62/2009. (V. 20.) FVM rendelet
az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosításáról
A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladatés hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. § Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1.
számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.
2. § E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon
hatályát veszti.
Melléklet a 62/2009. (V. 20.) FVM rendelethez
1. Az R. 1. számú mellékletének A009 technikai kódszámú sora helyébe a következő szövegrész lép:
"
A009 Szalmonellózis valamennyi
Immunizálás: 50 Ft/egyed/alkalom
gazdasági
Gyógykezelés: 5 Ft/egyed (csak a nemzeti ellenőrzési terv alá
haszonállat
még nem tartozó állományok esetében)
Mintavétel:
5000 Ft/légtér/alkalom
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat (maximum 15 000
Ft/légtér/alkalom):
Salmonella kimutatása: 4500 Ft/vizsgálat*
Salmonella szerotipizálása: 5500 Ft/db
Broiler állományból izolált Salmonella törzs szerocsoport
szűrővizsgálata: 2500 Ft/db
H antigén meghatározása: 3500 Ft/db
Törzs vakcina eredetének vizsgálata: 2500 Ft/db
*: egy vizsgálatnak 1 minta vagy gyűjtőminta vizsgálata
számít, ahány szalmonella dúsítás történik, annyiszor 4500 Ft
számolható el a szalmonella kimutatásra (napos állatokból 5
állat vizsgálata=1 minta=4500Ft)
"
2. Az R. 1. számú mellékletének táblázat alatti szövegrésze helyébe a következő szövegrész lép:
"* Állategység:
- A baromfi kivételével az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó
vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási
szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete szerint.
- A pulyka kivételével az egyéb baromfi esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
(EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes
alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V. melléklete
szerinti felhatalmazás alapján egyéb baromfi: 0,003 ÁE
- A pulyka esetében a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint."
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