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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
39/2008. (II. 26.) Korm.
rendelete
az állambiztonsági iratok átadása
teljesítésének értékelésérõl szóló
190/2007. (VII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés
a)–b) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §
Az állambiztonsági iratok átadása teljesítésének értékelésérõl szóló 190/2007. (VII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (3) bekezdésében a „2007. szeptember
30-ig” szövegrész helyébe a „2008. június 30-ig” szöveg
lép.

2. §
A Kr. 4. § (2) bekezdésében a „2008. március 31-én”
szövegrész helyébe a „2008. június 30-án” szöveg lép.
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A Kormány
40/2008. (II. 26.) Korm.
rendelete
a szennyvizek és szennyvíziszapok
mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének
szabályairól szóló
50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. törvény 59. § (1) bekezdésének p) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendeli el:
1. §
A szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001.
(IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„1. § A szabályozás célja, hogy egyes szennyvizek, kezelt iszapok, ideértve a szennyvíziszap komposztokat, mezõgazdasági területen való szakszerû felhasználásával elkerülhetõvé váljanak a talajra, a felszíni és felszín alatti vizekre, valamint az emberek egészségére, a növényekre és
az állatokra gyakorolt káros hatások.”

2. §
Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A rendelet szabályozza a szennyvízelvezetõ mûvel
összegyûjtött és szennyvíztisztító mûben tisztított szennyvíz, illetve iszap és kezelt iszap, ideértve a szennyvíziszap
komposzt mezõgazdasági területre történõ kijuttatását, illetve felhasználásának szakmai feltételeit, ideértve a gyûjtött és kezelt települési folyékony hulladékok mezõgazdasági felhasználásának feltételeit is.”

3. §
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba,
és a kihirdetését követõ 2. napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

(1) Az R. 3. § a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendelet alkalmazásában)
„a) iszap: a települési szennyvíz tisztítása során keletkezõ és az ehhez hasonló összetételû szennyvizeket kezelõ
egyéb szennyvíztisztító mûvekbõl, szennyvízkezelõ berendezésekbõl származó iszap és a települési folyékony
hulladék;
b) kezelt iszap (a továbbiakban: szennyvíziszap): biológiai, kémiai, illetve hõkezeléssel vagy más megfelelõ eljá-
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rással (így különösen szennyvíziszap felhasználásával történõ biogáz elõállítás, komposztálás révén), továbbá a települési folyékony hulladék tartós, legalább 6 hónapig tartó tárolásával vagy kémiai kezelésével nyert olyan iszapok, melyek szennyezõanyag tartalma e rendelet elõírásainak megfelel, és amelyekben a kezelés hatására a fekál coli és a fekál streptococcus szám iszap ml-ben mért
mennyisége az eredeti érték tíz százaléka alá csökken;”
(2) Az R. 3. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(A rendelet alkalmazásában)
„e) mezõgazdasági terület: az a külterületi földrészlet,
amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szõlõ, gyümölcsös, kert, rét, legelõ, fásított terület mûvelési ágban tartanak nyilván;”
(3) Az R. 3. § g), h), i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § kiegészül a következõ
j) ponttal:
(A rendelet alkalmazásában)
„g) ökológiai gazdálkodás: a mezõgazdasági termékek
ökológiai termelésérõl, valamint a mezõgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekrõl szóló 1991.
június 24-i 2092/91/EGK rendelet alapján történõ gazdálkodás;
h) mezõgazdasági felhasználás: olyan tevékenység,
ami szennyvíznek, szennyvíziszapnak, valamint szennyvíziszap komposztnak mezõgazdasági terület talajára történõ kijuttatását, illetve bedolgozását célozza;
i) engedélyes: a 4. § szerinti hatósági engedéllyel rendelkezõ földhasználó vagy a szennyvíztisztító mû, szennyvízkezelõ berendezés, komposztáló telep üzemeltetõje;
j) szennyvíziszap komposzt: olyan szennyvíziszap,
amelyhez az e rendelet elõírásainak megfelelõ minõség elérése érdekében biohulladékot és ásványi eredetû adalékokat kevertek, és az a külön jogszabály szerinti komposztáló telepen kerül elõállításra.”

4. §
Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A mezõgazdasági területen csak az e rendeletnek megfelelõ szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt használható fel.
(2) A szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap
komposzt mezõgazdasági felhasználása engedélyhez kötött tevékenység, amit a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal illetékes területi szerve talajvédelmi hatósági jogkörben (a továbbiakban: talajvédelmi hatóság) engedélyez.
(3) A szennyvíz és szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználásának engedélyezési eljárása során a talajvédelmi
hatóság a külön jogszabály szerinti talajvédelmi terv megküldésével kikéri az illetékes közegészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi, valamint vízügyi ható-

1317

ság szakhatósági állásfoglalását. Az érintett szakhatóságok állásfoglalásukat a talajvédelmi terv ismeretében adják.
(4) A szennyvíziszap komposzt mezõgazdasági felhasználását a talajvédelmi hatóság engedélyezi, ha annak minõsége megfelel e rendelet elõírásainak, továbbá a komposztálás során teljesülnek a biohulladék kezelésérõl és a
komposztálás mûszaki követelményeirõl szóló 23/2003.
(XII. 29.) KvVM rendelet elõírásai is.
(5) A talajvédelmi hatóság (5) bekezdés szerinti engedélye a külön jogszabályban meghatározott egyszerûsített talajvédelmi terv alapján elsõsorban a területegységre kijuttatható szennyvíziszap komposzt mennyiségét határozza
meg.
(6) A szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap
komposzt mezõgazdasági felhasználása adott mezõgazdasági területre legfeljebb ötéves idõtartamra engedélyezhetõ.
(7) A talajvédelmi hatóság határozatában csak a földhasználó hozzájárulásával felhasználásra tervezett területre engedélyezi a szennyvíz, szennyvíziszap vagy szennyvíziszap komposzt kijuttatását, és egyidejûleg elõírja annak feltételeit. Ha a föld használója és a tulajdonosa nem
azonos, akkor a földtulajdonos hozzájárulása is szükséges.
(8) A talajvédelmi hatóság a szennyvíz, szennyvíziszap,
szennyvíziszap komposzt mezõgazdasági felhasználására
kiadott engedélyt a földhasználónak, valamint a szennyvíztisztító mû, szennyvízkezelõ berendezés, illetve a komposztáló telep üzemeltetõjének megküldi.
(9) A talajvédelmi hatóság a szennyvíz, szennyvíziszap
mezõgazdasági felhasználására kiadott engedélyt az eljárásban érintettekkel egy idõben a jegyzõnek tájékoztatásul
megküldi.”

5. §
Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A földhasználónak vagy a szennyvíztisztító
mû, szennyvízkezelõ berendezés üzemeltetõjének a mezõgazdasági felhasználási engedély kiadásához szükséges kérelmet a szennyvíz, szennyvíziszap felhasználására tervezett mezõgazdasági terület fekvése szerint
illetékes talajvédelmi hatósághoz kell – öt példányban – benyújtani.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a 4. § (3) bekezdése
szerinti talajvédelmi tervet.
(3) A földhasználónak vagy a komposztáló telep üzemeltetõjének a mezõgazdasági felhasználási engedély kiadásához szükséges kérelmet a mezõgazdasági terület fekvése szerint illetékes talajvédelmi hatósághoz kell – egy
példányban – benyújtani. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a 4. § (6) bekezdése szerinti egyszerûsített talajvédelmi tervet, továbbá a komposztáló telep hulladékkezelési engedélyét.
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(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti engedélykérelem tartalmi követelményei:
a) a kérelmezõ neve, címe, a felhasználásra tervezett
mezõgazdasági terület helyrajzi száma és ingatlan-nyilvántartás szerinti területe hektárban,
b) a szennyvíztisztító mû, szennyvízkezelõ berendezés,
a komposztálótelep üzemeltetõje vagy megbízottja neve
(címe, székhelye, telephelye).
(5) Amennyiben a föld használója és a tulajdonosa nem
azonos, a földtulajdonos hozzájárulása is szükséges ahhoz,
hogy a (4) bekezdés a) pontja szerinti mezõgazdasági területen a szennyvíztisztító mû, szennyvízkezelõ berendezés,
komposztálótelep üzemeltetõje, illetve megbízottja a
szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt tervezett kijuttatását végezze.”
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csak a mintavételre, illetve a vizsgálatokra akkreditált laboratóriumok végezhetik el.”

8. §
Az R. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A felhasználandó szennyvíziszap komposzt a felhasználásra engedélyezett mezõgazdasági tábla szélén
legfeljebb 2 hónapig tárolható. A tárolás céljára minden
évben más helyszínt kell kijelölni.
(4) A szennyvíziszapot a talaj felszíne alá kell juttatni,
vagy felszíni kijuttatás esetén szikkadás után haladéktalanul be kell dolgozni. A szennyvíziszap komposztot felszínre történõ kijuttatás után azonnal be kell dolgozni.”

6. §
Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A szennyvíz, szennyvíziszap mezõgazdasági
felhasználását megalapozó talajvédelmi terv és a szennyvíziszap komposzt mezõgazdasági felhasználását megalapozó egyszerûsített talajvédelmi terv elkészítéséhez
a) a tervezett mezõgazdasági terület talajának és talajvizének az 1. számú mellékletben feltüntetett tulajdonságait,
b) a mezõgazdasági felhasználás elõtt a kijuttatandó
szennyvíznek, szennyvíziszapnak, szennyvíziszap komposztnak a 2. számú mellékletben foglalt jellemzõit
kell meghatározni.
(2) A talajvédelmi hatóság a talaj, a talajvíz, a szennyvíz, a szennyvíziszap, illetve a szennyvíziszap komposzt
vizsgálatát – a 10. § (1) bekezdésének f) pontjában foglaltak figyelembevételével – a felszín alatti víz és a földtani
közeg minõségi védelméhez szükséges határértékekrõl
szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM–EüM–FVM–KHVM együttes rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott jellemzõkre is kiterjesztheti az abban foglalt (B) szennyezettségi
határértéknek megfelelõ egyedi határérték megállapításával.
(3) Egyes mutatók (állati-növényi zsiradék, összes alifás szénhidrogén, policiklusos aromás szénhidrogének,
poliklórozott bifenilek) 2. számú melléklet szerinti vizsgálatától a talajvédelmi hatóság eltekinthet, ha külön vizsgálat nélkül is megállapítható, hogy a felhasználandó
szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt ezeket az anyagokat nem tartalmazhatja.”

7. §
Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt mintavételét, valamint a 6. §-ban elõírt vizsgálatokat

9. §
Az R. 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki és a
§ (4) bekezdésének számozása (5) bekezdésre változik:
„(4) A szennyvíziszap komposzt felhasználása során alkalmazni kell az (1)–(3) bekezdésében foglaltakat.”

10. §
(1) Az R. 10. § (1) bekezdés a) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Szennyvíz, szennyvíziszap nem használható fel olyan
talajon, amely)
„a) a 3. számú mellékletben közölt értékeket meghaladó
koncentrációban tartalmaz mérgezõ (toxikus) elemeket és
káros anyagokat,”
(2) Az R. 10. § (1) bekezdés f) és g) pontjának helyébe a
következõ rendelkezés lép:
(Szennyvíz, szennyvíziszap nem használható fel olyan
talajon, amely)
„f) talajvizének nitrát koncentrációja az 1. melléklet
szerinti mintavétellel vett minta vizsgálata alapján meghaladja az 50 mg/l értéket,
g) fagyott, hóval borított, vízzel telített.”
(3) Az R. 10. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép és a § jelenlegi (3) bekezdése számozása
(4) bekezdésre változik:
„(2) A szennyvíziszap komposzt az (1) bekezdés a), e)
és g) pontjaiban meghatározott talajon nem használható
fel.
(3) Ha a talaj pH-értéke 5,5–6,2 közötti, a szennyvíz és
szennyvíziszap felhasználása csak mésztrágya egyidejû
kijuttatásával lehetséges.”
(4) Az R. 10. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:
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„(5) A szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználásának
engedélyezési eljárása során a vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásában a felszíntõl számított 5 méteren belüli
talajvízszint esetén elõírhatja talajvíz észlelõ kút létesítését a talajvíz állapotának figyelemmel kísérése érdekében.
Az észlelõ kút a mezõgazdasági terület rendeltetésszerû
használatát nem zavarhatja.”

11. §
Az R. 11. §-a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül
ki és a § jelenlegi számozása (1) bekezdésre változik:
„(2) A szennyvíziszap komposztban megengedhetõ
mérgezõ (toxikus) elem, káros anyag határértékeket az
5. számú melléklet tartalmazza. Amennyiben a mérgezõ
(toxikus) elem, valamint káros anyag koncentrációja meghaladja az 5. számú melléklet határértékeit, úgy a szennyvíziszap komposzt mezõgazdasági felhasználására a
szennyvíziszap felhasználására meghatározott elõírások
vonatkoznak.
(3) Tilos a szennyvíziszap komposzt mezõgazdasági
felhasználása, ha az nem felel meg az 5. számú melléklet
szerinti talajhigiénés mikrobiológiai elõírásoknak.”

12. §
Az R. 12. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (7) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) Szennyvizek, szennyvíziszapok és szennyvíziszap
komposztok mezõgazdasági felhasználása esetén 300 méter védõtávolságot kell tartani a lakott területtõl, lakóépülettõl. A szennyvíziszap felszíni kijuttatása esetén a közegészségügyi hatóság a 4. § (3) bekezdése szerinti szakhatósági állásfoglalásában ezt a védõtávolságot legfeljebb a
kétszeresére növelheti. Ha a felhasználásra kijelölt mezõgazdasági terület olyan földterülettel érintkezik, ahol a
9. §, valamint a 12. § (1), illetve (3)–(5) bekezdése szerint
tilos szennyvíz, szennyvíziszap vagy szennyvíziszap komposzt mezõgazdasági felhasználása, szintén 300 méter védõtávolságot kell betartani, amelyet az engedélyezõ hatóság legfeljebb 100 méterre csökkenthet, ha a talajvédelmi
terv, illetve az egyszerûsített talajvédelmi terv igazolja,
hogy a kijuttatás nem jár egészségügyi, valamint környezeti kockázattal.
(7) A szennyvíziszap komposzt felhasználása során alkalmazni kell az (1)–(5) bekezdésében foglaltakat.”

13. §
Az R. 13. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(3) A felhasználható szennyvíziszap és szennyvíziszap
komposzt mennyiségét az abban levõ nitrogén, mérgezõ
(toxikus) elem és károsanyag-tartalom alapján kell meghatározni a talaj tápelem-ellátottsága, valamint a termeszteni
kívánt növény tápanyagigénye figyelembevételével.
(4) A felhasználás módját, a területegységre kiadható
mennyiséget, az azzal kijutó tápanyagok, mérgezõ (toxikus) elemek és káros anyagok mennyiségét
a) szennyvíziszap esetében a (2) bekezdésben meghatározott számítások alapján a talajvédelmi tervben,
b) szennyvíziszap komposzt esetében a 4. § (6) bekezdés szerinti egyszerûsített talajvédelmi tervben
kell meghatározni.
(5) A szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt mezõgazdasági felhasználása során úgy kell eljárni,
hogy az ne eredményezze a talajban a 3. számú mellékletben meghatározott határértéknél, felszín alatti vízben – a
10. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eltérés
figyelembevételével – a 6. § (2) bekezdés szerinti külön
jogszabályban meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezõtlenebb állapotot.”

14. §
Az R. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) A mezõgazdasági területre évente, hektáronként kijuttatható mérgezõ (toxikus) elemek és káros anyagok mennyisége nem haladhatja meg a 6. számú mellékletben meghatározott értékeket, illetve szennyvíziszap komposzt esetében a mellékletben foglalt értékek betartása
mellett a kijuttatható szennyvíziszap komposzt mennyisége nem haladhatja meg a 10 t szárazanyag/ha/év adagot.
(2) A külön jogszabály alapján nitrátérzékenynek minõsülõ mezõgazdasági területre a szennyvízzel, szennyvíziszappal, illetve szennyvíziszap komposzttal kijuttatott
összes nitrogén mennyisége nem haladhatja meg évente a
170 kg/ha értéket. Ha az adott területen a szennyvíziszap
vagy szennyvíziszap komposzt kijuttatásának évében még
szervestrágyázást is végeznek, a szennyvíziszappal vagy
szennyvíziszap komposzttal és a szerves trágyával évente
kijuttatott nitrogén együttes mennyisége nem lehet több,
mint 170 kg/ha.”

