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A vidékfejlesztési miniszter 2/2011. (I. 14.) VM rendelete
a védett õshonos mezõgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták körének
megállapításáról szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet módosításáról
Az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. §
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A védett õshonos mezõgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezõgazdasági állatfajták körének megállapításáról
szóló 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 2/2011. (I. 14.) VM rendelethez
„1. számú melléklet a 4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelethez

Védett õshonos mezõgazdasági állatfajták
Faj

Szarvasmarha és bivaly:
Ló:

Szamár:
Sertés:

Juh:

Kecske:
Tyúk:

Gyöngytyúk:
Lúd:

Fajta

magyar szürke szarvasmarha
magyar házibivaly
gidrán
hucul
kisbéri félvér
lipicai
furioso-north star
nóniusz
magyar hidegvérû
shagya arab
magyar parlagi szamár
szõke mangalica
fecskehasú mangalica
vörös mangalica
hortobágyi (magyar) racka
gyimesi racka
tejelõ cigája
cigája
cikta
magyar parlagi kecske
sárga magyar tyúk
kendermagos magyar tyúk
fehér magyar tyúk
fogolyszínû magyar tyúk
fehér erdélyi kopasznyakú tyúk
fekete erdélyi kopasznyakú tyúk
kendermagos erdélyi kopasznyakú tyúk
magyar parlagi gyöngytyúk
fodros tollú magyar lúd
magyar lúd
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Faj

Kacsa:
Pulyka:
Nyúl:

•
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Fajta

fehér magyar kacsa
tarka magyar kacsa
bronz pulyka
réz pulyka
magyar óriás nyúl
”

A vidékfejlesztési miniszter 3/2011. (I . 14.) VM rendelete
a szõlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának
rendjérõl, továbbá a borászati termékek elõállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérõl szóló
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról
A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b), e), h) pontjában, valamint
a hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény 65. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

A szõlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjérõl, továbbá
a borászati termékek elõállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérõl szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 65. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„65. § (1) Az adatszolgáltató 2011. január 15-ig a gazdasági aktát vezetõ hegybíró részére benyújtja a 4. számú
melléklet szerint:
a) a szõlõtermésérõl és a bor elõállításáról seprõs újborban kifejezve,
b) a felvásárolt szõlõrõl
készített, a 2010/2011. borpiaci évre vonatkozó jelentését.
(2) 2011-ben az adatszolgáltató a szüreti jelentés benyújtását a 2010. évbõl származó boraira vonatkozó származási
bizonyítvány kiállítása iránti kérelem leadásával is teljesítheti 2011. január 15-ig.”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon a hatályát veszti.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

