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A földművelésügyi miniszter 34/2015. (VI. 25.) FM rendelete
egyes mezőgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az 1. és a 3. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 2. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. és
28. pontjában, valamint (4) bekezdés b) pontjában,
a 4. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 5., 14. és
16. pontjában,
az 5. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 6. § tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés g) pontjában,
valamint a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 7. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 11. alpontjában,
a 8. § tekintetében a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 36. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1., 2. és 4. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az 1., 3. és 7. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)
Korm. rendelet 90. § 2. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, a 2. § tekintetében
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet módosítása
1. §

Az Erdészeti Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 15/1989. (X. 8.) MÉM rendelet
a)
2. § (2) bekezdésében a „Nemzeti Munkaügyi Hivatal főigazgatójával” szövegrész helyébe
a „foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel” szöveg,
b)
Melléklet I. Általános előírások cím 1.2. pont c) alpontjában a „fővárosi és megyei kormányhivatal
népegészségügyi szakigazgatási szerve, illetve annak megyei intézete” szövegrész helyébe
a „népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal” szöveg
lép.

2. Az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló
4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet módosítása
2. §

(1) Az élelmiszerekben előforduló mikrobiológiai szennyeződések megengedhető mértékéről szóló 4/1998. (XI. 11.)
EüM rendelet [a továbbiakban: 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet] 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(3) E rendelet szerinti hatósági mikrobiológiai vizsgálatot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal és
az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalok és járási hivatalok
(a továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv), valamint – az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
74. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva – a népegészségügyi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei
kormányhivatalok (a továbbiakban: közegészségügyi hatóság) végeznek.”
(2) A 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A közegészségügyi hatóság, illetve – az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény szerinti
élelmiszer-vállalkozásoknál – az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv vesz mintát
a) egészségi ártalom vagy annak gyanúja esetén, illetve annak megelőzése, tájékozódó, adatgyűjtő, feltáró,
monitoring rendszerű vizsgálat végzése céljából;
b) ha jogszabály szerint az élelmiszer forgalomba hozatalához hatósági döntés szükséges.”
(3) A 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet a következő 13. §-sal egészül ki:
„13. § Az 1. és 4. számú mellékletnek az egyes mezőgazdasági tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló
34/2015. (VI. 25.) FM rendelettel megállapított rendelkezéseinek a műszaki szabványok és szabályok terén történő
információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról
szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv – 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel módosított – 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 91. szám

9389

(4) A 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet
a)
1. számú melléklete az 1. melléklet szerint,
b)
4. számú melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

3. A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet módosítása
3. §

A Mezőgazdasági Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 16/2001. (III. 3.) FVM rendelet Melléklet 8. 4. pont a) alpont
3. alpontjában az „Önjáró mezőgazdasági betakarítógép” szövegrész helyébe a „2 méter feletti vágóasztal szélességű
önjáró mezőgazdasági betakarítógép” szöveg lép.

4. A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet módosítása
4. §

(1) A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet [a továbbiakban: 44/2003.
(IV. 26.) FVM rendelet] 2. § (1) bekezdés 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„13. a Bizottság 2008/38/EK irányelve (2008. március 5.) a különleges táplálási célokra szánt takarmányok tervezett
alkalmazási listájának létrehozásáról, valamint az azt módosító, a Bizottság 2008/82/EK irányelve, 1070/2010/EU,
5/2014/EU és 1123/2014/EU rendelete,”
(2) A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„18. az Európai Parlament és a Tanács 2002/32/EK irányelve (2002. május 7.) a takarmányban előforduló nemkívánatos
anyagokról, valamint az azt módosító, a Bizottság 2005/8/EK, 2005/86/EK, 2005/87/EK, 2006/13/EK, 2008/76/EK, 2009/8/EK,
2009/141/EK, 2010/6/EU irányelve és 574/2011/EU, 277/2012/EU, 744/2012/EU, 107/2013/EU, 1275/2013/EU, 186/2015/EU
rendelete,”
(3) A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Továbbra is forgalomba hozhatók, és a meglévő készletek kimerüléséig felhasználhatók a 13. számú
mellékletben, és
a) az 5/2014/EU bizottsági rendelet mellékletében is szereplő, a 767/2009/EK rendelet 8. cikk (2) bekezdésében
hivatkozott és a már 2010. szeptember 1-je előtt jogszerűen forgalmazható takarmánytípusok azon tételei,
amelyeket 2014. július 27. előtt, vagy – kedvtelésből tartott állatoknak szánt eledelek esetében – 2016. január 27.
előtt állítottak elő és címkéztek,
b) az 1123/2014/EU bizottsági rendelet mellékletében is szereplő, 2014. november 11-ét megelőzően a 2008/38/EK
irányelv rendelkezéseinek megfelelő takarmánytípusok azon tételei, amelyeket 2015. május 12. előtt, vagy – kedvtelésből
tartott állatoknak szánt eledelek esetében – 2016. november 12. előtt állítottak elő és címkéztek.”
(4) A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(5) A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 13. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(6) A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 12. számú melléklet
a)
I. pont 6. alpontjában az „A megyei kormányhivatal járási hivatala állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző
hivatalának (a továbbiakban: járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal)” szövegrész helyébe
az „A megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási
hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal)” szöveg,
b)
I. pont 8. alpontjában az „a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság)” szövegrész
helyébe az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak
(a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” szöveg, a „Vidékfejlesztési” szövegrész helyébe a „Földművelésügyi”
szöveg,
c)
II. pont 1. alpontjában az „Az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságnak” szövegrész
helyébe az „A megyei kormányhivatalnak” szöveg,
d)
III. pont 2. alpontjában, IV. pont 3. és 6. alpontjában a „járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal”
szövegrész helyébe a „járási hivatal” szöveg,
e)
III. pont 2., 4. és 7. alpontjában, IV. pont 3., 4. és 6. alpontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal” szöveg,
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f)
g)
h)

