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Tar ta lom jegy zék

2012. évi LXXIII. törvény A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai 
és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról 11948

30/2012. (VI. 21.) BM 
rendelet

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-a szerinti letéti számla felhasználásának
szabályairól szóló 12/2012. (III. 30.) BM rendelet módosításáról 11950

37/2012. (VI. 21.) NFM 
rendelet

Egyes elektronikus hírközlési és audiovizuális média tárgyú miniszteri
rendeletek hatályon kívül helyezésérõl 11951

54/2012. (VI. 21.) VM 
rendelet

Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
Halászati Operatív Program 3. prioritási tengelye szerinti közös érdekeket
célzó intézkedések támogatásának feltételeirõl 11952

55/2012. (VI. 21.) VM 
rendelet

A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti
kezelésû elõirányzatok 2012. évi kezelésének, felhasználásának szabályairól 11960

56/2012. (VI. 21.) VM 
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott 
egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 11975

57/2012. (VI. 21.) VM 
rendelet

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági
termelõk indulásához a 2012. évben igényelhetõ támogatások részletes
feltételeirõl 11978

54/2012. (VI. 21.) OGY 
határozat

Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és
tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat
módosításáról 12000

1201/2012. (VI. 21.) Korm. 
határozat

A Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2012. május 30. és június 14. között
Genfben sorra kerülõ 101. ülésszakán való részvételrõl 12001

1202/2012. (VI. 21.) Korm. 
határozat

A Balassi Intézet határon túli magyar köz- és felsõoktatási feladatai
ellátásához szükséges elõirányzat-átcsoportosításról 12002

75/2012. (VI. 21.) ME 
határozat

Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között
a nukleáris energia békés célú felhasználásáról szóló megállapodás
létrehozására adott felhatalmazásról 12004

76/2012. (VI. 21.) ME 
határozat

Az Országos Statisztikai Tanács elnökének megbízásáról 12004
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II. Törvények

2012. évi LXXIII. törvény

a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

szóló 2010. évi XLIII. törvény módosításáról*

1. § A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) a következõ 19. §-sal egészül ki:

„19. § A Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében az államigazgatás egyes ágazatai, illetve egyes

központi államigazgatási szervek irányítására a miniszterelnököt is kijelölheti.”

2. § (1) A Ksztv. 31. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) A kormánybiztost tevékenységének ellátásában a Miniszterelnökség szervezetében mûködõ titkárság segíti,

amelyre az államtitkár titkárságának szabályai az irányadóak.”

(2) A Ksztv. 31. §-a a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki:

„(8a) A (8) bekezdéstõl eltérõen a kormánybiztost tevékenységének ellátásában a (2) bekezdés a) pontjában

meghatározott esetben a kinevezése szerinti minisztériumban mûködõ titkárság segíti, amelyre az államtitkár

titkárságának szabályai az irányadóak.”

3. § (1) A Ksztv. 32. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A miniszterelnöki biztosra a 31. § (2), (6), (7) és (9) bekezdését alkalmazni kell azzal, hogy kormánybiztos alatt

miniszterelnöki biztost, a Kormány normatív határozata alatt a miniszterelnök normatív utasítását, a Kormány alatt

a miniszterelnököt kell érteni.”

(2) A Ksztv. 32. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A miniszterelnöki biztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.

(6) A miniszterelnöki biztost tevékenységének ellátásában a Miniszterelnökség szervezetében mûködõ titkárság segíti,

amelyre az államtitkár titkárságának szabályai az irányadóak.”

4. § (1) A Ksztv. 37. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel]

„b) a tárca nélküli minisztert akadályoztatása esetén

ba) a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztériumnak a 35. §

(4) bekezdésében meghatározott kormányrendeletben kijelölt államtitkára a kormányzati tevékenység

összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és mûködési szabályzatában

meghatározottak szerint, illetve

bb) a Miniszterelnökségnek a 35. § (4) bekezdésében meghatározott kormányrendeletben kijelölt államtitkára

a Miniszterelnökség szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározottak szerint

helyettesíti.”