15. §
Az R. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) A talajvédelmi hatósági engedélyben foglaltak alapján a szennyvíztisztító mû, szennyvízkezelõ berendezés, illetve a komposztálótelep üzemeltetõje köteles a
szennyvíz, szennyvíziszap, illetve szennyvíziszap komposzt mezõgazdasági felhasználásra történõ átadásáról, átvételérõl bizonylatot kiállítani. Szennyvíziszap komposztálás céljára történõ átadásáról, átvételérõl szintén bizonylatot kell kiállítani.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti bizonylatok mintáit a
7–8. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A bizonylathoz csatolni kell a felhasználásra kerülõ
szennyvízbõl, szennyvíziszapból vagy szennyvíziszap
komposztból a kijuttatási idõszak elõtti, a 18. § (3) bekezdése szerinti laboratóriumi vizsgálat eredményeit. A
8. számú mellékletben meghatározott bizonylathoz csatolni kell a komposztálás céljára átadott szennyvíziszap – 2. számú melléklet szerinti – laboratóriumi vizsgálat eredményeit.”

16. §
Az R. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) A szennyvíztisztító mû, szennyvízkezelõ berendezés, valamint a komposztálótelep üzemeltetõje köteles nyilvántartást vezetni a telepen keletkezõ szennyvíz,
szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt mennyiségérõl,
azok minõségi jellemzõirõl, az alkalmazott iszapkezelés
módjáról, a szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap
komposzt mezõgazdasági felhasználásra történõ átadásáról.
(2) Az engedélyes a szennyvíz, a szennyvíziszap,
szennyvíziszap komposzt mezõgazdasági területen történõ felhasználása elõtt legalább két munkanappal köteles a
hektáronként kijuttatandó mennyiségrõl, a kijuttatásának
tényleges helyérõl és idõpontjáról értesíteni a talajvédelmi
hatóságot. A bejelentésnek tartalmazni kell az érintett
földrészlet helyét helyrajzi száma és területe megjelölésével.”

17. §
Az R. 17. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17. § (1) A szennyvíztisztító mû, szennyvízkezelõ berendezés, komposztálótelep üzemeltetõje minden év március 31-éig köteles naprakész nyilvántartása alapján a talajvédelmi hatóságnak – az engedélyben foglaltakra hivatkozással – megküldeni az elõzõ évi tevékenységére vonatkozó adatokat a következõk szerint:
a) a keletkezett és a mezõgazdasági felhasználásra átadott szennyvíz, szennyvíziszap, valamint szennyvíziszap
komposzt mennyiségét (köbméterben, illetve szárazanyag
tonnában kifejezve),
b) a szennyvíz, szennyvíziszap kezelésének módját,
c) a szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt összetételét és minõségi jellemzõit a 2. számú mellékletben meghatározott paraméterek szerint,
d) a szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt kijuttatásának helyét (a földterület helyrajzi száma,
területe, a termesztett növény stb. megnevezésével).
(2) Az engedélyezõ talajvédelmi hatóság az (1) bekezdés a)–d) pontjai szerinti adatokról összesítést készít, amelyet minden év május 31-ig továbbít a Mezõgazdasági
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Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrár-környezetvédelmi Igazgatóságnak, valamint az illetékes környezetvédelmi hatóságnak.”

18. §
Az R. 18. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A talajvédelmi hatóság a szennyvíz, szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználására kiadott engedély
meghosszabbítása iránti kérelem elbírálásához beszerzi a
4. § (3) bekezdésben felsorolt szakhatóságok állásfoglalását. A szennyvíziszap komposzt mezõgazdasági felhasználásra kiadott engedély meghosszabbítását az 5. § (3) bekezdésben foglaltak szerint a talajvédelmi hatóság engedélyezi. A jegyzõ tekintetében a 4. § (10) bekezdése szerint
kell eljárni.
(3) A szennyvíztisztító mû, szennyvízkezelõ berendezés, illetve a komposztálótelep üzemeltetõje a mezõgazdasági felhasználásra kerülõ szennyvízbõl, szennyvíziszapból, szennyvíziszap komposztból legalább hathavonta, de
minden kijuttatási idõszak elõtt köteles megvizsgáltatni a
2. számú mellékletben meghatározott jellemzõket.
(4) A szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt minõségének kedvezõtlen változása esetén a talajvédelmi hatóság elrendelheti hat hónapnál rövidebb idõtartamon belül is vizsgálatok elvégzését.”

19. §
Az R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A talajvédelmi hatóság megtiltja a tevékenység
folytatását és elrendeli a szennyezõ források felszámolását
a szennyvíz esetében a 4. számú mellékletben, a szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt esetében pedig az
5. számú mellékletben elõírt határértékeik túllépése, továbbá az engedély nélküli felhasználás esetén.”

20. §
Az R. a következõ 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § (1) A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) tájékoztatja a
Bizottságot – a szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználása
során a környezet, és különösen a talaj védelmérõl szóló
1986. június 12-i 86/278/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 12. cikkében foglaltaknak megfelelõen – az
irányelvben megadottaknál szigorúbb szabályozásokról.
(2) A minisztérium – a 17. § (2) bekezdés szerint összesített nyilvántartások alapján – három évenként az iszap
mezõgazdasági felhasználásáról a felhasznált mennyiségek, az alkalmazott kritériumok és a felmerült nehézségek
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feltüntetésével az irányelv 17. cikkének megfelelõen a
Bizottságnak összefoglaló jelentést készít.”

23. §
21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba
és a kihirdetését követõ 9. napon hatályát veszti.

Az R. 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet a szennyvíziszap mezõgazdasági felhasználása során a környezet, és különösen a talaj védelmérõl szóló 1986. június 12-i 86/278/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

22. §
(1) Az R. 1–2. számú mellékletének helyébe e rendelet
1–2. számú melléklete lép.
(2) Az R. 4–7. számú mellékletének helyébe e rendelet
3–6. számú melléklete lép.

24. §
A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és mûködésérõl szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm.
rendelet 32. §-ának (10) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„(10) Az MgSzH területi szervének talajvédelmi hatósága a szennyvíz, szennyvíziszap, továbbá a nem mezõgazdasági eredetû nem veszélyes hulladék mezõgazdasági
felhasználásának engedélyezéséhez megkéri a közegészségügyi, állategészségügyi, környezetvédelmi, valamint
vízügyi szakhatóság hozzájárulását.”

(3) Az R. kiegészül e rendelet 7. számú mellékletében
foglalt 8. számú melléklettel.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelethez
Szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt mezõgazdasági felhasználásának megkezdéséhez
szükséges talaj- és vízvizsgálatok
Szennyvíz,
folyékony
szennyvíziszap

Szennyvíziszap

Szennyvíziszap
komposzt

+
+

+
+

X
X

Összes karbonáttartalom
Összes vízben oldható sótartalom
Arany féle kötöttség (KA)
Mechanikai összetétel
Térfogattömeg
pF-sor*
Kicserélhetõ kationok

+
+

+
+

X
X

–
o
o
o
o

–
o
–
–
o

X
–
–
–
–

Toxikus elem tartalom
(As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo,
Ni, Pb, Se, Zn)
Talajtoxicitás-vizsgálat
(Azotobacter agile teszt)
Felvehetõ tápanyagtartalom
P2O5, K2O, Mg, NO3-NO2,

X

X

X

MSZ–08–0205:1978
MSZ–08–0205:1978.
MSZ–08–0205:1978.
MSZ–08–0205:1978.
MSZ–08–0214–1:1978
MSZ–08–0214–2:1978.
MSZ–21470–50:2006.

XI

XI

–

MSZ–21978–30:1988.

X

X

X

MSZ–20135:1999.

Vizsgálandó paraméter

Talajból:
pH (H2O)
Humusztartalom H%

Vizsgálati szabvány

MSZ–08–0206–2:1978.
MSZ–08–0210:1977.
MSZ 21470–52:1983.
MSZ–08–0452:1980.
MSZ–08–0206–2:1978.
MSZ–08–0206–2:1978.
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Vizsgálandó paraméter

Aktuális talajvízszint meghatározása 5 m-ig
Talajvízbõl:
pH, EC, KOI, Ca++, Mg++, Na+,
K+, NH4+
CO3-, HCO3-, Cl–, SO4-, NO3-,
NO2-, toxikus elemek,
SPAH**, SPCB**, TPH**
+
o
X

XI
XII
*
**
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Szennyvíz,
folyékony
szennyvíziszap

Szennyvíziszap

Szennyvíziszap
komposzt

szükséges

szükséges

–

MSZ 21464:1998.

XII

XII

–

MSZ–1484–3:2006.

Vizsgálati szabvány

Legfeljebb 10 hektáronkénti gyakorisággal 150 cm mélységig feltárt talajszelvény genetikai szintjeibõl vett
mintákból kell meghatározni.
Legfeljebb 50 hektáronkénti gyakorisággal, jellemzõ fizikai, vízgazdálkodási, kémiai tulajdonságú talajfoltokban feltárt talajszelvények genetikai szintjeibõl vett talajmintákból kell meghatározni.
Legfeljebb 5 ha-ként kialakított mintatereken 25 leszúrásból átlagmintát kell képezni 0–25 cm-es talajrétegbõl,
melyekbõl a jelzett paraméterek vizsgálandók. Injektálás esetén 5 ha-ként 25–60 cm-es talajrétegbõl is átlagmintát kell venni.
Az „X” szerint képzett átlagminták 0–25 cm-es szintjébõl vett talajmintákból kell meghatározni.
Amennyiben a talajvíz 5 m-en belül elérhetõ, 50 ha-ként egy vízmintát, ha a talajvíz 3–1,5 m-en belül elérhetõ,
50 ha-ként két vízmintát kell venni.
A talaj vízgazdálkodási tulajdonságait jellemzõ méréssorozat.
Meghatározásuk elõzetes hatósági egyeztetés alapján mellõzhetõ.”

2. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelethez
Szennyvíz, szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt vizsgálandó komponensei
és egyéb jellemzõi mezõgazdasági felhasználás elõtt
Vizsgálati szabvány
Vizsgálandó paraméter

Szennyvíz

Szennyvíziszap

Szennyvíziszap
komposzt

Mintavétel

Szennyvíziszap +
szennyvíziszap
komposzt

Szennyvíz

MSZ ISO 5667–10:1995 MSZ EN ISO
5667–13:2000

pH

+

+

+

MSZ–260–4:1971

MSZ–318–4:1979
MSZ EN 12176:1998

Elektromos vezetõképesség (sótartalom)

+

–

+

MSZ EN 27888:1998

–

Összes szárazanyag

+

+

+

MSZ–260–3:1973

MSZ–318–3:1979

Összes szerves anyag

+

+

+

MSZ–260–3:1973

MSZ–318–3:1979

Összes oldott anyag/
oldott ásványi anyag

+

–

–

MSZ–260–3:1973

–

Ca++, Mg++, Na+, K+

+

–

–

kiegészítõ listán (1)

–
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Vizsgálandó paraméter

Szennyvíz

Szennyvíziszap

Szennyvíziszap
komposzt

Szennyvíziszap +
szennyvíziszap
komposzt

Szennyvíz

CO3- -, HCO3-, Cl-,
SO4- -, NO3-, NO2-

+

–

–

kiegészítõ listán (2)

–

KOI

+

–

–

MSZ ISO 6060:1991
MSZ 12750–21:1971
ISO 15705:2002

–

Összes N

+

+

+

MSZ 448–27:1985
MSZ EN 25663:1998
MSZ–08–0478–3:1987

MSZ–318–18:1981
MSZ–08–1744–1:1988

NH4-N

+

–

–

MSZ–260–9:1988
MSZ EN ISO
11732:2005

–

Összes foszfor (P2O5)

+

+

+

MSZ–260–20:1980
MSZ–1484–3:2006
MSZ EN ISO
11885:2000
MSZ EN ISO
15681–1:2005
MSZ EN ISO
15681–2:2005

MSZ–318–19:1981

Összes kálium (K2O)

+

+

+

MSZ–1484–3:2006
MSZ EN ISO
15587–2:2002
MSZ EN ISO
11885:2000
MSZ–08–0478–7:1987

MSZ–318–8:1986
MSZ–08–1744–3:1988
MSZ–08–1933–7:1986
MSZ 21470–50:2006

Pb, Cd, Co, Cr, Cu, Mo,
Ni, Hg, Se, Zn, As

+

+

+

MSZ–1484–3:2006
MSZ 260–32:1989
MSZ EN ISO
11969:1998

MSZ–21470–50:2006
és kiegészítõ listán (3)

Fe, Al, Mn, B, Ba

+

–

MSZ–1484–3:2006

–

Anionos felületaktív
anyag

+

–

–

MSZ EN 903:1998
MSZ 448–49:1981
MSZ–260–47:1983

–

Állati-növényi zsiradék
(szerves oldószer extrakt) *

+

+

+

Összes alifás szén-hidrogén (TPH) *

+

+

+

MSZ 1484–7

MSZ 21470:94

Policiklusos aromás
szénhidrogének
(SPAH) *

+

+

+

MSZ 21978–90:1999
MSZ 1484–6

MSZ 21978–90:1999
MSZ 21470:84

Poliklórozott bifenilek
(SPCB) *

+

+

+

MSZ 1484–11

MSZ 21470:98

MSZ–318–6:1979
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Vizsgálati szabvány

Vizsgálandó paraméter

Fekál coli és fekál
streptococcus

Szennyvíz

–

Szennyvíziszap

Szennyvíziszap
komposzt

+

+

Salmonella sp.

+

Humán parazita bélféreg
pete

+

Szennyvíz

–

Szennyvíziszap +
szennyvíziszap
komposzt

MSZ 318–7:1986

* Meghatározásuk az engedélyezõ hatósággal történõ elõzetes hatósági egyeztetés alapján mellõzhetõ.

Kiegészítõ szabványlista:
(1)
K+ és Na+:
Ca++ és Mg++:
Ca++:
Mg++:
K+, Na+, Ca++, Mg++

(2)
HCO3-, CO3- - (karbonát-lúgosság)
NO2-, NO3-, SO4- -, Cl-:
NO2-, NO3- egyenként és összesen:
iononkénti meghatározás szabványai:
NO2-:
NO3-:
Cl-:
SO4- -:
(3)
Ni:
Pb:
Cr:
Cu:
Zn:
Cd:
Co:
Hg:
Mo:
As:

MSZ 260–38:1986
MSZ 260–52:1989
MSZ 260–51:1988
MSZ 260–36:1987
MSZ EN ISO 15587–1:2002
MSZ EN ISO 15587–2:2002
MSZ EN ISO 11885:2000
MSZ EN ISO 9963–1:1998
MSZ EN ISO 9963–2:1998
MSZ EN ISO 10304–1:1998
MSZ EN ISO 10304–2:1998
MSZ EN ISO 13395:1999
MSZ EN 26777:1998
MSZ 260–10:1985
MSZ 260–11:1971
MSZ 260–7:1977
MSZ EN ISO 10304–1:1998
MSZ EN ISO 10304–2:1998
MSZ 318–7:1983
MSZ 318–10:1985
MSZ 318–11:1983
MSZ 318–20:1983
MSZ 318–21:1983
MSZ 318–23:1984
MSZ 318–24:1984
MSZ 318–25:1984
MSZ 318–28:1992

Átlagmintavétel:
1. A 4. § (2) bekezdése szerinti engedély beszerzéséhez a reprezentatív vizsgálati eredmény érdekében szúrópróbaszerûen kiválasztott napon, a technológia ismerete alapján meghatározott különbözõ idõpontokban egész napos mintavétel során kell 5 db részmintát venni, majd ezek homogenizálása után 2 db párhuzamos – egyenként 2 liter vagy 2 kg –
mintát kell a laboratóriumi vizsgálatra képezni.
2. A 18. § (3) bekezdése szerinti ellenõrzéshez a mezõgazdasági felhasználásra elõkészített szennyvízbõl, szennyvíziszapból, illetve szennyvíziszap komposztból kell legalább 5 részmintából homogenizált reprezentatív átlagmintát képezni, majd ebbõl 2 db párhuzamos – egyenként 2 liter vagy 2 kg – mintát a laboratóriumi vizsgálatra elõkészíteni.”
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3. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelethez
Szennyvízben megengedhetõ mérgezõ elemek és káros anyagok határértékei
mezõgazdasági felhasználás esetén
Határérték
mg/l

Paraméter

Al
As
B
Ba
Cd
Co

10,0
0,2
0,7
4,0
0,02
0,05
2,5

SCr
Cr VI
Cu
Fe
Hg
Mn
Mo
Ni
Pb
Zn
Cl–
Állati és növényi eredetû zsiradék
(szerves oldószer extrakt)
Anionos felületaktív anyag

0,5
2,0
20,0
0,01
5,0
0,02
1,0
1,0
5,0
150
200
30
1,0 mg/kg szárazanyag

SPAH

0,1 mg/kg szárazanyag

SPCB
TPH

30
,,

4. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelethez
Szennyvíziszapban és szennyvíziszap komposztban megengedett mérgezõ elemek
és káros anyagok határértékei mezõgazdasági felhasználás esetén
Paraméter

As
Cd
Co
SCr

Szennyvíziszap határérték
mg/kg sza.

Szennyvíziszap komposzt határérték
mg/kg sza.