III. pont 2. alpontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság” szövegrész
helyébe az „a megyei kormányhivatal” szöveg,
III. pont 5. és 6. alpontjában, IV. pont 5. alpontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi
igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatalnak” szöveg,
IV. pont 1. és 2. alpontjában az „az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot” szövegrész
helyébe az „a megyei kormányhivatalt” szöveg

lép.

5. A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól
szóló 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet módosítása
5. §

A mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány bevezetéséről és kiadásának szabályairól szóló 83/2003.
(VII. 16.) FVM rendelet 1. számú melléklet a) pont 3. pontjában az „Önjáró mezőgazdasági betakarítógép” szövegrész
helyébe a „2 méter feletti vágóasztal szélességű önjáró mezőgazdasági betakarítógép” szöveg lép.

6. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának
rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló
127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása
6. §

(1) A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá
a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] 14. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés c) pontja szerinti származási bizonyítványt kell kiadni minden olyan esetben, amikor a borászati
terméket nem borászati termék előállítására kívánják felhasználni. A bor származási bizonyítványon jelölni kell
a felhasználás célját.”
(2) A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 11. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

7. A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló
24/2015. (V. 26.) FM rendelet módosítása
7. §

A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.)
FM rendelet [a továbbiakban: 24/2015. (V. 26.) FM rendelet] 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

8. A keményítő amilopektin-tartalmának növelése céljából módosított burgonya védzáradéki
eljárásáról szóló 52/2013. (VI. 17.) VM rendelet hatályon kívül helyezése
8. §

Hatályát veszti a keményítő amilopektin-tartalmának növelése céljából módosított burgonya védzáradéki eljárásáról
szóló 52/2013. (VI. 17.) VM rendelet.

9. Záró rendelkezések
9. §

10. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) A 2. § (3) és (4) bekezdése, a 11. §, valamint az 1. és 2. melléklet e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép
hatályba.
A rendelet 4. §-a, 3. és 4. melléklete
a)
a különleges táplálási célokra szánt takarmányok tervezett alkalmazási listájának létrehozásáról szóló
2008/38/EK irányelv módosításáról szóló, 2014. október 22-i 1123/2014/EU bizottsági rendelet, valamint
b)
a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az arzén, a fluor, az ólom, a higany,
az endoszulfán, valamint az Ambrosia spp. magok maximális szintje tekintetében történő módosításáról
szóló, 2015. február 6-i 186/2015/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

9391

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 91. szám

11. §

Az 1. és 2. mellékletnek a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és
az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv – 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 8–10. cikke
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelethez

1. A 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 5. pontja helyébe a következĘ
rendelkezés lép:
[MEGNEVEZÉS
VIZSGÁLAT
n
c
m
M]
„5. FĦszerek: fĦszer és fĦszerkeverék adalékanyag, technológiai segédanyag, élesztĘ,
gyógynövény- és gyümölcsteák
5.1 FĦszerek: fĦszer és
Salmonella
fĦszerkeverék adalékanyag,
technológiai segédanyag, élesztĘ
E. coli*

5

-

-

0/25 g

5

1

102

104

5.2 Gyógynövény- és
gyümölcsteák, valamint azok
valódi teával alkotott keverékei

Salmonella

5

-

-

0/25 g

E. coli*

5

2

102

103

Penészgombák* 5

2

105

106

Salmonella

5

-

-

0/25 g

E. coli*

5

2

10

102

Penészgombák* 5

2

104

105”

5.3 Gyermekek részére készült
gyógynövény- és gyümölcsteák,
valamint azok valódi teával
alkotott keverékei

2. A 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet 1. számú melléklet II. fejezet 9. pontja helyébe a következĘ
rendelkezés lép:
[MEGNEVEZÉS
„9. Szárított készítmények,
hĘkezelést igénylĘ termékek:
9.1 tea (Camellia sinensis),
9.2 kávé, egyéb (száraz tészta)

VIZSGÁLAT

Salmonella
Salmonella

n

5
10

c

–
–

m

–
–

M]

0/25 g
0/25 g”
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2. melléklet a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelethez

A 4/1998. (XI. 11.) EüM rendelet 4. számú melléklet 15.1. alpontja helyébe a következĘ
rendelkezés lép, egyidejĦleg a 4. számú melléklet 15. pontja a következĘ 15.2. alponttal egészül ki:
[MEGNEVEZÉS
(15. Szárított
készítmények, hĘkezelést
igénylĘ termékek)

„15.1.

tea, kávé, egyéb

15.2.

gyermekek részére
készült tea

VIZSGÁLAT

Salmonella
S. aureus
E. coli
Penészgomba
Szulf. red.
clostridium
Salmonella
S. aureus
E. coli
Penészgomba
Szulf. red.
clostridium

n

c

m

M]

5
5
5
5
5

–
2
3
3
2

–
102
102
102
10

0/25 g
103
103
104
102”

5
5
5
5
5

–
2
3
3
2

–
102
10
102
10

0/25 g
103
102
104
102”
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3. melléklet a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelethez

1. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklet I. Fejezet 1. szervetlen szennyezĘanyagok
és nitrogénvegyületek rész 1. sora helyébe a következĘ rendelkezés lép:
>1HPNtYi
QDWRV
DQ\DJ
„1. Arzén(1)

7DNDUPiQ\R]iVUDV]iQWWHUPpN

/HJQDJ\REEWDUWDORP
PJNJEDQ SSP 
RV
QHGYHVVpJWDUWDOP~
WDNDUPiQ\UD
YRQDWNR]yDQ@

Takarmány-alapanyagok kivéve a következĘket:

2

-

fĦbĘl, szárított lucernából és szárított lóherébĘl készült liszt, szárított
cukorrépapép, szárított melaszos cukorrépaszelet

4

-

pálmamagpogácsa

4(2)

-

foszfátok és mésztartalmú tengeri algák,

10

-

kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát(10); tengeri állatok
mésztartalmú héja

15

-

magnézium-oxid; magnézium-karbonát

20

-

halak, egyéb vízi állatok, és azokból nyert termékek

25(2)

-

algaliszt és algalisztbĘl nyert takarmány-alapanyagok.

40(2)

JelölĘanyagként használt vasrészecskék.

50

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó takarmányadalékanyagok kivéve a következĘket:

30

-

réz-szulfát-pentahidrát; réz-karbonát; diréz-klorid-trihidroxid; vaskarbonát

50

-

cink-oxid; mangán-oxid; réz-oxid.

100

KiegészítĘ takarmányok kivéve a következĘket:

4

-

ásványi takarmányok;

12

-

halat vagy más vízi állatot, illetve azokból nyert termékeket és/vagy
algalisztet és algalisztbĘl nyert takarmány-alapanyagot tartalmazó,
kedvtelésbĘl tartott állatoknak szánt kiegészítĘ takarmányok;

10(2)

-

nyomelemeket nagy koncentrációban tartalmazó, különleges táplálási célt
szolgáló, a hosszú távú ellátást lehetĘvé tevĘ formulációban elĘállított
kiegészítĘ takarmányok, melyben a nyomelemek koncentrációja
meghaladja a teljes értékĦ takarmányra megállapított maximális szint
százszorosát.

Teljes értékĦ takarmányok kivéve a következĘket:

30

2

halaknak és prémes állatoknak szánt teljes értékĦ takarmányok

10(2)

- halat vagy más vízi állatot, illetve azokból nyert termékeket és/vagy
algalisztet és algalisztbĘl nyert takarmány-alapanyagot tartalmazó,
kedvtelésbĘl tartott állatoknak szánt teljes értékĦ takarmányok.

10(2)”

-
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2. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklet I. Fejezet 1. szervetlen szennyezĘanyagok
és nitrogénvegyületek rész 3-5. sora helyébe a következĘ rendelkezések lépnek:
>1HPNtYiQDWRV
DQ\DJ
„3. Fluor (7)

/HJQDJ\REEWDUWDORP
PJNJEDQ SSP RV
QHGYHVVpJWDUWDOP~WDNDUPiQ\UD
YRQDWNR]yDQ@

7DNDUPiQ\R]iVUDV]iQWWHUPpN
Takarmány-alapanyagok, kivéve a következĘket:

150

-

állati eredetĦ takarmány-alapanyagok, a tengeri rákfélék
(pl. krill) kivételével; tengeri állatok mésztartalmú héja;

500

-

tengeri rákfélék, pl. krill;

3000

-

foszfátok;

2000
(10)

-

kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát

;

-

magnézium-oxid;

600

-

mésztartalmú tengeri algák.

1000

Vermikulit (E 561).

350

3000

KiegészítĘ takarmányok:
-

foszfortartalom  4 % (8);

-

(8).

foszfortartalom > 4 %

500
1 % foszforban 125 (8)

Teljes értékĦ takarmányok, kivéve a következĘket:

150

-

sertésnek szánt teljes értékĦ takarmányok;

100

-

baromfinak (kivéve csirkéknek) és halaknak szánt teljes
értékĦ takarmányok;

350

-

csirkéknek szánt teljes értékĦ takarmányok;

250

-

szarvasmarha-, juh- és kecsketakarmányok
-- laktációs;

-- egyéb.