(2) A Ksztv. 37. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A tárca nélküli miniszter helyettesítésére az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott államtitkár

akkor jelölhetõ ki, ha a tárca nélküli miniszter miniszterelnök-helyettes is.”

5. § A Ksztv. 59. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár és a Miniszterelnökségen mûködõ államtitkár

59. § (1) A 49–58. §-t a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárra és a Miniszterelnökségen mûködõ államtitkárra

az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. június 14-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár és a Miniszterelnökségen mûködõ államtitkár segíti a miniszterelnök

tevékenységét, közremûködik a Kormány általános politikájának meghatározásában és ellátja a miniszterelnök által

rábízott feladatokat.

(3) A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár és a Miniszterelnökségen mûködõ államtitkár tevékenységét

a miniszterelnök irányítja és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

(4) A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárt és a Miniszterelnökségen mûködõ államtitkárt a miniszterelnök

javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, illetve menti fel.

(5) A Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár és a Miniszterelnökségen mûködõ államtitkár lemondását

a miniszterelnökhöz juttatja el.”

6. § (1) A Ksztv. 69. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Miniszterelnökségre Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár és Miniszterelnökségen mûködõ további

államtitkár nevezhetõ ki.”

(2) A Ksztv. 69. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Miniszterelnökség szervezeti és mûködési szabályzata tekintetében a 60. § (2) bekezdése nem alkalmazható.”

7. § A Ksztv. „A központi hivatal” alcíme a következõ 73/A. §-sal egészül ki:

„73/A. § (1) A központi hivatal irányítására kormányrendeletben a miniszterelnök is kijelölhetõ.

(2) Ha a központi hivatalt a miniszterelnök irányítja, akkor a központi hivatalra a 72. és 73. §-t azzal az eltéréssel kell

alkalmazni, hogy

a) a központi hivatal a Miniszterelnökség költségvetési fejezetén belül önálló címet képez,

b) a központi hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát a miniszterelnök normatív utasításban adja ki, amelyet

a központi hivatal vagy a Miniszterelnökség honlapján a módosításokkal egységes szerkezetben közzé kell tenni,

c) a központi hivatal vezetõjét – ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik – a miniszterelnök nevezi ki és menti fel,

d) a 73. § (5) bekezdését nem kell alkalmazni.

(3) Ha a központi hivatalt a miniszterelnök irányítja, a miniszterelnök az irányítással összefüggõ egyes hatásköröket – a

2. § (1) bekezdés a), b), d) és i) pontjában meghatározott hatáskör, valamint a hatékonysági és pénzügyi ellenõrzés

kivételével – a Miniszterelnökség szervezeti és mûködési szabályzatában a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkárra

vagy a Miniszterelnökségen mûködõ államtitkárra átruházhatja.”

8. § A Ksztv.

a) 14. § (1) és (5) bekezdésében a „Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár” szövegrész helyébe

a „Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár és a Miniszterelnökségen mûködõ államtitkár” szöveg,

b) 25/B. § (1) bekezdés g) pontjában a „Miniszterelnökség” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár” szöveg,

c) 36. § (3) bekezdésében a „Miniszterelnökséget államtitkár” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökséget

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár” szöveg,

d) 62. § (1) bekezdésében a „segíti a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár” szövegrész helyébe

a „Miniszterelnökség szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározottak szerint segíti

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár vagy a Miniszterelnökségen mûködõ államtitkár” szöveg,

e) 69. § (3) bekezdésében a „Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség

szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározottak szerint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár vagy

a Miniszterelnökségen mûködõ államtitkár” szöveg

lép.