75
10
50
1000

25
5
50
350
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Paraméter

Cr VI.
Cu
Hg
Mo
Ni
Pb
Se
Zn
SPAH
SPCB
TPH
Mikrobiológiai határértékek:
Humán parazita bélféreg peteszám
Salmonella sp.
Fekál coliform
Fekál streptococcus
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Szennyvíziszap határérték
mg/kg sza.

Szennyvíziszap komposzt határérték
mg/kg sza.

1
1000
10
20
200
750
100
2500
10

1
750
5
10
100
400
50
2000
5

1

0,5

4000

1000

–
–
–

25 g negatív
2×5 g negatív
500/g
500/g
,,

5. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelethez
Mezõgazdasági területre szennyvízzel, szennyvíziszappal és szennyvíziszap komposzttal
évente kijuttatható mérgezõ elemek és káros anyagok mennyisége
Paraméter

Határérték
kg/ha/év

As

0,5

Cd

0,15

Co

0,5

SCr

10

Cu

10

Hg

0,1

Mo

0,2

Ni

2,0

Pb

10

Se

1,0

Zn

30

SPAH

0,1

SPCB

0,05

TPH

40
,,
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6. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez
„7. számú melléklet az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelethez
Szennyvíz, szennyvíziszap és szennyvíziszap komposzt átadás-átvételi bizonylat
A bizonylat sorszáma: ................
1. A szennyvíztisztító mû, szennyvíziszap komposzt elõállító üzemeltetõjének neve (cége), címe (székhelye), telefonszáma: ..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2. A szennyvíztisztító mû, szennyvíziszap komposzt elõállító telephelyének címe, telefonszáma: ................................
.......................................................................................................................................................................................
3. A kijuttatással megbízott neve, címe (székhelye), telefonszáma: ................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
4. A szennyvizet, szennyvíziszapot, szennyvíziszap komposztot fogadó földhasználó neve, címe, telefonszáma: ........
.......................................................................................................................................................................................
5. A kijuttatásra kijelölt termõföld helyrajzi száma, mûvelési ága, területe (ha): ............................................................
.......................................................................................................................................................................................
6. A felhasznált anyag mennyisége: m3 vagy tonna szárazanyag ....................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Kelt: ..........................................
........................................................
átadó

........................................................
átvevõ földhasználó

A bizonylat egy-egy példányát kapja és tíz évig megõrzi:
1. Földhasználó
2. Szennyvíztisztító mû üzemeltetõje
3. A kijuttatással megbízott
4. Szennyvíziszap komposzt elõállító”
7. számú melléklet a 40/2008. (II. 26.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelethez
Szennyvíziszap átadás-átvételi bizonylat szennyvíziszap komposzt elõállítás céljára
A bizonylat sorszáma: ..................
1. A szennyvíztisztító mû üzemeltetõjének neve (cége), címe (székhelye), telefonszáma: .............................................
.......................................................................................................................................................................................
2. A szennyvíztisztító mû telephelyének címe, telefonszáma: .........................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3. A szennyvíziszap komposzt elõállító telep neve, címe (székhelye), telefonszáma: ....................................................
.......................................................................................................................................................................................
4. A szennyvíziszap komposzt elõállítás céljára átadott szennyvíziszap mennyisége: m3 vagy tonna szárazanyag: ......
.......................................................................................................................................................................................
Kelt: ............................................
..................................................
átadó
A bizonylat egy-egy példányát kapja és tíz évig megõrzi:
1. Szennyvíztisztító mû üzemeltetõje
2. Szennyvíziszap komposzt elõállító”

..................................................
átvevõ
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A Kormány tagjainak
rendeletei
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
21/2008. (II. 26.) FVM
rendelete
a tenyésztésszervezési feladatok támogatása
igénybevételének részletes feltételeirõl
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célterületekhez kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon
keresztül.
(2) Támogatás az alábbi célterületekre vehetõ igénybe:
a) törzskönyvezés,
b) teljesítményvizsgálat végzése,
c) tenyészérték megállapítása.
(3) Az egyes célterületeken belül támogatható szolgáltatások megnevezését e rendelet melléklete tartalmazza.

A támogatás mértéke
3. §

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII.
törvény 81. § (4) bekezdésében, valamint az állattenyésztésrõl szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdése
a) pontjának 14. alpontjában kapott felhatalmazás alapján
– a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Fogalommeghatározás
1. §
E rendelet alkalmazásában:
a) tenyésztõ szervezet: az állattenyésztésrõl szóló
1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) alapján
elismert vagy ideiglenes elismeréssel rendelkezõ tenyésztõ egyesület vagy szövetség;
b) teljesítményvizsgálatot és tenyészérték megállapítását végzõ szervezet: a tenyésztõ szervezet, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központja (a továbbiakban:
tenyésztési hatóság), illetve az Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. (a továbbiakban: a tejtermelés ellenõrzést végzõ szervezet);
c) kedvezményezett: akinek megbízása alapján a kérelmezõ a támogatott szolgáltatást végzi vagy végezteti.

A támogatás célja, célterületek
2. §
(1) A támogatás célja a tenyészállat állomány genetikai
minõségének fenntartása és javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elõsegítése egyes támogatott

(1) A 2. § (3) bekezdésében meghatározott tevékenységekre legfeljebb a mellékletben meghatározott mértékû
támogatás vehetõ igénybe.
(2) A 2. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti szolgáltatás támogatásának mértéke nem haladhatja meg a törzskönyv létrehozásával és vezetésével kapcsolatos igazgatási költségek száz százalékát.
(3) A 2. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai szerinti szolgáltatás támogatásának mértéke – a (4) bekezdésben foglaltak kivételével – nem haladhatja meg a vizsgálatok költségeinek hetven százalékát.
(4) A fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálatra vonatkozó támogatás mértéke nem haladhatja meg
a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban rögzített
vizsgálati költségek ötven százalékát.
(5) Az (1)–(4) bekezdések szerinti támogatás alapját
a felmerülõ költségek általános forgalmi adó nélkül számított összege képezi.

Támogatás kedvezményezettje
4. §
A kedvezményezett az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó
szervezet, aki, illetve amely az EK-szerzõdés 87. és
88. cikkének kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági rendelet I. számú mellékletében meghatározott mikro-, kis- és középvállalkozás, és
a) a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII.
törvény (a továbbiakban: eljárási törvény) szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett,
b) tenyésztõ szervezet tagja vagy az adott tenyésztõ
szervezet tenyésztési programjának végrehajtásához adatot szolgáltat,
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c) megbízása alapján a kérelmezõ az Átv.-ben elõírtak
szerinti törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot, valamint tenyészértékbecslést végez vagy végeztet,
d) nem áll csõd-, felszámolási vagy végelszámolási
eljárás alatt, illetve magánszemély végrehajtási eljárás
alatt, és
e) nincs lejárt köztartozása.

A támogatási kérelem benyújtása
5. §
(1) A támogatási kérelem benyújtására tevékenységenként, a mellékletben meghatározottak szerint – a 10. §-ban
foglaltak kivételével – azon tenyésztõ szervezet (a továbbiakban: kérelmezõ) jogosult, aki/amely
a) az eljárási törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett,
b) az Átv.-ben elõírtak szerint, megbízás alapján törzskönyvezést, teljesítményvizsgálatot, valamint tenyészértékbecslést végez, illetve végeztet,
c) nincs lejárt tartozása a teljesítményvizsgálatot végzõ
szervezettel vagy a tenyésztési hatósággal szemben,
d) nem áll csõd-, felszámolási vagy végelszámolási
eljárás alatt, és
e) nincs lejárt köztartozása.
(2) A támogatási kérelmet a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Hivatalához (a továbbiakban:
MVH) lehet benyújtani az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon, amit az MVH közleményben tesz
közzé.
(3) A kérelmezõ a támogatási kérelem benyújtásával
egyidejûleg nyilatkozik arról, hogy a kedvezményezettek
a 4. §-ban foglaltaknak megfelelnek.
(4) A támogatás a rendelet hatálybalépésétõl 2008. december 31-ig terjedõ idõszakban nyújtott szolgáltatás után
2009. március 10-ig kérelmezhetõ.

Elbírálás, kifizetés
6. §
(1) Az MVH a támogatási kérelmeket a benyújtás sorrendjének megfelelõen bírálja el.
(2) Amennyiben az igényelt támogatás mértéke meghaladja a 3. § (1)–(4) bekezdéseiben foglalt mértéket, úgy
a teljes támogatási kérelem elutasításra kerül.
(3) Az MVH a támogatási jogosultságot megállapító
határozat jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül
intézkedik a támogatás összegének kifizetésérõl.
(4) Az adott támogatási célra kifizetett összegrõl az
MVH havonta tájékoztatást küld a földmûvelésügyi és
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vidékfejlesztési miniszternek, aki a forrás kimerülésérõl
közleményt ad ki.
(5) A kérelmezõ a nyújtott vagy elvégeztetett szolgáltatásról
a) törzskönyvezés esetén kimutatást készít a kedvezményezett részére, amely tartalmazza az elvégzett tevékenység megnevezését, a felmerült költségeket és annak
támogatottság tartalmáról tájékoztatja a kedvezményezettet;
b) teljesítményvizsgálat-végzés, valamint tenyészérték-megállapítás esetén kimutatást készít a kedvezményezett részére, a kimutatás tartalmazza az elvégzett tevékenység megnevezését, ellenértékét, a felmerült költségek
összegét és annak támogatással fedezett részét. A kedvezményezett a felmerült költségek és a támogatástartalom
különbözetét fizeti meg a kérelmezõnek.
(6) A kedvezményezett az (5) bekezdés a) és b) pontja
szerinti költségek teljes összegét köteles megfizetni a
kérelmezõnek, amennyiben a szolgáltatás nyújtására vagy
elvégeztetésére a támogatási keretösszegnek az 5. § (4) bekezdésében meghatározott idõ leteltét megelõzõ esetleges
kimerülését követõen kerül sor.

Ellenõrzés, nyilvántartás
7. §
(1) A támogatás igénybevételével kapcsolatos ellenõrzéseket az MVH végzi. A jogosulatlanul igénybe vett
támogatás visszafizetését az MVH rendeli el.
(2) A kérelmezõ az e rendelet szerint kérelmezett támogatásokra vonatkozóan a Szerzõdés 87. és 88. cikkének
a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kisés középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra
történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 20. cikk (2) bekezdése szerinti részletes nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a 6. § (5) bekezdésében meghatározott kimutatás szerinti adatokat, valamint
a támogatás kedvezményezettjének azon nyilatkozatát,
miszerint a 4. §-ban foglaltaknak megfelel. A nyilvántartást a kérelmezõ az e rendelet alapján részére folyósított
legutolsó támogatás odaítélésétõl számított tíz évig köteles
megõrizni.

A támogatás forrása
8. §
(1) A támogatás forrását a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium a fejezeti kezelésû Állattenyésztési, tenyésztésszervezési 10032000-01220191-54000007
számú elõirányzat-felhasználási keretszámláról biztosítja.
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(2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatást – az eljárási törvény 69. § (5) bekezdése szerint növelt összeggel –
az MVH 10032000-00287560-00000031 számú Szabálytalanságok lebonyolítási számlájára kell megfizetni.

c) mesterséges termékenyítésért felelõs hálózat mûködtetése,
d) mesterséges termékenyítésért felelõs hálózat által
gyûjtött adatok feldolgozása.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12. §

9. §

(1) Törzskönyvi nyilvántartás tevékenységre támogatást igényelhet
a) tej- és kettõshasznosítású fajták esetében a tenyésztõ
szervezet a tenyésztési programjában meghatározott törzskönyvi nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelelõ, élõ
nõivarú egyedek, valamint a támogatási évben apaállattá
nyilvánított, központi lajstromszámmal (a továbbiakban:
KPLSZ) ellátott, Magyarországon legalább 6 hónapot élõ
tenyészbikák után,
b) húshasznosítású fajták esetében a tenyésztõ szervezet a tenyésztési programjában meghatározott törzskönyvi
nyilvántartásba vételi feltételeknek megfelelõ, a tenyésztési hatóság által hitelesített törzskönyvi zárása alapján,
törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ élõ tehén után, a
törzskönyvi nyilvántartásba támogatási év során felvett,
legalább 9 hónapos korú élõ üszõk után, valamint a támogatási évben apaállattá nyilvánított, KPLSZ-szel ellátott,
Magyarországon legalább 6 hónapot élõ tenyészbikák
után.

Az e rendelet szerinti támogatás a Szerzõdés 87. és
88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával
foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami
támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK
rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i
1857/2006/EK bizottsági rendelet 16. cikkének a) és
b) pontja szerinti támogatásnak minõsül.

II. Fejezet
A TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK
RÉSZLETES SZABÁLYAI
Fajtaelismerés keretében végzett teljesítményvizsgálat
10. §
(1) A fajtaelismerésre és a fajtaelismerés fenntartására
irányuló, a tenyésztési hatóság által elõírt teljesítményvizsgálathoz támogatást igényelhet azon tenyésztõ szervezet vagy tenyésztõ vállalkozás, amely a teljesítményvizsgálatban részt vesz.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
hatósági bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítványt
a kérelmezõ köteles a kiállításától számított öt évig megõrizni.

(2) Mindhárom fajtacsoport esetében a támogatásra
való jogosultság feltétele, hogy az egyedek szaporítását
(termékenyítés, fedeztetés) az Átv. 9. §-ának (1) bekezdése szerinti központi adatbankba [Szarvasmarha Információs Rendszer (SZIR) – Tenyészetinformációs Rendszer (TER)] (a továbbiakban: központi adatbank) szabályszerûen bejelentették, és azt a rendszer regisztrálta.
(3) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési
hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

(3) A tevékenység elvégzését a tenyésztési hatóság a támogatási kérelem záradékkal történõ ellátásával igazolja.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti támogatás tekintetében
a tenyésztõ vállalkozásra az 5. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

SZARVASMARHA-TENYÉSZTÉS
Törzskönyvezés
11. §
Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az
alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:
a) törzskönyvi nyilvántartás,
b) dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás ellenõrzés,

13. §
(1) DNS alapú származás-ellenõrzés tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ISAG akkreditációval rendelkezõ hazai laboratóriumban, a megszületett
ivadék szülõi származásának megerõsítése vagy elvetése
céljából elvégeztetett vizsgálatok után, valamint egyedazonosítás esetén.
(2) A tevékenység elvégzésérõl – az akkreditált laboratórium vizsgálati jegyzõkönyvei alapján – a tenyésztési
hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján
a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal
látja el.
(3) Nem igényelhetõ támogatás
a) a tenyésztési hatóság által elrendelt vizsgálat után,
amennyiben a vizsgálat eredménye alapján a tenyésztõ
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szervezet által vizsgálati bizonylaton jelzett szülõ kizárható,
b) ha a tenyésztési hatóság szakhatóságként eljárva,
más hatóság felkérésére végez egyedazonosítást, illetve
szülõi származásigazolást.
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õrzés után. Támogatás a támogatási évben termelésellenõrzésbe vont tehenek után igényelhetõ.
(2) A tevékenység elvégzésérõl – a tejtermelés-ellenõrzést végzõ szervezet által kiállított okirat alapján – a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet
záradékkal látja el.