30
50

9396
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Ólom (12)

Takarmány-alapanyagok, kivéve a következĘket:

10

(3)

-

szálastakarmány ;

30

-

foszfátok, mésztartalmú tengeri algák és tengeri állatok
mésztartalmú héja;

15

-

kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát(10);

20

-

takarmányélesztĘ.

5

A nyomelemek vegyületeinek funkcionális csoportjába tartozó
takarmány-adalékanyagok, kivéve a következĘket:

100

-

cink-oxid;

400

-

mangán-oxid, vas-karbonát, réz-karbonát.

200

A kötĘanyagok és csomósodásgátló anyagok funkcionális csoportjába
tartozó takarmány-adalékanyagok, kivéve a következĘket:
-

30

vulkáni eredetĦ klinoptilolit; nátrolit-fonolit;
60

ElĘkeverékek

(6)

200

KiegészítĘ takarmányok, kivéve a következĘket:

10

-

ásványi takarmányok;

15

-

nyomelemeket nagy koncentrációban tartalmazó, különleges
táplálási célt szolgáló, a hosszú távú ellátást lehetĘvé tevĘ
formában elĘállított kiegészítĘ takarmányok, melyben a
nyomelemek koncentrációja meghaladja a teljes értékĦ
takarmányra megállapított maximális szint százszorosát.

60

Teljes értékĦ takarmányok.
5.

Higany

(4)

5

Takarmány-alapanyagok, kivéve a következĘket:
-

0,1
0,5(13)

halak, egyéb vízi állatok, és azokból nyert termékek;
(10)

kalcium-karbonát; kalcium- és magnézium-karbonát

;

0,3

Takarmánykeverékek, kivéve a következĘket:

0,1

-

ásványi takarmányok;

0,2

-

halaknak szánt takarmánykeverékek;

0,2

- kutyáknak, macskáknak, díszhalaknak és prémes állatoknak szánt
takarmánykeverékek.

0,3”
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3. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklet I. Fejezet 1. szervetlen szennyezĘanyagok
és nitrogénvegyületek rész 7. sora helyébe a következĘ rendelkezés lép:
>1HPNtYiQDWRV
DQ\DJ

„7. Melamin(9)

7DNDUPiQ\R]iVUDV]iQWWHUPpN

Takarmányok, kivéve:
– kedvtelésbĘl tartott állatoknak készült dobozos konzerv eledel
– a következĘ takarmány-adalékanyagok:
– guanidino-ecetsav (GAA)
– karbamid
– biuret

/HJQDJ\REEWDUWDORP
PJNJEDQ SSP 
RV
QHGYHVVpJWDUWDOP~
WDNDUPiQ\UD
YRQDWNR]yDQ@
2,5
2,5(11)
–
–
–”

4. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklet I. Fejezet 1. szervetlen szennyezĘanyagok
és nitrogénvegyületek rész 10. lábjegyzete helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„(10) A „kalcium- és magnézium-karbonát” a kalcium-karbonátnak és a magnézium-karbonátnak az
a természetes keveréke, amelyet a takarmány-alapanyagok jegyzékérĘl szóló, 2013. január 16-i
68/2013/EU bizottsági rendelet meghatároz.”
5. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklet I. Fejezet 1. szervetlen szennyezĘanyagok
és nitrogénvegyületek része a következĘ 11-13. lábjegyzetekkel egészül ki:
„(11) A maximális szint a kedvtelésbĘl tartott állatoknak készült dobozos konzerv eledelek
értékesítésre kerülĘ formájára értendĘ.
(12) A kaolinittartalmú agyagban és a kaolinittartalmú agyagot tartalmazó takarmányban elĘforduló
ólom meghatározására a maximális szint az ólom egy adott analitikai meghatározására vonatkozik,
amely során az extrakció salétromsavban (5 % m/m) történik 30 percen át forráshĘmérsékleten.
Bizonyíthatóan egyezĘ extrakciós hatékonysággal rendelkezĘ, egyenértékĦ extrakciós eljárások
alkalmazhatók.
(13)
a kutyáknak, macskáknak, díszhalaknak és prémes állatoknak szánt takarmánykeverékek
elĘállításához felhasznált halak, egyéb vízi állatok, és azokból nyert termékek esetében a maximális
szint nedves tömeg alapján alkalmazandó.”