Záró rendelkezések

9. § Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 30/2012. (VI. 21.) BM rendelete

a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

76. §-a szerinti letéti számla felhasználásának szabályairól szóló 12/2012. (III. 30.) BM rendelet

módosításáról

A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § A Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-a szerinti letéti számla

felhasználásának szabályairól szóló 12/2012. (III. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § e) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet hatálya a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76. §-a szerinti

letéti számla (a továbbiakban: letéti számla) vonatkozásában kiterjed]

„e) azon megyei jogú városok települési önkormányzataira, amelyek megyei önkormányzattól elõadó-mûvészeti

szervezetet vagy folyamatban lévõ európai uniós fejlesztést vettek át.”

2. § Az R. 2. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„a) jogosult: a megyei önkormányzat és a megyei önkormányzattól átvett intézmény 2011. december 31-én fennállt

lejárt tartozásainak és egyéb kötelezettségeinek e rendelet szerinti folyósítással érintett kedvezményezettjei, a b) pont

bf) alpontja vonatkozásában a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet

(a továbbiakban: GYEMSZI), továbbá a b) pont bg) alpontja vonatkozásában a megyei jogú város települési

önkormányzata és a megyei önkormányzat;”

3. § Az R. 2. § b) pont bb) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség)

„bb) a megyei önkormányzatnak és a megyei önkormányzat hivatalának a 2011. évi és ezt megelõzõ szállítói

teljesítésére a 2011. évben, ezt megelõzõen, vagy a 2012. évben benyújtott és a 3. § (3) bekezdésében meghatározott

határidõig ki nem fizetett tartozása,”

4. § Az R. 2. § b) pontja a következõ bg) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség)

„bg) a megyei önkormányzat által 2011. december 31-éig európai uniós pályázat nyomán megkötött támogatási

szerzõdésben vállalt önereje más jogszabály alapján nem biztosított részére vonatkozó kötelezettségének 2012. évre

számított összege, ha az európai uniós fejlesztést a 2012. évben megyei jogú város vagy megyei önkormányzat

valósítja meg,”

5. § Az R. 2. § b) pontja a következõ bh) alponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség)

„bh) a megyei önkormányzatok 2011. december 31. elõtt megkötött szerzõdéseibõl eredõ fizetési kötelezettségek;”

6. § Az R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A 2. § b) pont bb)–bd) alpontja szerinti lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség felmérésének határideje

2012. április 10. A 2. § b) pont bg) alpontja szerinti felmérés határideje 2012. július 10. A 2012. április 10-éig, illetve július
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10-éig, felmért és a felmérésben rögzített lejárt és elismert tartozás, fizetési kötelezettség teljesítésérõl a letéti számlán

rendelkezésre álló összeg terhére – a 6. §-ban foglaltakra is figyelemmel – a kincstár utalványozói jogkörében

haladéktalanul intézkedik.”

7. § Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kincstár az átvett elõadó-mûvészeti szervezetek esetében vagy folyamatban lévõ európai uniós fejlesztés esetén

– a megyei jogú város önkormányzatával e célra megkötött megállapodásnak megfelelõen – a lejárt és elismert

tartozás, fizetési kötelezettség teljesítését lebonyolítási számla közbeiktatásával végzi.”

8. § Az R. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A letéti számla pénzforgalmáról és aktuális egyenlegérõl a kincstár a 2012. évben minden hónap harmadik

munkanapjáig ad tájékoztatást az államháztartásért felelõs miniszter, a helyi önkormányzatokért felelõs miniszter,

a közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter és az egészségügyért felelõs miniszter részére.

(2) A letéti számlát a kincstár 2012. december 31-i fordulónappal zárja le.”

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 37/2012. (VI. 21.) NFM rendelete

egyes elektronikus hírközlési és audiovizuális média tárgyú miniszteri rendeletek

hatályon kívül helyezésérõl

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § i) és

l) pontjaiban meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § Hatályát veszti

a) az elektronikus hírközlési elõfizetõi szerzõdésekre és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról szóló

16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet,

b) az elektronikus hírközlési szolgáltatások költségszámítására vonatkozó szabályokról szóló 18/2003. (XII. 27.)

IHM rendelet,

c) a Nemzeti Hírközlési Hatóság egyes eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 20/2003. (XII. 27.)

