évi CXXXII. törvény 41. § (2) bekezdése alapján a 2016-ban az államtudományi és közigazgatási,
rendészeti, katonai, nemzetbiztonsági, valamint nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatásban az új belépő
létszámkeretet az alábbiak szerint határozza meg:
Képzési szint

Önköltség fizetési kötelezettséggel

Támogatásban1 részesülők létszáma

felvehető létszám
fő

alapképzésre felvehető hallgatók létszáma

1264

465

470

240

572
120
17

145
–
–

85

80

538

255

150

120

153
70
35

25
–
–

130

110

ebből

a)

államtudományi és közigazgatási
felsőoktatásban
rendészeti felsőoktatásban
katonai felsőoktatásban
nemzetbiztonsági felsőoktatásban
nemzetközi és európai közszolgálati
felsőoktatásban
mesterképzésre felvehető hallgatók
létszáma
ebből

b)

államtudományi és közigazgatási
felsőoktatásban
rendészeti felsőoktatásban
katonai felsőoktatásban
nemzetbiztonsági felsőoktatásban
nemzetközi és európai közszolgálati
felsőoktatásban

		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1

Közszolgálati ösztöndíjas, honvédtiszt-jelölt, önköltség fizetésére nem kötelezett hivatásos vagy szerződéses állományban álló hallgató.
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A Kormány 1955/2015. (XII. 17.) Korm. határozata
Magyarország Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési
megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról
A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást (a továbbiakban: Megállapodás) kötött Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatával. A Kormány a Megállapodásban foglaltak eredményes kormányzati végrehajtása
érdekében
1. a nyíregyházi Kállay-kúria mielőbbi felújítását és a város részére történő átadását, illetve az egykori miniszterelnök
hagyatékának méltó elhelyezését és bemutatását elősegítve úgy dönt, hogy a nyíregyházi Kállay-kúria felújításához
szükséges forrás biztosításáról szóló 1495/2015. (VII. 21.) Korm. határozat 3. pontjában foglalt feladat végrehajtására
megállapított határidő 2016. október 31-re módosul;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és a földművelésügyi minisztert, hogy
tegyenek javaslatot a Kormány részére Nyíregyházán új ipari park kialakítását szolgáló intézkedésekre;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
2016. január 31.
3. egyetért a város gazdasági fejlődését és közlekedési feltételeinek javítását szolgáló Nyíregyháza, nyugati elkerülő
út teljes szakaszának megépítésével, és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket
a)
a 338-as számú főút 36-os és 38-as számú főút közötti szakaszának, illetve
b)
a 3813-as jelű út (338-as számú főút folytatásaként 38-as számú főút – Nyírszőlős közötti szakasz)
megépítése érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
folyamatos, az elkerülő út új szakaszainak megépítése tekintetében 2018. március 15.
4. egyetért azzal, hogy a város és térsége turisztikai fejlesztése keretében a Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárút
teljes hosszában kiépüljön, és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
a két település között még hiányzó kerékpárút-szakaszok kiépítése érdekében;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a kerékpárút hiányzó szakaszainak kiépítésére 2016. december 15.
5. támogatja a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közlekedési infrastruktúrájának fejlesztésére irányuló tervek
megvalósítását, amely keretében felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
a)
vizsgálja meg a városi közlekedési csomópontok fejlesztésére irányuló tervek megvalósításának és
támogatásának feltételrendszerét,
b)
tegyen javaslatot az a) alpont szerinti projektek – a lehetőség szerint a rendelkezésre álló európai uniós
fejlesztési források bevonásával történő – támogatására,
c)
tegye meg a szükséges intézkedéseket a helyi közösségi közlekedési autóbusz fejlesztési program
megvalósítására irányuló projekt Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében rendelkezésre
álló európai uniós fejlesztési források bevonásával történő támogatására;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében 2016. január 15.
a c) alpont tekintetében folyamatos, a program megvalósításához igazodva
6. a város turisztikai vonzerejét szolgáló Sóstó fejlesztési program megvalósításának támogatása keretében
a)
felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával
együttműködve vizsgálja meg a tervezett szálláshelybővítés kormányzati támogatással történő
megvalósításának feltételrendszerét és tegyen javaslatot a fejlesztések megvalósítására és támogatására,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. február 29.
b)
felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatával együttműködve vizsgálják meg a Sóstó Múzeumfalu fejlesztésére irányuló
programot és tegyenek javaslatot a fejlesztési program támogatására,
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2016. február 29.
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c)

egyetért azzal, hogy a Nyíregyházi Állatpark fejlesztési lehetőségeinek áttekintésére a hazai állatkertek
fejlesztésének átfogó koncepciójával foglalkozó külön munkacsoport keretei között kerüljön sor;
7. egyetért azzal, hogy a nyíregyházi tiszavasvári úti sporttelepen kormányzati támogatással atlétikai centrum kerüljön
2018. március 31-ig megépítésre, és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert és az emberi erőforrások miniszterét,
hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve tegyenek javaslatot a Kormány
részére az atlétikai centrum megvalósítását szolgáló beruházás koncepciójára és a beruházás megvalósításának
a támogatására;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. február 29.
8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával együttműködve
vizsgálja meg a városi szabadtéri színpad felújításának lehetőségeit és tegyen javaslatot a felújítási program
támogatására.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2016. március 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 117/2015. (XII. 17.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a miniszterelnök kabinetfőnökének javaslatára
dr. Csonka Ernőt
a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárává
– 2015. december 1-jei hatállyal –
kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 118/2015. (XII. 17.) ME határozata
főiskolai rektor megbízásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –
dr. Onder Csaba főiskolai tanárt a Nyíregyházi Főiskolán
– a 2015. december 20-ától 2018. december 19-éig terjedő időtartamra –
a rektori teendők ellátásával megbízom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