9398
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6. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklet I. Fejezet 4. szerves klórvegyületek
(a dioxinok és a pcb-k kivételével) rész 6. sora helyébe a következĘ rendelkezés lép:

>1HPNtYiQDWRVDQ\DJ
„6. Endoszulfán (az alfa- és bétaizomerek, valamint az
endoszulfán-szulfát összege,
endoszulfánban kifejezve)

7DNDUPiQ\R]iVUDV]iQWWHUPpN
Takarmány-alapanyagok és
takarmánykeverékek, kivéve a
következĘket:
- gyapotmag és annak feldolgozásából
származó termékek, a nyers
gyapotmagolaj kivételével
- szójabab és annak feldolgozásából
származó termékek, a nyers szójababolaj
kivételével
- nyers növényi olaj
- halaknak – kivéve a lazacalakúakat –
szánt teljes értékĦ takarmányok
- lazacalakúaknak szánt teljes értékĦ
takarmányok

/HJQDJ\REEWDUWDORP
PJNJEDQ SSP RV
QHGYHVVpJWDUWDOP~
WDNDUPiQ\UDYRQDWNR]yDQ@
0,1

0,3

0,5
1,0
0,005
0,05”

7. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 2. számú melléklet I. Fejezet 6. KÁROS BOTANIKAI
SZENNYEZėDÉSEK része helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„6. káros botanikai szennyezĘdések
1HPNtYiQDWRVDQ\DJ

7DNDUPiQ\R]iVUDV]iQWWHUPpN

/HJQDJ\REEWDUWDORP
PJNJEDQ SSP RV
QHGYHVVpJWDUWDOP~
WDNDUPiQ\UDYRQDWNR]yDQ

1. Alkaloidákat, glükozidákat vagy
más mérgezĘ anyagokat különkülön, illetve kombinációban
tartalmazó gyommagvak és
Ęröletlen vagy össze nem zúzott
termések, beleértve:
- Datura sp.

Takarmány-alapanyagok és
takarmánykeverékek

3000

2. Crotalaria spp

Takarmány-alapanyagok és
takarmánykeverékek

100

3. Ricinus communis L., Croton
tiglium L. és Abrus precatorius L.
vetĘmagja és pelyvája, valamint
azok feldolgozott származékai(1)
külön-külön, illetve
kombinációban

Takarmány-alapanyagok és
takarmánykeverékek

10(2)

1000

9399
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4. Hántolatlan bükkmakk – Fagus
sylvatica L.

Takarmány-alapanyagok és
takarmánykeverékek

A magvak és termések, illetve
azok feldolgozott származékai
csak mennyiségileg nem
kimutatható, elenyészĘ
mennyiségben lehetnek jelen a
takarmányban

5. Purgódió – Jatropha curcas L.

Takarmány-alapanyagok és
takarmánykeverékek

A magvak és termések, illetve
azok feldolgozott származékai
csak mennyiségileg nem
kimutatható, elenyészĘ
mennyiségben lehetnek jelen a
takarmányban

6. Az Ambrosia spp. magja

Takarmány-alapanyagok (3),
kivéve:

50

- közvetlen állati takarmányozásra
nem használt köles (a Panicum
miliaceum L. magja) és cirok (a
Sorghum bicolor (L) Moench s.l.
magja)(3).

200

ėröletlen gabonát és magvakat
tartalmazó takarmánykeverékek

50

7. A következĘ növények magvai:
- Indiai mustár – Brassica juncea
(L.) Czern. és Coss. ssp.
integrifolia (West.) Thell.
- Szareptai mustár – Brassica
juncea (L.) Czern. és Coss. ssp.
juncea
- Kínai mustár – Brassica juncea
(L.) Czern. és Coss. ssp. juncea
var. lutea Batalin
- Fekete mustár – Brassica nigra
(L.) Koch
- Abesszin mustár – Brassica
carinata A. Braun
(1)
(2)
(3)

Takarmány-alapanyagok és
takarmánykeverékek

A magvak csak mennyiségileg
nem kimutatható, elenyészĘ
mennyiségben lehetnek jelen a
takarmányban

Amennyire mikroszkópos vizsgálattal megállapítható.
A maghéjdarabokra is vonatkozik.
Ha egyértelmĦ bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a gabonamagvakat és magokat
Ęrlésre és zúzásra szánják, e mĦveleteket megelĘzĘen nincsen szükség az Ambrosia spp.-t
nem megfelelĘ szinteken tartalmazó gabonamagvak és magok megtisztítására, a következĘ
feltételekkel:
–
a szállítmányt teljes egészében az ĘrlĘ- vagy zúzóüzembe szállítják, és az ĘrlĘ-,
illetve zúzóüzemet elĘre tájékoztatják az Ambrosia spp. magvaknak a szállítmányban
magas szinten való jelenlétérĘl annak érdekében, hogy kiegészítĘ megelĘzĘ
intézkedéseket hozhassanak a környezetben történĘ elterjedés megakadályozására,
valamint
–
egyértelmĦ bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy megelĘzĘ intézkedések történnek
az Ambrosia spp. magvaknak az ĘrlĘ- vagy zúzóüzembe szállítás során a
környezetben történĘ elterjedésének megakadályozására, valamint

9400
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–

az illetékes hatóság jóváhagyja a szállítást, miután biztosította, hogy a fent említett
feltételek teljesüljenek.

Amennyiben ezek a feltételek nem teljesülnek, a szállítmányt az EU-ba történĘ belépését
megelĘzĘen meg kell tisztítani és a rostálásból visszamaradt anyagot megfelelĘen meg kell
semmisíteni.”

1. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 13. számú melléklet B rész 1. sora helyébe a következĘ rendelkezés lép:

1.

[A

B

C

D

E

F

Különleges
táplálkozási cél

AlapvetĘ táplálkozási jellemzĘk

Állatfaj vagy kategória

Címkén feltüntetendĘ
jellemzĘk

Ajánlott idĘszak

További rendelkezések]

„Vesefunkció
segítése idült
veseelégtelenség
esetén*

Jó minĘségĦ fehérjék és
korlátozott foszfortartalom:
maximum 5 g/kg a kedvtelésbĘl
tartott állatok teljes értékĦ
takarmányában, 12 %
nedvességtartalom mellett,
valamint
korlátozott nyersfehérjetartalom: maximum 220 g/kg a
kedvtelésbĘl tartott állatok
teljes értékĦ takarmányában, 12
% nedvességtartalom mellett
vagy

Kutya

–
–
–
–
–
–

Fehérjeforrás(ok)
Kalcium
Foszfor
Kálium
Nátrium
Esszenciális
zsírsavtartalom (ha
hozzáadott)

Kezdetben
maximum 6
hónap**

– A takarmányt teljes értékĦ takarmányként kell
forgalomba hozni.
– A fehérjék javasolt emészthetĘsége: minimum
85%.
– A címkén feltüntetendĘ:
„Alkalmazás elĘtt vagy az alkalmazási idĘszak
meghosszabbítása elĘtt állatorvos véleményének
kikérése javasolt.”
– A használati utasításnak tartalmaznia kell az
alábbi szöveget: „Víz mindig álljon
rendelkezésre”.

Csökkentett foszforfelszívódás
lantán-karbonát-oktahidrát
hozzáadásával

FelnĘtt kutya

–
–
–
–
–
–

Fehérjeforrás(ok)
Kalcium
Foszfor
Kálium
Nátrium
Esszenciális
zsírsavtartalom (ha
hozzáadott)
– Lantán-karbonátoktahidrát

Kezdetben
maximum 6
hónap**

– A címkén feltüntetendĘ: „Alkalmazás elĘtt vagy
az alkalmazási idĘszak meghosszabbítása elĘtt
állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
– A használati utasításnak tartalmaznia kell az
alábbi szöveget: „Víz mindig álljon
rendelkezésre.”
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4. melléklet a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelethez

9401

9402

Jó minĘségĦ fehérjék és
korlátozott
foszfortartalom: maximum
6,2 g/kg a kedvtelésbĘl tartott
állatok teljes értékĦ
takarmányában, 12 %
nedvességtartalom mellett,
valamint
korlátozott nyersfehérjetartalom: maximum 320 g/kg a
kedvtelésbĘl tartott állatok
teljes értékĦ takarmányában, 12
% nedvességtartalom mellett
vagy

Macska

–
–
–
–
–
–

Csökkentett foszforfelszívódás
lantán-karbonát-oktahidrát
hozzáadásával

FelnĘtt macska

–
–
–
–
–
–

Fehérjeforrás(ok)
Kalcium
Foszfor
Kálium
Nátrium
Esszenciális
zsírsavtartalom (ha
hozzáadott)

Kezdetben
maximum 6
hónap**

– A takarmányt teljes értékĦ takarmányként kell
forgalomba hozni.
– A fehérjék javasolt emészthetĘsége: minimum
85%.
– A címkén feltüntetendĘ:
„Alkalmazás elĘtt vagy az alkalmazási idĘszak
meghosszabbítása elĘtt állatorvos véleményének
kikérése javasolt.”
– A használati utasításnak tartalmaznia kell az
alábbi szöveget: „Víz mindig álljon
rendelkezésre.”

Fehérjeforrás(ok)
Kalcium
Foszfor
Kálium
Nátrium
Esszenciális
zsírsavtartalom (ha
hozzáadott)
– Lantán-karbonátoktahidrát

Kezdetben
maximum 6
hónap**

– A címkén feltüntetendĘ: „Alkalmazás elĘtt vagy
az alkalmazási idĘszak meghosszabbítása elĘtt
állatorvos véleményének kikérése javasolt.”
– A használati utasításnak tartalmaznia kell az
alábbi szöveget: „Víz mindig álljon
rendelkezésre.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 91. szám

[A
Különleges táplálkozási cél

B

C

D

E

AlapvetĘ táplálkozási jellemzĘk

Állatfaj vagy kategória

Címkén feltüntetendĘ
jellemzĘk

Ajánlott idĘszak

11.

F
További rendelkezések]

–
„SzívmĦködés segítése idült
szívelégtelenség esetén

Korlátozott mennyiségĦ nátrium:
2,6 g/kg-nál alacsonyabb a
kedvtelésbĘl tartott állatok teljes
értékĦ takarmányában, 12 %
nedvességtartalom mellett

A takarmányt teljes értékĦ
takarmányként kell forgalomba hozni.