IHM rendelet,

d) a polgári frekvenciagazdálkodás egyes hatósági eljárásairól szóló 6/2004. (IV. 13.) IHM rendelet,

e) a digitális televízió mûsorszolgáltatással összefüggõ mûszaki elõírásokról szóló 11/2004. (IV. 22.) IHM rendelet,

f) a felügyeleti díj mértékérõl és a felügyeleti díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásról és hatósági feladatokról szóló

15/2004. (IV. 24.) IHM rendelet,

g) a nem polgári célú frekvenciát használó rádióberendezések megfelelõség igazolásáról szóló 2/2005. (II. 1.)

HM rendelet,

h) az elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz szükséges azonosítók lekötésének és használatának díjáról szóló

11/2005. (IX. 28.) IHM rendelet,

i) az egységes európai segélyhívószámra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvános

telefonhálózatra vonatkozó mûszaki követelményekrõl szóló 23/2007. (II. 23.) GKM rendelet,

j) az egyes elektronikus hírközlési építmények hatósági engedélyezési eljárásainak igazgatási szolgáltatási díjairól

és megfizetésének módjáról szóló 24/2007. (II. 23.) GKM rendelet,

k) a számhordozási központi referencia adatbázisról szóló 55/2007. (V. 31.) GKM rendelet,
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l) a televíziókészülékek digitális mûsorok vételére való alkalmasságának megjelölésérõl szóló 6/2008. (XI. 27.)

MeHVM–KHEM együttes rendelet és

m) az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezésérõl,

megközelítésérõl és védelmérõl szóló 11/2009. (XII. 15.) MeHVM rendelet.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1. § k) pontja 2012. szeptember 30-án lép hatályba.

(3) Az 1. § i) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) Ez a rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A vidékfejlesztési miniszter 54/2012. (VI. 21.) VM rendelete

az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program

3. prioritási tengelye szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. halászati ágazat: az Európai Halászati Alapról szóló 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi rendelet

(a továbbiakban: EHA rendelet) 3. cikk a) pontja szerinti ágazat;

2. halfeldolgozói tevékenység: az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott

1020 (Halfeldolgozás, -tartósítás) szakágazatba tartozó tevékenység, valamint a 1085 (Készétel gyártása)

szakágazatba tartozó tevékenységek közül a fagyasztott halétel gyártása, a 1089 (M.n.s. egyéb élelmiszer

gyártása) szakágazatba tartozó tevékenységek közül a hal levét és kivonatát tartalmazó készítmények gyártása;

3. haltermelési tevékenység: az 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott

0322 (Édesvízi halgazdálkodás) szakágazatba tartozó tevékenység;

4. hitelesített másolat: az okirat kiállítója által vagy közjegyzõ által hitelesített másolat;

5. intenzív üzemi haltermelés: állandó vízátfolyással rendelkezõ haltermelõ egység vagy vízvisszaforgató

technológiát használó haltermelõ rendszer, amelyben a halneveléshez kizárólag teljes értékû haltakarmányt

használnak;

6. intézkedés: olyan mûveletek együttese, amelyek célja a prioritási tengely megvalósítása;

7. kkv: az EHA rendelet 3. cikk f) pontja szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás;

8. konvergencia terület: az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra

vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl

szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendeletben meghatározott konvergencia cél elérésére kijelölt,

legkevésbé fejlett régiók; Magyarországon a Közép-Magyarországi Régió kivételével minden régió területe;

9. közcélú kiadás: az EHA rendelet 3. cikk m) pontja szerinti közkiadás;

10. mûvelet: az EHA rendelet 3. cikk k) pontja szerinti projekt;

11. részteljesítés: egy pályázaton belül mûszakilag, vagy logikailag lehatárolható programelem, vagy

programelem-rész megvalósítása;

12. operatív program: az EHA rendelet 3. cikk g) pontja szerinti egységes dokumentum;
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13. Országos Halászati Bizottság: a halászatról és a horgászatról szóló törvény alapján létrehozott testület;