14. §
(1) Mesterséges termékenyítési felelõs hálózat mûködtetése tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztõszervezet SZIR-be szaporításonként bejelentett, regisztrált
és feldolgozott adatok után.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési
hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

15. §
(1) Mesterséges termékenyítési felelõs hálózat által
gyûjtött adatok feldolgozása tevékenységre támogatást
igényelhet a tenyésztõszervezet a SZIR-be a tenyésztési
feladatok érdekében végzett termékenyítésenként bejelentett, regisztrált és feldolgozott adatok után.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a gyûjtött adatokról készített összesítõ alapján – hatósági
bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

Teljesítményvizsgálat
16. §
Támogatás a teljesítményvizsgálat végzése célterület
keretében az alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:
a) tejtermelés-ellenõrzés,
b) hústermelés-ellenõrzés,
c) tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése,
d) hús ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése,
e) ivadékvizsgálati célú küllemi teljesítményvizsgálat,
f) húshasznú ivadékvizsgálat,
g) küllemi bírálat.
17. §
(1) Tejtermelés-ellenõrzés tevékenységre támogatást
igényelhet a tenyésztõszervezet tej- és kettõshasznú fajta
esetében a tenyésztõ szervezeti tagoknál, az adott tenyésztõszervezet tenyésztési programjának végrehajtásához
a Szarvasmarha Teljesítményvizsgálati Kódex elõírása
szerinti tejtermelés-ellenõrzési alapadatokat szolgáltató
szarvasmarhatartóknál, illetve a „B” típusú tejtermelésellenõrzésben részt vevõknél elvégzett tejtermelés-ellen-

18. §
(1) Hústermelés-ellenõrzés tevékenységre támogatást
igényelhet az adott húshasznú fajta tenyésztõ szervezete,
hústermelés-ellenõrzésben tartott tehénállománya után.
A támogatás a TER-ben regisztrált, húshasznú, illetve
magyartarka fajta esetében húshasznú apaságú és az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) regisztrált, támogatási évben leellett
elsõborjas üszõk és tehenek után igényelhetõ.
(2) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a
tenyésztõ szervezet a tenyészállatok teljesítményvizsgálatáról és tenyészértékbecslésérõl szóló 32/1994. (VI. 28.)
FM rendelet 2. §-ának (2) bekezdése szerinti Teljesítményvizsgálati Kódexben meghatározott, elvégzett teljesítményvizsgálatra vonatkozó egyedi mért és számított
adatokat a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban
foglaltak szerint a tenyésztési hatóságnak benyújtsa.
(3) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság – a
(2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alapján – hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési
hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

19. §
(1) Tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése tevékenységre támogatást igényelhet a tej- és kettõshasznú fajtát tenyésztõ szervezet az általa szervezett és a Teljesítményvizsgálati Kódex szerint végrehajtott ivadékteljesítmény-vizsgálatban indított apaállatok ivadékvizsgálati
célú szaporítóanyag felhasználása után apaállatonként legfeljebb ezer párosított spermaadagig.
(2) A támogatás feltétele, hogy az adott fajta tenyésztõ
szervezete által elkészített ivadékvizsgálati tervet a tenyésztési hatóság engedélyezte és a SZIR rendszerben
regisztrálta.
(3) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság – az
ivadékvizsgálati terv nyilvántartási számát is tartalmazó – hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési
hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

20. §
(1) Hús ivadékteljesítmény-vizsgálat (a továbbiakban:
ITV) szervezése tevékenységre támogatást igényelhet a
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tenyésztõ szervezet, amely a Szarvasmarha Teljesítményvizsgálati Kódex szerint végrehajtott hús- és kettõshasznosítású bikák központi ivadékteljesítmény-vizsgálatát
végzi.
(2) Kedvezményezettenként legfeljebb tizenöt bika ivadékvizsgálata támogatható, amennyiben a bikák legalább
kettõszázhuszonöt vizsgálatot zártak utóddal és a kedvezményezett a vizsgálatot zárt utódok közül bikánként
két-két ivadékot (két bika és két üszõ) vágóhídon a
tenyésztési hatóság fajta-elismerési szabályzatában elõírt
módon levágat, minõsíttet, és az adatokat a központi adatbanknak átadták.
(3) A támogatás feltétele, hogy a hús ITV-t szervezõ
szervezet által elkészített ivadékvizsgálati tervet a tenyésztési hatóság engedélyezte és a SZIR rendszerben regisztrálta.
(4) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– az ivadékvizsgálati terv nyilvántartási számát is tartalmazó – hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján
a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal
látja el.
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(3) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alapján – hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a
tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.
23. §
(1) Küllemi bírálat tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a tenyészbikák tenyészértékbecslését szolgáló küllemi bírálat után, a tenyészbikák elsõborjas leányivadékai alapján.
(2) A támogatás feltétele, hogy a küllemi bírálati adatok
a tenyésztési hatóság részére a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint átadásra kerültek.
(3) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alapján – hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján
a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal
látja el.
Tenyészérték-megállapítás

21. §
24. §
(1) Ivadékvizsgálati célú küllemi teljesítményvizsgálat
tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet
az ivadékvizsgálatban indult tenyészbikák ivadékvizsgálati célú küllemi bírálata alapján, kizárólag a tenyésztési
hatóság által regisztrált ITV terv szerint, a párosítástól számított százhúsz napon belül felhasznált szaporítóanyagból
született, ENAR-ban regisztrált, nõivarú állat után.
(2) A támogatás feltétele, hogy a küllemi bírálati adatok
a tenyésztési hatóság részére a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban foglaltak szerint átadásra kerültek.

(1) Tenyészérték megállapítása (genetikai minõség
megállapítása, tenyészértékbecslés) végzésére támogatást
igényelhet a tenyésztõ szervezet évente egy alkalommal,
egyszeri értékelést alapul véve az értékelésben részt vevõ
és tenyészértéket kapott tehenek és tenyészbikák után.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési
hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

(3) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás alapján – hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a
tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

SERTÉSTENYÉSZTÉS

22. §

Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az
alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:
a) törzs- és szaporítótelepen való törzskönyvezés,
b) genetikai vizsgálatok elvégzése,
c) DNS alapú származás-ellenõrzés végzése.

(1) Húshasznú ivadékvizsgálat tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a SZIR-ben regisztrált ITV indításból már megszületett és választáskor mérlegelt borjú alapján, ha az indított bika borjainak szúrópróbaszerû származásellenõrzõ vizsgálata megtörtént.
(2) A támogatás feltétele, hogy az ITV indításból született borjak választási súlyadatai a tenyésztési hatóság
részére a tenyésztési hatósággal kötött megállapodásban
foglaltak szerint átadásra kerültek.

Törzskönyvezés
25. §

26. §
(1) Törzs- és szaporítótelepen való törzskönyvezés
tevékenységre támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet
az induló törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ élõ kocák,

2008/31. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

valamint a támogatási évben fialt kocasüldõk (elõhasi
kocák) után.

1333

Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai alapján reprodukciós tesztbe vont végtermék-elõállító telepeken fajtakeresztezési konstrukciónként – legfeljebb ezer kocáig – végzett adatgyûjtés után.

(2) A tevékenység elvégzését – a tenyészetenként készített számítógépes jegyzékrõl készült összesítõ alapján – a
tenyésztési hatóság hatósági bizonyítvánnyal igazolja,
amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési
hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

27. §

(3) A támogatás feltétele megegyezik a törzs- és szaporítótelepen történõ törzskönyvezési támogatás feltételeivel.

(1) A stresszérzékenység, ESR, PRL és Myogenin
genotípusa megállapítása céljából végzett genetikai vizsgálatok elvégzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ
szervezet.
(2) A tevékenység elvégzésérõl – a vizsgálatot végzõ
laboratórium iktatószámmal ellátott jelentése alapján – a
tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet
záradékkal látja el.

28. §
(1) DNS alapú származás-ellenõrzés végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a származás-ellenõrzés céljából ISAG akkreditációval rendelkezõ laboratóriumban végzett DNS vizsgálatokért.
(2) A tevékenység elvégzésérõl – a vizsgálatot végzõ
laboratórium iktatószámmal ellátott jelentése alapján – a
tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet
záradékkal látja el.

Teljesítményvizsgálat
29. §
Támogatás a teljesítményvizsgálat végzése célterület
keretében az alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:
a) reprodukciós tesztadatok gyûjtése,
b) intramuszkuláris zsírvizsgálat,
c) üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat,
d) hízékonyság- és vágóérték-teljesítmény vizsgálat
(HVT),
e) üzemi ivadékteljesítmény-vizsgálat,
f) Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálat.

30. §
(1) Reprodukciós tesztadatok gyûjtése céljából támogatást igényelhet az elismert tenyésztõ szervezet a Sertés

31. §
(1) A HVT vagy hízékonysági és végtermékteszt
(HVV) vizsgálatba vont sertések intramuszkuláris zsírszázalék megállapítása céljából intramuszkuláris zsírvizsgálat végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet.
(2) A tevékenység elvégzésérõl – a vizsgálatot végzõ
laboratórium iktatószámmal ellátott jelentése alapján – a
tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet
záradékkal látja el.

32. §
(1) Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat (ÜSTV) végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásainak megfelelõen végzett
vizsgálati eredményeit a törzskönyvben rögzíti és az adatokat a tenyésztési hatóságnak átadja.
(2) A támogatás feltétele az adatok ÜSTV rekordok számának megfelelõ, pontos és szabályos átadása a tenyésztési hatóság részére.
(3) A tevékenység elvégzésérõl – a (2) bekezdésben
meghatározott adatszolgáltatás alapján – a tenyésztési
hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján
a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal
látja el.

33. §
(1) Hízékonyság- és vágóérték-teljesítményvizsgálat
végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet
a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásainak megfelelõen
végzett egyedi és falkás (végtermékteszt) vizsgálatok végzése alapján, az adat központi adatbankba történõ átadását
követõen.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a
tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal
látja el.
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34. §

(1) Üzemi ivadékteljesítmény-vizsgálat végzésére
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a törzskönyvi
ellenõrzésbe vont állományokból vágóhídra szállított
egyedileg megjelölt állatok után, a vágótömeg és az
EUROP minõsítési eredmények egyedre vonatkozó teljesítményvizsgálat célját szolgáló visszajelzése esetén. Az
adatokat számítógépen kell rögzíteni, és feldolgozásra a
tenyésztési hatóságnak átadni.
(2) A tevékenység elvégzését – az ellenõrzött, értékelésre alkalmas adatok alapján – a tenyésztési hatóság által
kiadott hatósági bizonyítvány igazolja, amelynek alapján
a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal
látja el.
35. §
(1) A Best Linear Unbiased Prediction (BLUP) tenyészértékbecslés céljából történõ ivadékvizsgálat végzésére
támogatást igényelhet az a tenyésztõ szervezet, amely a tenyésztõ szervezet által vizsgálatra kijelölt apaállat spermáját
a vizsgálatban részt vevõ tenyésztõnek átadja és a tenyésztési
hatósághoz benyújtott ivadékvizsgálati tervnek megfelelõen
egy apától legalább négy ivadékot vizsgálatra a teljesítményvizsgáló állomásnak átad. A BLUP ivadékvizsgálati támogatás csak abban az esetben vehetõ igénybe, ha egy kantól három üzembõl üzemenként legalább négy ivadékot adnak át a
teljesítményvizsgáló állomásnak.
(2) A tevékenység elvégzését – az átvett ivadékok alapján – a tenyésztési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvány igazolja, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a
támogatási kérelmet záradékkal látja el.

Tenyészérték megállapítása
36. §
(1) Tenyészérték megállapítására (tenyészértékbecslés)
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az értékelésben részt vevõ és tenyészértéket kapott egyedek után.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési
hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

JUHTENYÉSZTÉS
Törzskönyvezés
37. §
Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az
alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:
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a) törzskönyvi nyilvántartás vezetése,
b) DNS alapú származás-ellenõrzés és súrlókór rezisztencia vizsgálat.

38. §
(1) Törzskönyvi nyilvántartás vezetésére támogatást
igényelhet a tenyésztõ szervezet
a) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ élõ anyák,
valamint a támogatási évben leellett jerkék (elsõ ellésû
anyák) után,
b) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ és a támogatási évben nyilvántartásba vett hat hónaposnál idõsebb élõ
jerkék után,
c) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ élõ törzskosok és a támogatási év folyamán beállított törzskosok után.
(2) A tevékenység elvégzésérõl – a központi adatbank
alapján – a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít
ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási
kérelmet záradékkal látja el.

39. §
(1) DNS alapú származás-ellenõrzés vizsgálat végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a származás-ellenõrzés céljából végzett vizsgálatokért. A tevékenység elvégzésérõl – az ISAG akkreditációval rendelkezõ laboratórium vizsgálati jegyzõkönyvei alapján – a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet
záradékkal látja el.
(2) DNS alapú súrlókór rezisztencia vizsgálat végzésére
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a súrlókór rezisztencia megállapítása céljából végzett vizsgálatokért. A
tevékenység elvégzésérõl – az ISAG akkreditációval rendelkezõ laboratórium vizsgálati jegyzõkönyvei alapján – a
tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet
záradékkal látja el.

Teljesítményvizsgálat
40. §
Támogatás a teljesítményvizsgálat végzése célterület
keretében az alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:
a) minõsített anyák bárányozási teljesítmény-vizsgálata,
b) anyák hústermelõ-képességének vizsgálata,
c) növendék jerkék sajátteljesítmény-vizsgálata,
d) növendék kosok sajátteljesítmény-vizsgálata,
e) tejelõ anyák zárt laktációjának vizsgálata,
f) tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (gyapjú),
g) tenyészkosok üzemi ivadékvizsgálata (hús-tej).

2008/31. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

1335

41. §

tok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerültek elvégzésre.

(1) Minõsített anyák bárányozási teljesítmény-vizsgálatának végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a központi adatbank alapján – hatósági bizonyítványt
állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a központi adatbank alapján – hatósági bizonyítványt
állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

42. §
(1) Anyák hústermelõ-képességének ismert származású
bárányok alapján történõ vizsgálatára támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek elvégzésre és
kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a központi adatbank alapján – hatósági bizonyítványt
állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

43. §

46. §
(1) Tenyészkosok gyapjúcélú üzemi ivadékvizsgálata
végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a
vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex által elõírt módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a tenyészkosonként elkészített eredményértékelõ lapokról készült országos összesítõ alapján – hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a
támogatási kérelmet záradékkal látja el.

47. §
(1) Tenyészkosok hús-tejcélú üzemi ivadékvizsgálata
végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha
a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex által elõírt
módszerrel és egyedszámmal kerültek elvégzésre és kiértékelésre.

(1) Növendék jerkék sajátteljesítmény-vizsgálata végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az ismert származású egyed után, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati
Kódex elõírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre,
egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a központi adatbank alapján – hatósági bizonyítványt
állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a központi adatbank alapján – hatósági bizonyítványt
állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

Tenyészérték megállapítása

44. §
(1) Növendék kosok sajátteljesítmény-vizsgálata támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a vizsgálatok
a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek
elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a központi adatbank alapján – hatósági bizonyítványt
állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

48. §
(1) Tenyészérték megállapítására (tenyészértékbecslés)
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az értékelésben részt vevõ és tenyészértéket kapott egyedek után, szerzõdés alapján.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a központi adatbank alapján – hatósági bizonyítványt
állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

KECSKETENYÉSZTÉS
49. §

45. §
(1) Tejelõ anyák zárt laktációjának vizsgálat végzésére
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a vizsgála-

Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében törzskönyvi nyilvántartás vezetése tevékenységekre vehetõ
igénybe.
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50. §

54. §

(1) Törzskönyvi nyilvántartás vezetésére támogatást
igényelhet a tenyésztõ szervezet
a) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ élõ anyák,
valamint támogatási évben leellett elsõ ellésû anyák után,
b) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ, élõ gödölyék után,
c) a törzskönyvi nyilvántartásban szereplõ, élõ törzsbakok után.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a központi adatbank alapján – hatósági bizonyítványt
állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

(1) Növendék gödölyék sajátteljesítmény-vizsgálata
végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az
ismert származású egyed után, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás
mellett.

Teljesítményvizsgálat

55. §

51. §

(1) Növendék bakok sajátteljesítmény-vizsgálata végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a
vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

Támogatás a teljesítményvizsgálat végzése célterület
keretében az alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:
a) minõsített anyák született gidák után történõ szaporasági teljesítménye,
b) anyák ismert származású gidák utáni hústermelõképessége,
c) növendék gödölyék sajátteljesítmény-vizsgálata,
d) növendék bakok sajátteljesítmény-vizsgálata,
e) tejelõ anyák zárt laktációja,
f) tenyészbakok tejtermelési célú üzemi ivadékvizsgálata.
52. §
(1) Minõsített anyák szaporasági teljesítményének végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a
vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre számítógépes feldolgozás mellett.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a központi adatbank alapján – hatósági bizonyítványt
állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.
53. §

(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a központi adatbank alapján – hatósági bizonyítványt
állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a központi adatbank alapján – hatósági bizonyítványt
állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

56. §
(1) Tejelõ anyák zárt laktációja vizsgálat végzésére
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati Kódex elõírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes
feldolgozás mellett.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a központi adatbank alapján – hatósági bizonyítványt
állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

57. §

(1) Anyák ismert származású gidák utáni hústermelõ
képességének mérésére támogatást igényelhet a tenyésztõ
szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati
Kódex elõírásai szerint kerülnek elvégzésre és kiértékelésre, egységes számítógépes feldolgozás mellett.

(1) Tenyészbakok tejtermelési célú üzemi ivadékvizsgálatának végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ
szervezet, ha a vizsgálatok a Teljesítményvizsgálati
Kódex által elõírt módszerrel és egyedszámmal kerültek
elvégzésre és kiértékelésre.

(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a központi adatbank alapján – hatósági bizonyítványt
állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a központi adatbank alapján – hatósági bizonyítványt
állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.
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Tenyészérték megállapítása

62. §

58. §

(1) Tenyészállatok törzskönyvben tartására támogatást
igényelhet a tenyésztõ szervezet a törzskönyvi nyilvántartások vezetéséért.