Kutya és
macska

–
–
–

Magnézium
Kálium

Kezdetben maximum 6
hónap

Nátrium

– A címkén feltüntetendĘ:
»Alkalmazás elĘtt vagy az
alkalmazási idĘszak
meghosszabbítása elĘtt állatorvos
véleményének kikérése javasolt.«”
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2. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 13. számú melléklet B rész 11. sora helyébe a következĘ rendelkezés lép:

3. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 13. számú melléklet B rész 16. és 17. sora helyébe a következĘ rendelkezések lépnek:

16.

17.

[A

B

C

D

E

F

Különleges táplálkozási cél

AlapvetĘ táplálkozási jellemzĘk

Állatfaj vagy
-kategória

Címkén feltüntetendĘ
jellemzĘk

Ajánlott idĘszak

További rendelkezések]

„A takarmány jódtartalmának
csökkentése pajzsmirigytúlmĦködés esetén

Réztartalom csökkentése a
májban

Korlátozott mennyiségĦ jód:
maximum 0,26 mg/kg a
kedvtelésbĘl tartott állatok teljes
értékĦ takarmányában, 12 %
nedvességtartalom mellett

Macska

Korlátozott mennyiségĦ réz:
maximum 8,8 mg/kg a
kedvtelésbĘl tartott állatok teljes
értékĦ takarmányában, 12 %
nedvességtartalom mellett

Kutya

Teljes jódtartalom

Kezdetben maximum 3
hónap

– A

takarmányt
teljes
értékĦ
takarmányként kell forgalomba
hozni.

– A címkén feltüntetendĘ:
»Alkalmazás elĘtt vagy az
alkalmazási idĘszak
meghosszabbítása elĘtt állatorvos
véleményének kikérése javasolt.«
Összes réz

Kezdetben maximum 6
hónap

– A

takarmányt
teljes
értékĦ
takarmányként kell forgalomba
hozni.

– A címkén feltüntetendĘ:
»Alkalmazás elĘtt vagy az
alkalmazási idĘszak
meghosszabbítása elĘtt állatorvos
véleményének kikérése javasolt.«”

9403

9404

4. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 13. számú melléklet B rész 32. sora helyébe a következĘ rendelkezés lép:

32.

[A

B

C

D

E

F

Különleges táplálkozási cél

AlapvetĘ táplálkozási jellemzĘk

Állatfaj vagy
-kategória

Címkén feltüntetendĘ
jellemzĘk

Ajánlott idĘszak

További rendelkezések]

„A víz- és elektrolitegyensúly stabilizálása a
fiziológiai emésztés segítése
érdekében

– FĘként elektrolitok: nátrium,
kálium és kloridok
– Pufferkapacitás***: legalább
60 mmol/l felhasználásra
elĘkészített ital
– Könnyen emészthetĘ
szénhidrátok

Borjú,
malac,
bárány, gida,
csikó

–
–
–
–
–

Nátrium
Kálium
Kloridok
Szénhidrátforrás(ok)
Bikarbonátok és/vagy
citrátok (ha
hozzáadott)

1–7 nap
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– A felhasználásra elĘkészített ital
literenkénti javasolt
elektrolittartománya:
Nátrium: 1,7 g – 3,5 g
Kálium: 0,4 g – 2,0 g
Kloridok: 1 g – 2,8 g
– A címkén feltüntetendĘ:
1. „Emésztési zavarok
(hasmenés) veszélye esetén,
azok tartama alatt vagy
azokból való lábadozáskor.”
2. „Alkalmazás elĘtt vagy az
alkalmazási idĘszak
meghosszabbítása elĘtt
állatorvos véleményének
kikérése javasolt.”
– A használati utasításnak
tartalmaznia kell az alábbi
szöveget:
1. A felhasználásra elĘkészített
ital és adott esetben tej
javasolt bevitele.
2. Ha a felhasználásra
elĘkészített ital bikarbonátés/vagy citráttartalma
meghaladja a 40 mmol/ l-t:
„Oltógyomorral (abomasum)
rendelkezĘ állatoknál ne
alkalmazza tejjel együtt”

35.

[A

B

C

D

E

F

Különleges táplálkozási cél

AlapvetĘ táplálkozási jellemzĘk

Állatfaj vagy
-kategória

Címkén feltüntetendĘ
jellemzĘk

Ajánlott idĘszak

További rendelkezések]

„Élettani (fiziológiai)
emésztés stabilizálása

„Az 1831/2003/EK rendelet I.
melléklete szerinti
»állattenyésztésben
alkalmazott adalékanyagok«
kategória »bélflórastabilizálók« funkcionális
csoportjába tartozó
takarmány-adalékanyagok,
illetve az 1831/2003/EK
rendelet 10. cikkében
említett, az engedély
megújítására irányuló eljárás
lezárultáig a
»mikroorganizmusok«
csoportba tartozó takarmányadalékanyagok.
A kiegészítĘ takarmány
tartalmazhat a »bélflórastabilizálók« funkcionális
csoportjába tartozó
takarmány-adalékanyagokat a
teljes értékĦ takarmányra
rögzített vonatkozó
maximális adalékanyagtartalom százszorosát túllépĘ
koncentrációban.

