131/2009. (X. 9.) FVM rendelet
az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és
figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2009. évi finanszírozásának
szabályairól szóló 38/2009. (IV. 8.) FVM rendelet módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2)
bekezdése 20. pontjában, valamint a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.
évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a
földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII.
28.) Korm. rendelet 1. § a) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a
következőket rendelem el:
1. § Az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és
figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2009. évi finanszírozásának
szabályairól szóló 38/2009. (IV. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a (2)
bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A pénzügyi hozzájárulás igénybevételére az MgSzH]
„b) az állattartónak az MgSzH által jóváhagyott járványügyi intézkedési terve szerinti
immunizáláshoz szükséges oltóanyagok beszerzési költségeinek a Határozat 5. cikk (3)
bekezdésében meghatározott összeget meg nem haladó mértékű megtérítéséhez tenyész- és
tojóállományokban 2 200 000 EUR keretösszegig,
c) az állattartónak az MgSzH által elrendelt, a fertőzött tojó- vagy tenyészállomány
felszámolása, illetve elkülönített vágása miatt keletkezett kára enyhítéséhez 650 000 EUR
keretösszegig jogosult.”
2. § Az R. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az adott célterületre meghatározott keret kimerülése esetén a kereten felül beérkezett
kérelmek érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A célterületre meghatározott keret 80
százalékos kimerüléséről az MVH haladéktalanul tájékoztatja az agrárpolitikáért felelős
minisztert és az MgSzH Központját.”
3. § Az R. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az adott célterületre meghatározott keret megemelése esetén a (3) bekezdés alapján
hozott elutasító döntéseket az e rendelet hatálya alá tartozó célterületekre meghatározott
keretösszeget módosító miniszteri rendelet hatálybalépését követő 10 munkanapon belül az
MVH felülvizsgálja.”
4. § Az R. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénzügyi hozzájárulás iránti kérelem jóváhagyását követően a jóváhagyott összeg a
pénzügyi hozzájárulás kifizetését igénylőnek 30 napon belül az ügyfél-nyilvántartási
rendszerbe bejelentett bankszámlájára kerül átutalásra.”
5. § Az R. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A részleges költségtérítés igénylésére vonatkozó feltételek teljesítését a 6. § (3)
bekezdése vonatkozásában az állattartónál az MgSzH helyszíni ellenőrzés során is
vizsgálhatja. Amennyiben a részleges költségtérítés kifizetését követően megállapítást nyer,
hogy a kérelmező a részleges költségtérítés feltételeit nem teljesíti, a kifizetett összeg
jogosulatlanul igénybe vett kifizetésnek minősül.”
6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 16. és 17. §-a.
(3) Ez a rendelet 2009. december 31-én hatályát veszti.