(1) Tenyészérték megállapítására (tenyészértékbecslés)
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az értékelésben részt vevõ és tenyészértéket kapott egyedek után, szerzõdés alapján.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a központi adatbank alapján – hatósági bizonyítványt
állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

LÓFÉLÉK TENYÉSZTÉSE
Törzskönyvezés
59. §
Támogatás a törzskönyvezés célterület keretében az
alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:
a) állatazonosítás, nyilvántartás,
b) származás-nyilvántartás (kancafedeztetés-nyilvántartás),
c) törzskönyvben tartás (tenyészállat),
d) DNS alapú származás-ellenõrzés (DNS vizsgálattal
nem kizárt õsök).

60. §
(1) Állatazonosítás végzésére, nyilvántartás vezetésére
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha elvégezte
vagy elvégeztette a lófélék egyedi azonosításáról felvett
törzskönyvi nyilvántartási adatok számítógépes feldolgozását, és az ENAR adatokat eljuttatta a központi adatbankba.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a központi adatbank alapján – hatósági bizonyítványt
állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

61. §
(1) Származás-nyilvántartás vezetésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a kancafedeztetés nyilvántartásának végzéséért vagy végeztetéséért.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a származás-nyilvántartás alapján – hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a
támogatási kérelmet záradékkal látja el.

(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a törzskönyvi adatok alapján – hatósági bizonyítványt
állít ki, amelynek alapján a tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

63. §
(1) DNS alapú származás-ellenõrzés végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet, ha a tenyésztési hatóság által elismert tenyésztési programja szerinti származás-ellenõrzési vizsgálatot végeztet ISAG akkreditációval
rendelkezõ hazai laboratóriumban, és a vizsgálat alapján
a szülõk nem zárhatók ki.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési
hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

Teljesítményvizsgálat
64. §
Támogatás a teljesítményvizsgálat végzése célterület
keretében az alábbi tevékenységekre vehetõ igénybe:
a) méncsikók központi sajátteljesítmény-vizsgálata,
b) ló teljesítményvizsgálata.

65. §
(1) Méncsikók központi sajátteljesítmény-vizsgálata
végzésére támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet
a méncsikók Teljesítményvizsgálati Kódexben meghatározott központi – a tenyésztési hatóság által akkreditált – helyszínen rendezett sajátteljesítmény-vizsgálatáért,
abban az esetben, ha a vizsgált egyed
a) a tenyésztési hatóság által akkreditált helyen, a tenyésztési hatóság által került felkészítésre és ott vizsgázott,
b) a tenyésztési hatóság által akkreditált helyen eredményesen vizsgázott.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési
hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

66. §
(1) Lófélék teljesítményvizsgálatának végzésére támogatást vehet igénybe a tenyésztõ szervezet. A támogatás az
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adott fajta teljesítményvizsgálatainak elvégzése vagy elvégeztetése és számítógépes adatgyûjtõ rendszerének mûködtetése esetén, azon lófélék után igényelhetõ, amely a
Ló Teljesítményvizsgálati Kódex szabályainak megfelelõ
tenyészszemlén vagy központi kanca-teljesítményvizsgálaton támogatási évben került minõsítésre, illetve az elismert lóféléket tenyésztõ szervezet által meghatározott ivadék- és sajátteljesítmény szintet értékelhetõ eredménnyel
teljesítette. A támogatás minõsített egyedenként évente
csak egy alkalommal igényelhetõ.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési
hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

Tenyészérték megállapítása
67. §
(1) Tenyészérték megállapítására (tenyészértékbecslés)
támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet az értékelésben részt vevõ és tenyészértéket kapott tenyészkancák és
mének után.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság
– a tenyésztõ szervezet által kiadott kimutatás alapján – hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a
tenyésztési hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.

BAROMFITENYÉSZTÉS
68. §
(1) Támogatást igényelhet a tenyésztõ szervezet a baromfifélék (tyúk, gyöngytyúk, pulyka, lúd, kacsa) I. és
II. törzskönyvi osztályba sorolt (elit, nagyszülõ), származási igazolással rendelkezõ tenyészállománya után, a
támogatási évben termelõ, betörzsesített nõivarú egyedenként.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési
hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.
(3) Támogatás állományonként évente egy alkalommal
igényelhetõ.

NYÚLTENYÉSZTÉS
69. §
(1) Támogatást igényelhet a házinyúl- és angóranyúltenyésztõ szervezet a hitelesített törzskönyvi nyilvántartásában szereplõ, tetovált egyedi azonosítóval ellátott tenyésznövendék után.
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(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési
hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.
(3) A támogatás évente egy alkalommal igényelhetõ.

PRÉMES ÁLLAT TENYÉSZTÉSE
70. §
(1) Támogatást igényelhet a prémesállat-tenyésztõ szervezet az egyedi bírálat alapján fõtörzskönyvbe vett és hitelesített törzskönyvi adatokkal rendelkezõ, tenyésztésbe
állított egyedek után.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési
hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.
(3) A támogatás évente egy alkalommal igényelhetõ.

MÉHTENYÉSZTÉS
71. §
(1) Támogatást igényelhet a méhtenyésztõ szervezet a
törzskönyvezett és a szakintézet által rendszeresen vizsgált és minõsített méhcsaládokkal rendelkezõ tagjaik által
tartott, a vizsgált és minõsített tenyészcsaládok után, a
törzskönyvi nyilvántartás és a vizsgálati díj befizetését
követõen.
(2) A tevékenység elvégzésérõl a tenyésztési hatóság hatósági bizonyítványt állít ki, amelynek alapján a tenyésztési
hatóság a támogatási kérelmet záradékkal látja el.
(3) Támogatás évente egy alkalommal igényelhetõ, új
anyanevelõ esetében az elsõ évben két alkalommal.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS
72. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.
(2) A tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 98/2007. (IX. 19.)
FVM rendelet 2008. március 11-én hatályát veszti azzal,
hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet 21/2008. (II. 26.) FVM rendelethez

Támogatható jogcímek, tevékenységek és az igényelhetõ
támogatás mértéke

1. Szarvasmarha-tenyésztés
Támogatás jogcíme

Törzskönyvezés

Megnevezés

a) Törzskönyvi nyilvántartás
b) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származásellenõrzés

Teljesítményvizsgálat
végzése

Tételenként igényelhetõ támogatás

1 000 Ft/egyed
3 000 Ft/vizsgálat

c) Mesterséges termékenyítési felelõs hálózat mûködtetése

55 Ft/adat

d) Mesterséges termékenyítési felelõs hálózat által
gyûjtött adatok feldolgozása

47 Ft/adat

a) Tejtermelés-ellenõrzés

650 Ft/egyed

b) Hústermelés-ellenõrzés

310 Ft/egyed

c) Tej ivadékteljesítmény-vizsgálat szervezése

560 Ft/adag

d) Hús ivadékteljesítmény-vizsgálat (ITV)
e) Ivadékvizsgálati célú küllemi teljesítményvizsgálat

41 000 Ft/utód
2 600 Ft/üszõ borjú

f) Húshasznú ivadékvizsgálat

900 Ft/borjú

g) Küllemi bírálat

150 Ft/egyed

Tenyészérték megállapítása Tenyészértékbecslés

16 Ft/egyed

2. Sertéstenyésztés
Támogatás jogcíme

Törzskönyvezés

Megnevezés

a) Törzskönyvezés törzs- és szaporítótelepen

Tételenként igényelhetõ támogatás

4 100 Ft/koca

b) Genetikai vizsgálat

2 100 Ft/vizsgálat

c) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származásellenõrzés

3 000 Ft/vizsgálat
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Támogatás jogcíme

Teljesítményvizsgálat
végzése

Megnevezés

a) Reprodukciós tesztadatok gyûjtése
b) Intramuszkuláris zsírvizsgálat
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Tételenként igényelhetõ támogatás

180 Ft/fialás
2 100 Ft/vizsgálat

c) Üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat (ÜSTV)

200 Ft/vizsgálat

d) Hízékonysági és vágóérték teljesítményvizsgálat
(HVT)

27 000 Ft/ivadék

e) Üzemi ivadék teljesítményvizsgálat
f) Best linear unbiased prediction (BLUP) tenyészértékbecslés céljából végzett ivadékvizsgálat
Tenyészérték megállapítása Tenyészértékbecslés

200 Ft/egyed
18 000 Ft/vizsgálat
30 Ft/egyed

3. Juhtenyésztés
Támogatás jogcíme

Törzskönyvezés

Megnevezés

a) Törzskönyvi nyilvántartás anyánként

425 Ft/egyed

b) Törzskönyvi nyilvántartás jerkénként

500 Ft/egyed

c) Törzskönyvi nyilvántartás törzskosonként

Teljesítményvizsgálat

Tételenként igényelhetõ támogatás

1 700 Ft/egyed

d) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származásellenõrzés

3 500 Ft/vizsgálat

e) Súrlókor rezisztencia vizsgálat

2 400 Ft/vizsgálat

a) Minõsített anyák bárányozási teljesítményvizsgálata

170 Ft/egyed

b) Anyák hústermelõ-képességének vizsgálata

300 Ft/egyed

c) Növendék jerkék sajátteljesítmény-vizsgálata

1 400 Ft/egyed

d) Növendék kosok sajátteljesítmény-vizsgálata

6 500 Ft/egyed

e) Tejelõ anyák zárt laktációjának vizsgálata

1 000 Ft/egyed

f) Tenyészkosok gyapjú célú üzemi ivadékvizsgálata

21 000 Ft/csoport

g) Tenyészkosok hús-tejcélú üzemi ivadékvizsgálata

42 000 Ft/csoport

Tenyészérték megállapítása Tenyészértékbecslés

105 Ft/egyed

4. Kecsketenyésztés
Támogatás jogcíme

Törzskönyvezés

Megnevezés

Tételenként igényelhetõ támogatás

a) Törzskönyvi nyilvántartás anyánként

425 Ft/egyed

b) Törzskönyvi nyilvántartás gödölyénként

500 Ft/egyed

c) Törzskönyvi nyilvántartás törzsbakonként
d) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származásellenõrzés

1 700 Ft/egyed
3 500 Ft/vizsgálat
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Támogatás jogcíme

Teljesítményvizsgálat
végzése
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Megnevezés

Tételenként igényelhetõ támogatás

a) Minõsített anyák született gidák után történõ szaporasági teljesítménye

170 Ft/született gida

b) Anyák ismert származású gidák utáni hústermelõképessége

300 Ft/egyed

c) Növendék gödölyék sajátteljesítmény-vizsgálata

1 400 Ft/egyed

d) Növendék bakok sajátteljesítmény-vizsgálata

6 700 Ft/egyed

e) Tejelõ anyák zárt laktációja

1 100 Ft/egyed

f) Tenyészbakok tejtermelési célú üzemi ivadékvizsgálata

47 000 Ft/bak

Tenyészérték megállapítása Tenyészértékbecslés

105 Ft/egyed

5. Lófélék tenyésztése
Támogatás jogcíme

Megnevezés

Tételenként igényelhetõ támogatás

a) Állatazonosítás, nyilvántartás
b) Származás-nyilvántartás (kancafedeztetés-nyilvántartás)
c) Törzskönyvben tartás (tenyészállat)
d) Dezoxiribonukleinsav (DNS) alapú származás-ellenõrzés (DNS vizsgálattal nem kizárt õsök)
Teljesítményvizsgálat
a) Méncsikók a tenyésztési hatóság által akkreditált
végzése
helyen került felkészítésére és vizsgáztatására
b) Méncsikók a tenyésztési hatóság által akkreditált
helyen történt eredményes vizsgáztatására
c) Lófélék teljesítményvizsgálata
Tenyészérték megállapítása Tenyészértékbecslés
Törzskönyvezés

1 200 Ft/egyed
1 200 Ft/egyed
10 000 Ft/egyed
3 000 Ft/vizsgálat
200 000 Ft/egyed
150 000 Ft/egyed
12 000 Ft/egyed
1 200 Ft/egyed

6. Baromfi- és egyes kisállattenyésztés
Támogatás jogcíme

Törzskönyvezés

Megnevezés

a) Tyúk, gyöngytyúk
1. I. törzskönyvi osztályban
2. II. törzskönyvi osztályban
b) Lúd
1. I. törzskönyvi osztályban
2. II. törzskönyvi osztályban
c) Kacsa, pulyka
1. I. törzskönyvi osztályban
2. II. törzskönyvi osztályban
d) Nyúl
e) Prémes állat
f) Méh

Tételenként igényelhetõ támogatás

1 100 Ft/betörzsesített
nõivarú egyed
390 Ft/betörzsesített
nõivarú egyed
3 850 Ft/betörzsesített
nõivarú egyed
1 400 Ft/betörzsesített
nõivarú egyed
2 750 Ft/betörzsesített
nõivarú egyed
1 100 Ft/betörzsesített
nõivarú egyed
1 000 Ft/tenyésznövendék
2 500 Ft/egyed
8 000 Ft/méhanya
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Támogatás jogcíme

Teljesítményvizsgálat végzése
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Megnevezés

Tételenként igényelhetõ támogatás

g) Ivadékvizsgálat
h) Tenyésztési program végrehajtása

11 000 Ft/méhcsalád
88 000 Ft/méhapa család
vagy tenyészcsalád

7. Fajtaelismerésre és a fajtaelismerés fenntartására irányuló teljesítményvizsgálat
Teljesítményvizsgálat végzése

Végtermék és fajtatesztek

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
10/2008. (II. 26.) ÖTM
rendelete
az ikerintézményi program és projektjei
lebonyolításának részletes szabályairól
Az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési tevékenységének ellátásáról szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
m) pontjában megállapított feladatkörben a következõket
rendelem el:
Általános rendelkezések
1. §
E rendelet hatálya az ikerintézményi programban pályázóként részt vevõ magyarországi szervekre és természetes
személyekre terjed ki.
2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) adminisztratív iroda (Administrative Office): a kedvezményezett állam közigazgatási rendszerébe tartozó,
ikerintézményi, illetve rövid távú ikerintézményi projektek
pénzügyi, adminisztratív lebonyolításáért felelõs szerv;
b) akkreditált szerv (Mandated Body): minden olyan intézmény, amely nem minõsül a 73/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdésének a)–b) pontjaiban meghatározott szervnek, tevékenysége révén azonban
azok valamelyikéhez közvetlenül kapcsolódik, továbbá megfelel az R. 3. § (3) bekezdésben foglalt feltételeknek;
c) Európai Bizottság Ikerintézményi Koordináló Egysége (Twinning Co-ordination Team, a továbbiakban: Ikerintézményi Koordináló Egység): az ikerintézményi program teljes körû, átfogó koordinálásáért felelõs, központi
szerv;
d) hosszú távú ikerintézményi szakértõ (Resident Twinning Advisor): a projektmegvalósítás operatív irányításáért