Állatfajok,
amelyek
tekintetében
a bélflórastablizálók/m
ikroorganizm
usok
engedélyezet
tek.

Legfeljebb 4 hét

– A címkén feltüntetendĘ:
1. „Emésztési zavarok veszélye
esetén, azok tartama alatt vagy
azokból való lábadozáskor.”
2. Adott esetben: „A takarmány a
teljes értékĦ takarmányra
engedélyezett maximális tartalom
százszorosát túllépĘ
koncentrációban tartalmaz
bélflórastabilizálót/mikroorganizmust.”
–
A
takarmány
használati
utasításának biztosítania kell a
bélflórastabilizáló/mikroorganizmus
vonatkozásában a teljes értékĦ
takarmányra
jogszabályban
megállapított maximális tartalom
betartását.”

A bélflórastabilizáló/mikroorga
nizmus neve és
hozzáadott
mennyisége.
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5. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 13. számú melléklet B rész 35. sora helyébe a következĘ rendelkezés lép:

9405

9406

6. A 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet 13. számú melléklet B rész 46. sora helyébe a következĘ rendelkezés lép:

46.

[A

B

C

D

E

F

Különleges táplálkozási cél

AlapvetĘ táplálkozási jellemzĘk

Állatfaj vagy
-kategória

Címkén feltüntetendĘ
jellemzĘk

Ajánlott idĘszak

További rendelkezések]

„Felépülés, gyógyulás
elĘsegítése takarmányozással

„A kiegészítĘ takarmány
tartalmazhat Enterococcus
faecium DSM 10663/NCIMB
10415-öt a teljes értékĦ
takarmányra megállapított,
vonatkozó maximális
adalékanyag-tartalom
százszorosát túllépĘ
koncentrációban.

Kutya

Enterococcus faecium
DSM 10663/NCIMB
10415, ideértve a
hozzáadott
mennyiséget

10-15 nap

– A takarmány használati
utasításának biztosítania kell a
bélflórastabilizáló/mikroorganizmus
vonatkozásában a teljes értékĦ
takarmány tekintetében
jogszabályban rögzített maximális
tartalom betartását.
– A címkén feltüntetendĘ:
»Alkalmazás elĘtt vagy az
alkalmazási idĘszak
meghosszabbítása elĘtt állatorvos
véleményének kikérése javasolt.«”

* Adott esetben a gyártó átmeneti veseelégtelenségre is javasolhatja.
** Ha a takarmányt átmeneti veseelégtelenségre javasolják, az ajánlott alkalmazási idĘszak kettĘ-négy hét.
*** A számítás az erĘs iondifferencia módszere (SID-érték) alapján történt. A SID az erĘs kationok és az erĘs anionok koncentrációi összegének a különbsége: [SID] = [mmol Na+/l]
+ [mmol K+/l] + [mmol Ca++/l] + [mmol Mg++/
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5. melléklet a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelethez

A 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 11. számú melléklet C. Forgalomba hozatali engedély
igénylése céljából kiadott bor származási bizonyítvány pont második táblázata a következĘ
29. sorral egészül ki:
[A

B

„29. Egyéb
a 4. § (4a) bekezdése alapján jelölt
felhasználás felhasználási cél”
jelölése

C

D]

9408
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6. melléklet a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelethez

1. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:49 mezĘje helyébe a
következĘ mezĘ lép:
>(OĘLUiQ\]DWFpOMD@

>B(UGĘIHO~MtWiV@

„1. Az erdĘgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély
összegĦ (de minimis) támogatásáról szóló 89/2007. (VIII. 17.)
FVM rendelet, valamint az erdĘk felújításának csekély összegĦ
(de minimis) támogatásáról szóló 102/2008. (VIII. 8.) FVM
rendelet alapján a magántulajdonú erdĘk felújítási, fenntartási
költségeinek,
2. az erdĘkkel kapcsolatos adminisztrációs tevékenység,
valamint a döntés-elĘkészítĘ feladatok végrehajtásának,
3. a fenntartható erdĘgazdálkodást, erdĘfelújítást szolgáló
kutatási témák, és ezek kapcsán az erdészeti szakmai
továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint
az erdészetpolitikai célok kommunikációjának
támogatása, és
4. az elrendelt erdĘgazdálkodási tevékenység támogatása.”

2. A 24/2015. (V. 26.) FM rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat F:64 mezĘ 2. pontja helyébe a
következĘ rendelkezés lép:
>(OĘLUiQ\]DWFpOMD@
>B3HUHVJ\HN@

„2. amennyiben a központi költségvetési szerv rendelkezésére
álló elĘirányzat nem biztosít fedezetet a kifizetésre, kivételes
esetben a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek
peres és nemperes eljárásaiból származó 50 millió forint egyedi
pertárgyértéket elérĘ vagy meghaladó fizetési kötelezettség
teljesítése.”