Vizsgálati költségek 50%-a

felelõs, a megvalósítás idõtartama alatt folyamatosan a
kedvezményezett országban tartózkodó, ám továbbra is a
pályázásra jogosult intézmény állományába tartozó személy az ikerintézményi projektek esetében;
e) ikerintézményi felelõs: a pályázásra jogosult intézmény keretein belül kijelölt személy, akin keresztül a nemzeti koordinációt végzõ szerv kapcsolatot tart a szakértõt
küldõ intézménnyel;
f) Ikerintézményi Kézikönyv (Twinning Manual): az
ikerintézményi program szabályrendszerét tartalmazó, az
Ikerintézményi Koordináló Egység által elkészített hivatalos dokumentum;
g) ikerintézményi menedzsment költségek kompenzációja (Twinning Management Cost Compensation,
a továbbiakban: ikerintézményi menedzsment kompenzáció): a pályázat megvalósítási jogát elnyerõ intézmény számára a ledolgozott szakértõi napok után automatikusan
járó, a szakértõi díjak 150%-ának megfelelõ szabad felhasználású összeg, amely a projekt kivitelezése során felmerülõ irányítási, adminisztrációs költségek fedezését
szolgálja;
h) ikerintézményi program (Twinning Programme): az
Európai Unió intézményfejlesztési programja, melynek
célja a közösségi vívmányok átvételének, alkalmazásának
elõsegítése a kedvezményezett államok közigazgatási
rendszerének fejlesztésén keresztül;
i) ikerintézményi projekt (Twinning Project): az ikerintézményi programon belül megvalósított, elsõsorban átfogó intézményfejlesztési reformok végrehajtását szolgáló,
minimum 12 hónap idõtartamú projekttípus, mely során a
küldõ állam szakértõi az európai uniós intézményrendszer
kiépítésével, mûködtetésével kapcsolatos tapasztalataikat
adják át a kedvezményezett ország szakembereinek;
j) ikerintézményi szerzõdés (Twinning Contract): az
ikerintézményi projekt megvalósításáról kötött szerzõdéses megállapodás a kedvezményezett, illetve a donor ország érintett intézményei között, amely tartalmazza a munkatervet, valamint az Ikerintézményi Kézikönyv által kötelezõen elõírt mellékleteket;
k) Ikerintézményi Stratégia (a továbbiakban: Stratégia): a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban:
NFÜ) által az érintett tárcák bevonásával elkészített, és
évente felülvizsgált dokumentum, mely országos szinten a
fõbb stratégiai célkitûzéseket tartalmazza;
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l) junior partner: a pályázásra jogosult intézmények által létrehozott nemzetközi konzorcium azon tagja, amelynek a pályázatírásban és a projektmegvalósításban való
részvétele, valamint koordinációs feladatai a projekt
egy – a konzorcium vezetõjével egyetértésben – meghatározott részére korlátozódnak;
m) kedvezményezett intézmény (Beneficiary institution): az Ikerintézményi Kézikönyvben lehetséges kedvezményezettként megjelölt valamely ország azon intézménye, mely jogosult államigazgatási rendszerének fejlesztése céljából ikerintézményi, illetve rövid távú ikerintézményi pályázati felhívást kiírni, a projekt megvalósításáért felelõs pályázásra jogosult intézményt kiválasztani,
valamint a kiválasztott féllel együttmûködve a projektet
megvalósítani;
n) konzorciumi egyezmény (Consortium Agreement):
az ikerintézményi projektek megvalósítása során, különbözõ országok pályázásra jogosult intézményei között létrejött egyezmény, mely a konzorcium vezetõje, valamint a
junior partnerek közötti viszonyt szabályozza;
o) konzorcium vezetõje (Lead partner): a pályázásra jogosult intézmények által létrehozott nemzetközi konzorcium azon tagja, mely a pályázatírási, szerzõdéskötési és
projektmegvalósítási szakasz teljes koordinálásáért, valamint az ezzel kapcsolatos döntések meghozataláért felelõs;
p) Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység
(a továbbiakban: KPSZE): az NFÜ felügyelete alá tartozó
szerv, mely Magyarországon az adminisztratív iroda szerepét tölti be olyan projekteknél, ahol a magyar intézmény
a kedvezményezett fél, a donori ikerintézményi tevékenység során pedig a projektmegvalósításban részt vevõ intézmények szükségleteinek megfelelõen – a velük történt külön megállapodás alapján – a projektek pénzügyi és adminisztratív lebonyolításában vállal szerepet;
q) napidíj (Per diem): a kiküldetés idején mindenkor
érvényes napi díjszabás szerint a kedvezményezett országban eltöltött éjszakák száma alapján elszámolható, az
Európai Bizottság által országonként meghatározott és
rendszeresen felülvizsgált kiküldetési díj, a szállodai, étkezési és helyi közlekedési költségek fedezésére;
r) nemzeti ikerintézményi megbízott (National Contact
Point, a továbbiakban: nemzeti megbízott): a nemzeti
szintû koordinációt végzõ személy a küldõ és kedvezményezett országokban; Magyarországon az NFÜ ikerintézményi koordinációért felelõs szervezeti egységének köztisztviselõje;
s) nemzeti koordinációt végzõ szerv: az NFÜ;
t) pályázásra jogosult intézmény: az R. 1. § (1) bekezdésének a)–c) pontjában meghatározott szervek, amelyek
jogosultak a kedvezményezett intézmény által elkészített
projektfelhívásokra pályázatot benyújtani;
u) projektvezetõ (Project leader): a pályázásra jogosult
intézmény által vállalt, projektlebonyolítással kapcsolatos
tevékenység stratégiai irányításáért felelõs, a pályázásra
jogosult intézmény által kijelölt személy;
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v) rövid távú ikerintézményi projekt (Twinning Light
Project): az ikerintézményi programon belül megvalósított, ám az ikerintézményi projektnél kisebb költségvetésû
és idõtartamú projekttípus, mely során a küldõ állam szakértõi az európai uniós intézményrendszer kiépítésével,
mûködtetésével kapcsolatos tapasztalataikat adják át a
kedvezményezett ország szakembereinek;
w) szakértõi díj: az ikerintézményi, illetve rövid távú
ikerintézményi projektek megvalósításában részt vevõ
szakértõk juttatása minden olyan nap után, mely során a
kedvezményezett állam területén a szakértõ az ikerintézményi szerzõdés munkatervében (workplan) meghatározott feladatok megvalósítására irányuló tevékenységet
folytatott;
x) szóbeli meghallgatás (Selection Meeting): a projektmegvalósításban részt vevõ pályázásra jogosult intézmény
kiválasztásának második, a kedvezményezett országban
megrendezésre kerülõ fázisa az ikerintézményi projektek
esetében;
y) tagállami Partner (Member State Partner): az ikerintézményi vagy rövid távú ikerintézményi projektek lebonyolítására önállóan – vagy szakértõk bevonásával, de
junior partner nélkül – pályázó intézmény.

A pályázás szakasza
3. §
(1) A kedvezményezett intézmény által elkészített és az
Európai Bizottság által jóváhagyott pályázati felhívást a
nemzeti megbízott elektronikus formában haladéktalanul
továbbítja a szakmailag érintett magyar szervek ikerintézményi felelõseinek, valamint gondoskodik az aktuális felhívások listájának az NFÜ hivatalos honlapján való közzétételérõl.
(2) A pályázásra jogosult intézmények kötelesek ikerintézményi felelõst kijelölni.
(3) Az ikerintézményi felelõs feladata:
a) az ikerintézményi és a rövid távú ikerintézményi pályázati felhívások elektronikus úton történõ fogadása,
b) a pályázati felhívások – kézhezvételtõl számított két
munkanapon belüli – továbbítása a pályázásra jogosult intézményen belüli illetékes szervezeti egységhez,
c) a nemzeti megbízott írásban történõ informálása a
pályázási szándékról, valamint annak formájáról.

4. §
(1) A pályázásra jogosult intézmény a pályázásról való
döntéshozatal során köteles a Stratégiában lefektetett célkitûzések figyelembevételével eljárni.
(2) A pályázásra jogosult intézmény rendelkezésére álló
erõforrások, valamint az adott projekt jellegének legin-
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kább megfelelõ részvételi forma kiválasztását a nemzeti
megbízott tanácsadással segíti.
(3) A pályázási forma jellegétõl függetlenül a pályázás
határidejének lejárta elõtt minimum három munkanappal a
pályázásra jogosult intézmény köteles a nemzeti megbízottat írásban értesíteni részvételi szándékáról, annak formájáról.
(4) A pályázásra jogosult intézmény felkérésére a nemzeti megbízott segítséget nyújt – a pályázásra jogosult intézmény ikerintézményi programban való részvételéhez
szükséges – külföldi vagy magyar partnerintézmény keresésében.
(5) A pályázásra jogosult intézmény a (4) bekezdésben
foglalt felkérés során – elektronikus úton, továbbá írásban
is – értesíti a nemzeti megbízottat a részvétel formájáról,
az általa biztosított szakértõk státuszáról (rövid-, középvagy hosszú távú), létszámáról, valamint arról, hogy az
adott projekt mely részeinek megvalósítását vállalja. Külföldi partner keresése esetén a nemzeti megbízott értesítésekor – magyar nyelvû írásbeli tájékoztatás mellett – egy
angol nyelvû elektronikus értesítést is mellékelni kell.
(6) Az együttmûködni kívánó intézmények közvetlenül
a pályázásra jogosult intézményt keresik meg. A külföldi
vagy magyar intézmény részérõl történt megkeresésekrõl,
illetve a végleges partner kiválasztásáról a pályázásra jogosult intézmény ikerintézményi felelõse köteles a nemzeti megbízottat írásban – a pályázás határidejének lejárta
elõtt minimum három munkanappal – tájékoztatni.

5. §
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pen elõkészítettnek találja, saját hatáskörében kivételesen
mégis dönthet a továbbítás mellett. Ellenkezõ esetben a
pályázati anyagot – további indoklás nélkül – visszaküldi
az azt benyújtó intézménynek. A pályázásra jogosult intézmény nem köteles a pályázatot a nemzeti megbízott részére megküldeni, ha az R. 9. §-ában meghatározott szakértõ delegálás útján vesz részt a projektben.
(4) A pályázat nyomtatott, projektvezetõ által aláírt példányát a pályázásra jogosult intézmény köteles az elektronikus verzió megküldésétõl számított öt munkanapon belül a nemzeti megbízott részére megküldeni.
(5) Amennyiben több magyar intézmény is jelzi pályázási szándékát ugyanarra a projektre, a nemzeti megbízott
egyeztetõ megbeszélést hív össze az érintettek részvételével. Ha az egyeztetésen nem sikerül megállapodásra jutni,
a nemzeti megbízott saját hatáskörében dönt arról, hogy
melyik intézmény pályázatát tekinti hivatalos magyar pályázatnak. Döntésérõl minden esetben értesíti az érintetteket.
(6) A nemzeti megbízott ellenõrzi az Ikerintézményi
Kézikönyvben meghatározott, pályázatra vonatkozó követelmények teljesülését. A pályázásra jogosult intézmény
sikeres pályázása érdekében a nemzeti megbízott a pályázási határidõt megelõzõen a hozzá eljuttatott írásbeli pályázati anyagot – a pályázásra jogosult intézmény elõzetes
beleegyezésével – módosíthatja. A módosított pályázatot a
nemzeti megbízott köteles elektronikus úton a pályázásra
jogosult intézmény részére eljuttatni.
(7) A nemzeti megbízott köteles a hivatalos pályázási
határidõn belül a pályázatot továbbítani az Ikerintézményi
Koordináló Egységnek, illetve a kiírásban megjelölt egyéb
szervnek vagy intézménynek.

(1) A pályázat elkészítésére vonatkozó követelményeket az Ikerintézményi Kézikönyv, valamint a projektfelhívás tartalmazza. A pályázat szakmai jellegû kidolgozása a
pályázásra jogosult intézmény feladata, a pályázatírásban
a nemzeti megbízott – felkérés esetén – segítséget nyújt.

(8) A pályázatírási szakaszban a pályázásra jogosult intézmény részérõl felmerült költségek a pályázásra jogosult
intézményt terhelik.

(2) Az elkészített pályázati anyagban a pályázásra jogosult intézmény köteles projektvezetõt kijelölni. Projektvezetõvé az jelölhetõ ki, aki:
a) a küldõ intézménnyel munkaviszonyban, szolgálati,
köztisztviselõi vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll;
b) vezetõ beosztású;
c) a pályázásra jogosult intézmény által vállalt projektlebonyolítással kapcsolatos tevékenység koordinálásához
kellõ szakmai tapasztalattal rendelkezik.

6. §

(3) Az elkészült pályázati anyagot a hivatalos pályázási
határidõ lejárta elõtt legkésõbb három munkanappal a pályázásra jogosult intézmény – amennyiben önállóan, konzorcium vezetõjeként vagy junior partnerként pályázik – köteles elektronikus formában a nemzeti megbízott
részére megküldeni. A határidõn túl beérkezett pályázati
anyagokat a nemzeti ikerintézményi megbízott nem köteles továbbítani, azonban ha azokat szakmailag kellõkép-

(1) Az ikerintézményi projekt nyertes pályázója az írásbeli pályázati dokumentum, valamint annak szóbeli prezentációja alapján kerül kiválasztásra. Amennyiben a pályázásra jogosult intézmény önállóan vagy konzorcium
vezetõjeként pályázik a projekt megvalósítására, a szóbeli
meghallgatásra kötelezõ legalább a hosszú távú ikerintézményi szakértõt, valamint a projektvezetõt delegálni.
(2) A kedvezményezett államban megrendezett szóbeli
meghallgatás során a vezetõ tagállami projektvezetõ és a
hosszú távú ikerintézményi szakértõ ismerteti a pályázásra
jogosult intézmény pályázati anyagának fõbb ismérveit. A
junior tagállami projektvezetõ szintén részt vehet a meghallgatáson.
(3) A meghallgatás idõpontjáról a nemzeti megbízott az
Ikerintézményi Koordináló Egységtõl vagy a kedvezmé-
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nyezett államban található adminisztratív irodától kap értesítést. Az így kapott információt a nemzeti megbízott haladéktalanul továbbítja a pályázásra jogosult intézmény
ikerintézményi felelõsének.
(4) A nemzeti megbízott hivatalosan kérelmezheti a
meghallgatás idõpontjának módosítását az Ikerintézményi
Koordináló Egységtõl vagy a kedvezményezett államban
található adminisztratív irodától.
(5) A szóbeli meghallgatáson való sikeres szereplés érdekében a nemzeti megbízott a kiutazó magyar delegáció
részére a kedvezményezett országról háttéranyagot biztosíthat, valamint kezdeményezheti a kedvezményezett országban mûködõ magyar diplomáciai képviselet meghallgatáson való jelenlétét, melyrõl a Külügyminisztériumot
egyidejûleg tájékoztatja.
(6) A szóbeli prezentációt értékelõ formanyomtatványt
a pályázásra jogosult intézmény közvetlenül a kedvezményezett intézménytõl kapja. A pályázásra jogosult intézmény köteles az értékelõ formanyomtatvány másolatát a
kézhezvételtõl számított öt munkanapon belül a nemzeti
megbízottnak megküldeni.
(7) A szóbeli meghallgatással kapcsolatos, a pályázásra
jogosult intézmény részérõl felmerült költségek a pályázásra jogosult intézményt terhelik.
(8) A rövid távú ikerintézményi projekteknél nincs szóbeli meghallgatás.

7. §
A kedvezményezett intézmény által meghozott, a nyertes pályázatot kiválasztó döntésrõl szóló hivatalos értesítést a pályázásra jogosult intézmény köteles a nemzeti
megbízott részére az értesítés másolatának kézhezvételétõl számított öt munkanapon belül megküldeni.

A szerzõdéskötési szakasz
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(3) A szerzõdéskötés fõbb lépéseirõl a pályázásra jogosult intézmény a nemzeti megbízottat írásban tájékoztatja,
valamint a szerzõdéstervezetek és a végsõ szerzõdés másolatát a kézhezvételtõl számított öt munkanapon belül eljuttatja a nemzeti megbízott részére.
(4) Az ikerintézményi szerzõdést a pályázásra jogosult
intézmény részérõl a projektvezetõ írja alá. Amennyiben a
projektvezetõ a pályázásra jogosult intézmény költségvetése fölött kötelezettségvállalási jogkörrel nem rendelkezik, aláírása mellett a szerzõdést a kötelezettségvállalási
jogkörrel rendelkezõ személy is ellenjegyzi.
(5) A nemzeti megbízott a pályázásra jogosult intézmény megkeresésére segít a pályázásra jogosult intézmény
érdekeinek megfelelõ szerzõdés kialakításában.
(6) A projektben részt vevõ felek a szerzõdéstervezetet
a 7. § szerinti értesítéstõl számított 3 hónapon belül eljuttatják az Ikerintézményi Kézikönyvben meghatározott
szerv részére véleményezésre. A határidõ elmulasztása a
kedvezményezett intézmény döntése alapján a pályázati
felhívás újraköröztetését eredményezheti.
(7) A projektben részt vevõ felek az általuk aláírt, de az
Ikerintézményi Koordináló Egység által még jóvá nem hagyott szerzõdést – a pályázati döntés kihirdetésétõl számított hat hónapon belül – az Ikerintézményi Koordináló
Egység és a kedvezményezett államban található adminisztratív iroda részére jóváhagyásra eljuttatják. A szerzõdéskötést követõen válik lehetõvé a szerzõdéskötési szakasz során felmerült, a projektvezetõhöz, a hosszú távú
ikerintézményi szakértõhöz, valamint a junior partner projektvezetõjéhez kapcsolódó költségek utólagos, a kedvezményezett államban található adminisztratív iroda általi
megtérítése. A szerzõdés elõkészítéséhez kapcsolódó költségek kizárólag abban az esetben számolhatók el, ha az
ikerintézményi szerzõdés megkötésre kerül, és a kiválasztásról és a szerzõdés hatálybalépésérõl szóló értesítések
között nem telik el több, mint hat hónap.
(8) A rövid távú ikerintézményi projektek esetében a
(7) bekezdésben meghatározott költségeket az adminisztratív iroda nem téríti meg.

8. §
(1) A 2. § j) pontjában meghatározott ikerintézményi
szerzõdés tartalmára vonatkozóan az Ikerintézményi Kézikönyv és mellékleteinek elõírásai az irányadóak.
(2) Az ikerintézményi szerzõdés tartalmát a pályázásra
jogosult intézmény határozza meg a kedvezményezett intézménnyel egyetértésben. Az ikerintézményi szerzõdésben részletesen szabályozni kell különösen a felek felelõsségét, – a projekt szabályos megvalósulása tekintetében – a projekt pénzügyi, adminisztratív lebonyolításának
rendjét. Az ikerintézményi szerzõdést jóváhagyhatja az
Ikerintézményi Koordináló Egység, erre vonatkozóan a
mindenkor érvényes Ikerintézményi Kézikönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

9. §
(1) Amennyiben a pályázásra jogosult intézmény – akár
nemzetközi konzorcium vezetõjeként, akár junior partnerként – vesz részt ikerintézményi projekt megvalósításában, köteles az ikerintézményi szerzõdés aláírását megelõzõen konzorciumi egyezményt kötni a partnerintézménnyel. A nemzeti megbízott tanácsadás útján segíti a
pályázásra jogosult intézményt a konzorciumi egyezmény
kidolgozásában. A pályázásra jogosult intézmény a konzorciumi egyezmény megkötésérõl az egyezmény másolatának az aláírást követõ öt munkanapon belül történõ megküldésével értesíti a nemzeti megbízottat.
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(2) A konzorciumi egyezményt a pályázásra jogosult intézmény részérõl a projektvezetõ írja alá. Amennyiben a
projektvezetõ a pályázásra jogosult intézmény költségvetése fölött kötelezettségvállalási jogkörrel nem rendelkezik, aláírása mellett az egyezményt a kötelezettségvállalási
jogkörrel rendelkezõ személy is ellenjegyzi.
(3) Az egyezményben az Ikerintézményi Kézikönyv
alapján meg kell határozni:
a) a pályázásra jogosult intézmény által elvégzendõ
projektfeladatokkal kapcsolatos döntési jogköröket;
b) a konzorciumi felek projektmegvalósításra vonatkozó – egymással, a kedvezményezett intézménnyel, valamint az Európai Bizottsággal szembeni – kötelezettségeit;
c) a pénzügyi lebonyolítás rendjére vonatkozó rendelkezéseket – amennyiben a pályázó intézmény a pénzügyi
lebonyolítást nem bízta más, közvetítõ szervre –, különösen, hogy:
ca) a projektmegvalósításból származó bevételek közvetlenül a pályázásra jogosult intézmény részére kerülnek
átutalásra,
cb) a pályázásra jogosult intézmény junior partnerként
való részvétele esetén a konzorcium vezetõje – a kedvezményezett országban található adminisztratív iroda részérõl történt átutalást követõen, ha a felek másként nem rendelkeznek – tíz munkanapon belül köteles a pályázásra jogosult intézményt megilletõ összeget a pályázásra jogosult
intézmény számlájára átutalni,
cc) a pályázásra jogosult intézmény junior partnerként
való részvétele esetén a pályázásra jogosult intézmény által elvégzendõ projektfeladatokhoz kapcsolódó ikerintézményi menedzsment kompenzációnak maximum 20%-a
engedhetõ át a konzorcium vezetõ részére, a projekt pénzügyi lebonyolítása során felmerülõ költségeinek fedezése
céljából.
(4) Rövid távú ikerintézményi projekt esetében konzorciumi partner nem vonható be a pályázat elkészítésébe.

A projektmegvalósítás szakasza
10. §
(1) A projektmegvalósításban részt vevõ szakemberek
pótlásából adódó feladatok megoldása, valamint a projekt
pénzügyi lebonyolítása a pályázásra jogosult intézmény
feladata.
(2) A pályázásra jogosult intézmény köteles a nemzeti
megbízottat folyamatosan írásban tájékoztatni a projektmegvalósítás jelentõsebb eseményeirõl, valamint a negyedévente elkészített jelentések másolatát a nemzeti
megbízott részére eljuttatni.
(3) A megvalósítási szakasz folyamán jelentkezett problémák megoldásában a nemzeti megbízott – a pályázásra
jogosult intézmény kérésére – segítséget nyújt.
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(1) A pályázat elõkészítésébe, illetve a projektmegvalósításba a pályázásra jogosult intézmény kérése esetén a
KPSZE bevonható.
(2) A KPSZE által elvégzendõ feladatokat a pályázásra
jogosult intézmény, valamint a KPSZE között megkötött
írásbeli megállapodás szabályozza. Az aláírást követõ öt
munkanapon belül a KPSZE köteles az írásbeli megállapodás másolatát a nemzeti megbízott részére eljuttatni.
(3) Az írásbeli megállapodásban rögzített, KPSZE által
nyújtandó szolgáltatások köre a pályázásra jogosult intézmény szükségleteinek megfelelõen kerül meghatározásra.
Az együttmûködés lehetséges fõ területei:
a) segítségnyújtás a pályázati anyag, az ikerintézményi
szerzõdés, valamint a partnerekkel kötendõ konzorciumi
szerzõdés elõkészítésében;
b) a projekt pénzügyi lebonyolításának keretében devizaszámla megnyitása, amelyrõl a KPSZE jogosult kifizetéseket teljesíteni, továbbá a kifizetések (elõleg, közbensõ
kifizetés, végszámla) beérkezését és az elõirányzat módosítását követõen a megállapodás szerinti összeg átutalása a
pályázásra jogosult intézmény részére;
c) pénzügyi jelentések összeállítása, a jelentéshez
szükséges bizonylatok befogadása és megõrzése, a bizonylatok aláíratása, a teljesítések igazoltatása, továbbá a
negyedéves, illetve végsõ pénzügyi jelentés bizonylatok
alapján történõ összeállítása, aláírásra történõ megküldése
a projektvezetõnek, valamint az aláírást követõen a pénzügyi jelentés eljuttatása a kedvezményezett országban mûködõ adminisztratív irodának;
d) a projekt auditorának kiválasztása, vele való szerzõdéskötés és az auditálás kifizetése, az auditor részére a rendelkezésre álló bizonylatok eredeti példányának bemutatása;
e) az archiválás rendjének kialakítása, a bizonylatok
vagy annak másolatai auditálás, ellenõrzés céljából az ellenõrzést végzõ szerv rendelkezésére bocsátása;
f) a projektek megvalósításával kapcsolatos pénzügyi
adatszolgáltatás;
g) a szerzõdésmódosítások elõírásszerû beterjesztése;
h) tájékoztató összeállítása a hosszú távú ikerintézményi szakértõnek, mely rögzíti, hogy milyen költségeket térít a projekt, és milyen bizonylatokkal kell a KPSZE felé
elszámolnia a megadott határidõre;
i) a projekt megvalósítása során a kedvezményezett intézményhez kiutazó rövid távú szakértõk részére küldetési
bizonylatok kiállítása, szakértõi díjak, kiküldetési díjak
felvételével kapcsolatos menedzsment;
j) a projektmegvalósítással kapcsolatos logisztikai feladatok ellátása, szakértõk kiutazásának koordinálása; a tanulmányutak, illetve a szakértõi kiküldetések megszervezése és lebonyolítása;
k) a szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása a
magyar közbeszerzésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen;
l) az ikerintézményi, illetve rövid távú ikerintézményi
projekt általános menedzsmentjébõl fakadó napi levelezés
és kapcsolattartás ellátása;
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m) részvétel a projekt irányító bizottság ülésein;
n) pénzügyi projekt vezetõ biztosítása, amennyiben a
projekt megvalósítása során a KPSZE végzi az adminisztrációt.
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12. §

(2) A hitelintézet a Felügyelet által kiadott alapítási
engedélyrõl szóló határozat jogerõre emelkedésének napjától a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerõre emelkedésének napjáig köteles az e rendelet
szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.
(3) A fióktelep a mûködése megkezdésének napjától
a tevékenysége befejezésének napjáig köteles az e rendelet
szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.

2. §

Záró rendelkezések

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési tevékenységének
ellátásáról szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 4/2006. (IV. 10.) TNM rendelet, valamint az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési tevékenységének
ellátásáról szóló 73/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 4/2006. (IV. 10.) TNM rendelet módosításáról
szóló 6/2006. (IX. 27.) MeHVM rendelet hatályát veszti.
E bekezdés a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter

A pénzügyminiszter
3/2008. (II. 26.) PM
rendelete
a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok
körérõl és az adatszolgáltatás módjáról*
A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény 235. § (2) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §
(1) A hitelintézet és az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ hitelintézet magyarországi
fióktelepe (a továbbiakban: fióktelep) a rendszeres helyszínen kívüli felügyeleti ellenõrzés érdekében az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(a továbbiakban: Felügyelet) részére.
* A rendelet teljes szövegét (mellékletekkel együtt) a Magyar Közlöny
2008. évi 31. számának II. kötete CD-n tartalmazza, amelyet az elõfizetõknek
kérésre megküldünk (telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

(1) A hitelintézet és a fióktelep a felügyeleti jelentését
az 1. és 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelõ tartalommal és formában, a titokvédelmi rendelkezések megtartásával köteles elkészíteni és a Felügyelet részére megküldeni. A felügyeleti jelentések elkészítésének alapját
a magyar számviteli jogszabályok képezik.
(2) Az e rendeletben elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, minõsített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva (a továbbiakban: elektronikus úton) a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell teljesíteni. A Felügyelet az adatszolgáltatási kötelezettséget
akkor tekinti teljesítettnek, ha az az adatfogadó rendszerben „elfogadva” megjelölést kap.
3. §
(1) A hitelintézet és a fióktelep
a) a havi jelentést a beszámolás napját követõ hónap
15. munkanapjáig,
b) a negyedéves jelentést a beszámolás napját követõ
hónap 20. munkanapjáig,
c) a hitelintézet törzsadatairól, illetve a fióktelep törzsadatairól szóló rendszeres jelentést a második negyedévre
vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejûleg a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig, az idõközi
változások miatti törzsadatjelentést a változást követõ
15 munkanapon belül
elektronikus úton köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(2) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet a félévenkénti (összevont alapú) jelentését
a) a június 30-i állapot szerint szeptember 15-ig,
b) a tárgy (üzleti) évrõl a december 31-i állapot szerint,
a tárgyévet követõ év március 31-ig,
c) a tárgy (üzleti) évrõl – amely a december 31-i auditált éves beszámoló alapulvételével készül – a tárgyévet
követõ év július 15-ig
elektronikus úton köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(3) A hitelintézetnek az évenkénti jelentést – az auditált
éves felügyeleti jelentések kivételével – a negyedik negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel együtt kell
megküldenie.
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(4) A hitelintézetnek az éves beszámoló alapján készített auditált mérlegadatokat és eredménykimutatást tartalmazó felügyeleti jelentéseket, valamint az éves beszámolót a jogszabályban meghatározottak szerinti könyvvizsgálói záradékkal és jelentésekkel, illetve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozattal együtt
magyar nyelven, az adatszolgáltató intézmény elektronikus aláírásával, elektronikus úton, a beszámoló elfogadását követõ 15 munkanapon belül kell eljuttatnia a Felügyelet részére.
4. §
A kis- és középvállalkozások helyzetével, támogatásával összefüggõ adatszolgáltatásról szóló 307/2004.
(XI. 13.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében elõírt
adatszolgáltatást e rendeletben foglaltak szerint a tárgyévet követõen az éves beszámoló alapján készített auditált
mérlegadatokat és eredménykimutatást tartalmazó felügyeleti jelentésekkel együtt, a közgyûlést követõ 15 munkanapon belül kell a Felügyelet részére megküldeni.

Átmeneti és záró rendelkezések
5. §
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módjáról szóló 53/2005. (XII. 28.) PM rendelet hatályát
veszti. E bekezdés a rendelet kihirdetését követõ 2. napon
hatályát veszti.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

A tárca nélküli miniszter
1/2008. (II. 26.) TNM
rendelete
a fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint
a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjérõl
A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 78. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm.
rendelet 1. §-ának a) és b) pontjaiban, valamint 3. §-a
(1) bekezdésének c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit elõször a 2008. január hónapra vonatkozó jelentés esetében kell alkalmazni.
(2) 2008. elsõ negyedévben (januárra vonatkozóan februárban, februárra vonatkozóan márciusban, márciusra
vonatkozóan pedig áprilisban) a hitelintézet az „MNB-vel
közös” táblákat és a 4A Lejárati összhang elemzés táblát, a
fióktelep pedig az „Alap” táblákat és az F4A Fióktelep –
Lejárati összhang elemzés táblát köteles jelenteni a Felügyeletnek. A hitelintézet és a fióktelep az elsõ negyedéves táblázatokat teljes terjedelemben (kivéve a hitelintézet által küldendõ 9F Nyilvántartásba vett panaszügyek, a
fióktelepek által küldendõ F9F Fióktelep – Nyilvántartásba vett panaszügyek) május hónapban köteles elõször küldeni az áprilisra vonatkozó táblázatokkal együtt. A 9F
Nyilvántartásba vett panaszügyek, valamint a fióktelepek
által küldendõ F9F Fióktelep – Nyilvántartásba vett
panaszügyek táblákat az adatszolgáltatóknak elõször a
második negyedévre vonatkozóan július hónapban kell
szolgáltatni. A PSZÁF–MNB közös táblák listáját e rendelet 2. számú melléklete „Hitelintézetek és hitelintézeti
fióktelepek jelentései” összefoglaló tábla „MNB-vel közös táblák (monetáris és prudenciális céllal)” címû szakasza tartalmazza. A fióktelepek Alap tábláinak listáját
e rendelet 2. számú melléklete a „Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek jelentései” összefoglaló tábla „Külföldiek fióktelepeinek alap táblái” címû szakasz tartalmazza.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok körérõl és az adatszolgáltatás

(1) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
tárca nélküli miniszter titkársága, a Nemzeti Biztonsági
Felügyelet, a MeH Nemzetbiztonsági Iroda és a Szervezett
Bûnözés Elleni Koordinációs Központ munkakörei fontos
és bizalmas munkakörnek minõsülnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti fontos és bizalmas munkakört betöltõ, illetve ilyen beosztásra jelölt személyek
„C” típusú biztonsági kérdõívet töltenek ki.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Nemzeti Biztonsági Felügyelet
fontos és bizalmas munkaköreirõl, valamint a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 2/1999. (II. 19.) TNM
rendelet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
tárca nélküli miniszter hivatala fontos és bizalmas munkaköreirõl, valamint nemzetbiztonsági ellenõrzésének szintjérõl szóló 2/1998. (XI. 6.) TNM rendelet, illetve a fontos
és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 34/1997. (V. 30.) BM rendelet mellékletének XI. fejezete. Ez a bekezdés a rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Szilvásy György s. k.,
polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
tárca nélküli miniszter
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III. rész HATÁROZATOK
Az Alkotmánybíróság
határozatai
Az Alkotmánybíróság
14/2008. (II. 26.) AB
határozata
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló
alkotmányellenesség megállapítására irányuló indítvány
tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Alkotmánybíróság megállapítja: alkotmányellenes
helyzet áll fenn amiatt, hogy az Országgyûlés nem szabályozta törvényben a helyi önkormányzati képviselõk és a
polgármesterek esküjének a szövegét. Az Alkotmánybíróság felhívja az Országgyûlést, hogy jogalkotási feladatának 2008. június 30. napjáig tegyen eleget.
Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi.
INDOKOLÁS
I.
Az indítványozó mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítását és annak megszüntetését
kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál. A mulasztást a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(a továbbiakban: Ötv.) 19. § (1) bekezdése, 32. §-a, továbbá a helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes
kérdéseirõl szóló 2000. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Kj.tv.) 1. § (1) bekezdése tekintetében kérte megállapítani. Elõadta, hogy az Ötv. módosításáról szóló 1994.
évi LXIII. törvény 19. §-ának hatálybalépése következtében 1994. december 10. napjától a helyi önkormányzati
képviselõk és egyben a polgármesterek esetében már nincs
hatályos törvényi esküszöveg. Az alkotmánysértés megállapítását az Alkotmány 2. § (1) bekezdésére és a 43. §
(2) bekezdés elsõ mondatára alapozta. Azt állította, hogy
az eskü szövegének a hiánya miatt sérül a jogbiztonság,
mert vitássá válhat, hogy milyen tartalommal kell az eskü
letételét teljesíteni a képviselõi munka megkezdésének a
feltételeként. Az eskü törvényi szövegének a hiányában
visszaélés, közigazgatási per származhat abból, ha a képviselõ-testület az „avantgard” eskütételt, az „esetleg szélsõséges politikai nyilatkozatot” elégtelennek minõsíti, s
ezért a képviselõi munka megkezdését nem engedi meg.

1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
„2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.”
„42. § A község, a város, a fõváros és kerületei, valamint a megye választópolgárainak közösségét megilleti a
helyi önkormányzás joga. A helyi önkormányzás a választópolgárok közösségét érintõ helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása.
43. § (1) A helyi önkormányzatok alapjogai (44/A. §)
egyenlõek. Az önkormányzatok kötelezettségei eltérõek
lehetnek.
(2) A helyi önkormányzati jogokat és kötelezettségeket
törvény határozza meg. Az önkormányzat hatáskörének
jogszerû gyakorlása bírósági védelemben részesül, jogai
védelmében az önkormányzat az Alkotmánybírósághoz
fordulhat.”
„44. § (1) A választópolgárok a helyi önkormányzást az
általuk választott képviselõtestület útján, illetõleg helyi
népszavazással gyakorolják.
(2) A képviselõ-testület tagjainak és a polgármesternek
a választását – az idõközi választás kivételével – az elõzõ
általános választást követõ negyedik év október hónapjában kell megtartani.”
2. Az Ötv. indítvánnyal érintett rendelkezései:
„19. § (1) A települési képviselõ a település egészéért
vállalt felelõsséggel képviseli a választóinak az érdekeit.
Részt vehet a képviselõ-testület döntéseinek elõkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenõrzésében. A települési képviselõk jogai és kötelességei azonosak. A települési képviselõ az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követõ ülésen a 32. § szerint esküt tesz.”
„32. § A polgármester tagja a képviselõ-testületnek, a
képviselõ-testület határozatképessége, döntéshozatala,
mûködése szempontjából települési képviselõnek tekintendõ. A polgármester a megválasztását követõen esküt
tesz a képviselõ-testület elõtt.”
3. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) indítvánnyal érintett rendelkezései:
„1. § (1) A polgármesteri foglalkoztatási jogviszony a
képviselõ-testület, a fõvárosi, megyei, megyei jogú városi
közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) és a
polgármester, a fõpolgármester, a megyei közgyûlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) között – a (2) bekezdés b) pontja kivételével – választással létrejövõ, sajátos közszolgálati jogviszony.
(2) A polgármester foglalkoztatási jogviszonya
a) a megválasztásával jön létre a háromezer vagy annál
több lakosú helyi önkormányzatnál, továbbá a háromezer-
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nél kevesebb lakosú községi önkormányzatnál, ha fõállású
polgármesterként választották meg;
b) a szervezeti és mûködési szabályzat módosításával
jön létre a háromezernél kevesebb lakosú községben, ha a
képviselõ-testület a társadalmi megbízatást – a polgármesterrel egyetértésben – fõállásúra változtatja.
2. § (1) A polgármester e tisztsége megszûnik:
a) az új polgármester megválasztásával,
b) az Országgyûlésnek a helyi önkormányzat képviselõ-testülete feloszlatását kimondó határozatával,
c) a képviselõ-testület feloszlásának kimondását követõen új polgármester megválasztásával,
d) halálával,
e) a tisztségrõl történõ lemondással,
f) az összeférhetetlenség kimondásával,
g) sorozatosan törvénysértõ tevékenysége, mulasztása
miatti jogi felelõsségének jogerõs bírósági ítéletben történõ megállapításával, az ítélet jogerõre emelkedésének a
napjával,
h) választójoga elvesztésével,
i) a polgármesternek e tisztségével összefüggõ bûncselekménye miatt, a büntetõjogi felelõsség jogerõs megállapításával, az ítélet jogerõre emelkedésének a napjával,
j) ha az eskü letételét a képviselõ-testület elõtt megtagadja.”
4. A Kj.tv. indítvánnyal érintett rendelkezései:
„1. § (1) A helyi önkormányzati képviselõ (a továbbiakban: önkormányzati képviselõ) megbízatása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkeznek, jogai és kötelezettségei a megbízatás megszûnésével szûnnek meg.
(2) Az önkormányzati képviselõ a képviselõ-testület, a
közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) alakuló ülésén, idõközi választás esetén a megválasztását, illetõleg a kislistán, a kompenzációs listán, a megyei közgyûlési listán mandátumhoz jutott képviselõk esetében a
megbízólevelének átvételét – a választás eredménye elleni
jogorvoslat esetén a jogorvoslati eljárás befejezését – követõ ülésen esküt tesz a képviselõ-testület elõtt. Az eskü
letételéig az önkormányzati képviselõ nem gyakorolhatja
jogait.”

III.
Az indítvány megalapozott.
1. Az Alkotmánybíróságnak a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására vonatkozó
hatáskörét az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 49. §-a szabályozza. Az Abtv. 49. §-a szerint a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására akkor kerülhet sor, ha a jogalkotó szerv a jogszabályi felhatalmazásból származó jogalkotói feladatát elmulasztotta, és ezzel
alkotmányellenességet idézett elõ.
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Az Abtv. rendelkezése, az Alkotmánybíróság gyakorlata alapján a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapításának két együttes feltétele van:
– a jogalkotó jogszabályi felhatalmazáson alapuló,
vagy feltétlen jogszabályi rendezést igénylõ kérdésben
jogalkotói kötelezettségének nem tesz eleget,
– és a jogalkotói kötelezettség elmulasztásának eredményeként alkotmányellenes helyzet keletkezik.
Az Alkotmánybíróság a 35/2004. (X. 6.) AB határozatában az alábbiakban összegezte az Abtv. 49. § (1) bekezdésében szereplõ „jogalkotói mulasztás” és „alkotmányellenes helyzet” egymáshoz való viszonyára vonatkozó álláspontját: „Az Alkotmánybíróság következetesen érvényesített álláspontja, hogy a jogalkotói mulasztásnak és az
alkotmányellenes helyzetnek együttesen kell fennállnia
[22/1990. (X. 16.) AB határozat, ABH 1990, 83, 86.;
37/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 227, 232.]. A
jogalkotói feladat elmulasztása önmagában nem feltétlenül jelent alkotmányellenességet [14/1996. (IV. 24.) AB
határozat, ABH 1996, 56, 58–59.; 479/E/1997. AB határozat, ABH 1998, 967, 968–969.; 1080/D/1997. AB határozat, ABH 1998, 1045, 1046.; 10/2001. (IV. 12.) AB határozat, ABH 2001, 123, 131.], a mulasztásból eredõ alkotmányellenes helyzetet minden esetben csak konkrét vizsgálat eredményeként lehet megállapítani.” (ABH 2004,
504, 508.)
Az Alkotmánybíróság már a 22/1990. (X. 16.) AB határozatában elvi jelentõséggel mutatott rá arra, hogy „a jogalkotó szerv jogalkotási kötelezettségének konkrét jogszabályi felhatalmazás nélkül is köteles eleget tenni, ha azt
észleli, hogy a hatás- és feladatkörébe tartozó területen
jogszabályi rendezést igénylõ kérdés merült fel.” (ABH
1990, 83, 86.).
Az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést nemcsak akkor állapít meg, ha az adott
tárgykörre vonatkozóan semmilyen szabály nincs
[35/1992. (VI. 10.) AB határozat, ABH 1992, 204.], hanem akkor is, ha az adott szabályozási koncepción belül az
Alkotmányból levezethetõ tartalmú jogszabályi rendelkezés hiányzik [15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998,
132, 138.]. A szabályozás tartalmának hiányos voltából
eredõ alkotmánysértõ mulasztás megállapítása esetében is
a mulasztás, vagy a kifejezett jogszabályi felhatalmazáson
nyugvó, vagy ennek hiányában, a feltétlen jogszabályi rendezést igénylõ jogalkotói kötelezettség elmulasztásán alapul. [4/1999. (III. 31.) AB határozat, ABH 1999, 52, 57.]
Az Alkotmánybíróság gyakorlata szerint mulasztásban
megnyilvánuló alkotmánysértés megállapítható akkor is,
ha az adott kérdés tekintetében van ugyan szabályozás, de
az Alkotmány által megkívánt jogszabályi rendelkezés
hiányzik [22/1995. (III. 31.) AB határozat, ABH 1995,
108, 113.], és akkor is, ha a jogalkotó nem megfelelõ tartalommal szabályozott és ezáltal alkotmányellenes helyzet
állt elõ [15/1998. (V. 8.) AB határozat, ABH 1998, 132,
138–139.].
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2. Az indítvány alapján az Alkotmánybíróság a helyi
önkormányzati képviselõk és a polgármesterek eskütétele
szabályozásának változásairól a következõket állapította
meg.
Az 1990. szeptember 30-án hatálybalépett Ötv. nem
rendelkezett a helyi önkormányzati képviselõk esküjérõl,
a polgármesterekrõl az Ötv. 32. §-a a következõként szólt:
A polgármester a megválasztását követõen esküt tesz a
képviselõ-testület elõtt. Az eskü szövege:
„Én .......................................................... esküszöm,
hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak népéhez hû leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot megõrzöm;
megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el, és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel .................................... (település neve) javát szolgálom.”
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény
(a továbbiakban: Ötv.m.) az Ötv. 19. §-a helyébe új rendelkezést iktatott:
„19. § (1) A települési képviselõ a település egészéért
vállalt felelõsséggel képviseli a választóinak az érdekeit.
Részt vehet a képviselõ-testület döntéseinek elõkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenõrzésében. A települési képviselõk jogai és kötelességei azonosak. A települési képviselõ az alakuló ülésen, illetve a megválasztását követõ ülésen a 32. § szerint esküt tesz.”
Ugyanakkor, és ezzel egyidejûleg az Ötv.m. az Ötv.
32. §-át is módosította az alábbiak szerint:
„32. § A polgármester tagja a képviselõ-testületnek, a
képviselõ-testület határozatképessége, döntéshozatala,
mûködése szempontjából települési képviselõnek tekintendõ. A polgármester a megválasztását követõen esküt
tesz a képviselõ-testület elõtt.”
A módosításnak az az eredménye, következménye,
hogy az Ötv. egyrészt újként az önkormányzati képviselõt
is kötelezte eskü letételére az Ötv. 32. §-a szerint, másrészt
ezzel egyidejûleg kihagyta az eskü szövegét a 32. §-ból, s
az eskü szövegét másutt sem helyezte el a törvényben.
3. Az Alkotmánybíróság a 35/1991. (VI. 20.) AB határozatában: „elvi éllel mutat rá arra, hogy meghatározott
életviszonyok, illetõleg tényállások ellentétes – vagy az
értelmezéstõl függõen ellentétes – törvényi rendezése önmagában nem jelent alkotmányellenességet. Az ilyen rendezés alkotmányellenessé csak akkor válik, ha az egyben
az Alkotmány valamely rendelkezésének a sérelmével is
együtt jár, vagyis, ha az ellentétes tartalmú szabályozás
anyagi alkotmányellenességhez vezet, tehát például, ha a
rendelkezések valamelyike meg nem engedett diszkriminációt, egyéb alkotmányellenes helyzet megteremtését,
vagy Alkotmányos alapjog korlátozását eredményezi. Két
(vagy több) törvényi rendelkezés esetleges kollíziója folytán elõálló értelmezési nehézség azonban magába véve
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még nem elegendõ feltétele az Alkotmányellenesség megállapításának.” (ABH 1991, 175, 176.)
Az Ötv. 1994. évi módosítását követõen azonban a helyi
önkormányzati képviselõk és a polgármesterek tekintetében az esküvel összefüggésben több új törvényt alkotott az
Országgyûlés.
A Pttv.-t módosító 2000. évi XLIV. törvény a Pttv. 2. §
(1) bekezdését úgy állapította meg, hogy annak h) pontja
szerint a polgármester e tisztsége megszûnik, ha az eskü
letételét a képviselõ-testület elõtt megtagadja. Ez a rendelkezés 2000. augusztus 1. napjától hatályos.
Még ebben az évben az Országgyûlés megalkotta a
2000. évi XCVI. törvényt a helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl. Ez a törvény a következõ – 2002. évben tartott -önkormányzati választáskor lépett hatályba. E törvény 1. § (2) bekezdése az alábbiakat
tartalmazza:
„(2) Az önkormányzati képviselõ a képviselõ-testület, a
közgyûlés (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület) alakuló ülésén, idõközi választás esetén a megválasztását, illetõleg a kislistán, a kompenzációs listán, a megyei közgyûlési listán mandátumhoz jutott képviselõk esetében a
megbízólevelének átvételét – a választás eredménye elleni
jogorvoslat esetén a jogorvoslati eljárás befejezését – követõ ülésen esküt tesz a képviselõ-testület elõtt. Az eskü
letételéig az önkormányzati képviselõ nem gyakorolhatja
jogait.”
4. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy törvény
kötelezi a helyi önkormányzati képviselõt eskütételre (az
Ötv. 32. §-ra utalva), ugyancsak törvény kötelezi a polgármestert is arra, hogy megválasztását követõen a képviselõ-testület elõtt esküt tegyen, de az eskü szövegét nem tartalmazza törvény. Az eskütétel hagyományosan a választást lezáró ünnepélyes aktus, az eskü letételének elmulasztása viszont súlyos jogkövetkezményekkel jár: a helyi önkormányzati képviselõ esetén azzal, hogy az eskü letételéig nem gyakorolhatja képviselõi jogait, a polgármester
esetén pedig e tisztség elvesztését eredményezi a törvény
erejénél fogva. A kialakult helyzet jogbizonytalanságot
eredményez, ezzel sérti az Alkotmány 2. § (1) bekezdését,
sértheti továbbá az Alkotmány 44. § (1) és (2) bekezdését
is. A választópolgárok ugyanis a helyi önkormányzás gyakorlására megválasztják az önkormányzati képviselõket,
megválasztják a polgármestert, az eskü hiányában viszont
az önkormányzati képviselõk nem gyakorolhatják jogaikat, a polgármesternek pedig e tisztsége megszûnik. Ennek
következtében sérülhet a választópolgárok közösségének
a helyi önkormányzáshoz való joga.
Az Alkotmánybíróság már a 9/1992. (I. 30.) AB határozatában hangsúlyozta: A jogállam nélkülözhetetlen eleme
a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam – s elsõsorban a
jogalkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a
jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is
világosak, egyértelmûek, mûködésüket tekintve kiszámít-
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hatóak és elõreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. Vagyis a jogbiztonság nem csupán az egyes normák
egyértelmûségét követeli meg, de az egyes jogintézmények mûködésének kiszámíthatóságát is. Ezért alapvetõek
a jogbiztonság szempontjából az eljárási garanciák. Csak
formalizált eljárás szabályainak követésével keletkezhet
érvényes jogszabály, csak az eljárási normák betartásával
mûködnek alkotmányosan a jogintézmények. (ABH 1992,
65–66.)
A törvényalkotó az eskü szövegének a hatályon kívül
helyezésével olyan helyzetet teremtett, hogy vitássá tehetõ
az eskü letétele, ezzel pedig jogbizonytalanság keletkezik
abban, hogy a helyi önkormányzati képviselõ gyakorolhatja-e képviselõi jogait, illetõleg megszûnt-e a polgármesternek ez a tisztsége. Az Ötv. 19. § (1) bekezdése szerint az
önkormányzati képviselõ az Ötv. 32. §-a szerint köteles esküt tenni, a 32. §-ban viszont – a módosítás következtében – nem szerepel az eskü, így sem a polgármester, sem
az önkormányzati képviselõ esküjének a szövegét törvény
nem állapítja meg. Mindezek következtében jogalkotói
mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenes helyzet
jött létre, ennek megállapításával az Alkotmánybíróság
kötelezte az Országgyûlést jogalkotói feladatának a teljesítésére.
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Az Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar Közlönyben történõ közzétételét a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megállapítására tekintettel rendelte el.
Dr. Bihari Mihály s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k.,

Dr. Bragyova András s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Holló András s. k.,

Dr. Kiss László s. k.,

alkotmánybíró

elõadó alkotmánybíró

Dr. Kovács Péter s. k.,

Dr. Kukorelli István s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró

alkotmánybíró

Dr. Paczolay Péter s. k.,

Dr. Trócsányi László s. k.,

alkotmánybíró

alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 167/E/2007.

2008/31. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

1353

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2008. évre: 26 460 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2008. évi elõfizetési díj egy évre: 26 460 Ft áfával.
fél évre: 13 230 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
Magyar Közlöny
Határozatok Tára
Önkormányzatok Közlönye
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Bányászati Közlöny
Belügyi Közlöny
Egészségbiztosítási Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Ellenõrzési Figyelõ
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ
Gazdasági Közlöny
Hírközlési Értesítõ
Honvédelmi Közlöny
Igazságügyi Közlöny
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ
Közigazgatási Szemle

121 212 Ft/év
26 460 Ft/év
6 552 Ft/év
22 428 Ft/év
5 544 Ft/év
29 232 Ft/év
25 452 Ft/év
31 752 Ft/év
4 284 Ft/év
21 924 Ft/év
26 964 Ft/év
7 560 Ft/év
21 420 Ft/év
18 900 Ft/év
17 388 Ft/év
7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ
Kulturális Közlöny
Külgazdasági Értesítõ
Munkaügyi Közlöny
Nemzetközi Közlöny
Oktatási Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Sportértesítõ
Statisztikai Közlöny
Szociális Közlöny
Turisztikai Értesítõ
Ügyészségi Közlöny
Pénzügyi Szemle
L'udové noviny
Neue Zeitung

28 476 Ft/év
21 672 Ft/év
23 940 Ft/év
17 640 Ft/év
7 400 Ft/év
25 200 Ft/év
35 028 Ft/év
6 048 Ft/év
15 120 Ft/év
17 892 Ft/év
14 112 Ft/év
7 560 Ft/év
22 680 Ft/év
5 796 Ft/év
5 544 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel megjelenõ lap lemez formátumban 2008. január 1-jétõl elõfizethetõ. Az éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 141 696 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ
A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2008. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 64 260 Ft.
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.
A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 317-9999, 266-9290/240, 241, 245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567, 317-9999,
266-9290/240, 241, 245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407
08.0596 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