14. prioritási tengely: az EHA rendelet 3. cikk i) pontja szerinti prioritás;

15. KHMP: Közösségi Halmarketing Program;

16. KHTP: Közösségi Halászati Tudás Transzfer Program;

17. programelem: a KHMP és a KHTP logikai, illetve stratégiai alapon történt felosztása;

18. támogatási intenzitás: a támogatási összeg és a jelenértéken számított elszámolható költség hányadosa,

százalékos formában kifejezve;

19. szakmai teljesítésigazolás: a pályázat szerinti programelem-részek elszámolásakor azok megvalósulásáról kiállított

igazolás;

20. halászati vízterület hasznosítási tevékenység: a halászatról és a horgászatról szóló törvény alapján haszonbérlet

formájában folytatott halgazdálkodási tevékenység a halászati vízterületeken;

21. programelem-rész: a programok programelemein belül egymástól jól elkülöníthetõ, önálló feladatok;

22. tógazdaság: a halászatról és a horgászatról szóló törvény alapján halastavakból és az azokat kiszolgáló

infrastruktúrából álló haltermelõ vállalkozás;

23. tógazdasági haltermelés: a halászatról és a horgászatról szóló törvény alapján halastavakból álló haltermelõ

vállalkozásban végzett haltermelõ tevékenység.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmakra a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény

(a továbbiakban: Tv.) 9. §-a és az EHA rendelet 3. cikke az irányadó.

2. A támogatás jellege és célterületei

2. § A támogatás a Tv. V. fejezete alapján pályázati eljárás keretében igényelhetõ vissza nem térítendõ jellegû támogatás.

3. § (1) A támogatás

a) a KHMP vagy,

b) a KHTP,

megvalósításához vehetõ igénybe.

(2) A programok programelemekbõl állnak.

(3) A KHMP keretében

a) a programelemek elõkészítésére és

b) a programelemekre

vehetõ igénybe támogatás.

(4) A KHMP programelemei:

a) minõségpolitikai programelem hagyományos (H) halászati termelésre (Minõségi Hazai Hal Program – MHHP);

b) minõségpolitikai programelem ökológiai gazdálkodásra (ÖKG) alapozott halászati termelésre;

c) promóciós kampányok a hazai halfogyasztás növeléséért és az ágazati imázs javításáért;

d) halászatot is érintõ kiállításokon, rendezvényeken való megjelenés és azok szervezése;

e) uniós és unión kívüli országok halászati termék piacának és marketingprogramjainak elemzése, és új piacok

megalapozása.

(5) A KHTP keretében a programelemekre vehetõ igénybe támogatás.

(6) A KHTP programelemei:

a) természetes vízi halászati élõhelyek fenntartható fejlesztése;

b) innovatív fejlesztések az akvakultúrában;

c) természeti erõforrást fenntartó akvakultúra technológiák kidolgozása és tesztelése;

d) átfogó termék nyomon követhetõségi politika és rendszer kidolgozása és kísérleti bevezetése;

e) elektronikus aukciós rendszer kialakítása és kísérleti bevezetése;

f) szakmai készségek és ismeretek fejlesztése;

g) hazai és nemzetközi technológiatranszfer, információ átadás, szaktanácsadás és együttmûködések;

h) halegészségügyi horizontális alprogram;

i) innovatív technológiák fejlesztését, bevezetését szolgáló infrastruktúra (tesztkörnyezet) kialakítása;

j) stratégiai keretek, általános programelemek.
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3. A támogatás igénybevételének feltételei

4. § (1) Támogatás igénybevételére jogosultak

a) a haltermelési, halfeldolgozói, halászati vízterület hasznosítási vagy marketing tevékenységet folytató kkv-k,

b) a halászati kutatással vagy oktatással is foglalkozó természetes vagy jogi személyek, valamint

c) a halászati ágazat érdekvédelmi szervezetei.

(2) A reklámozási tevékenység támogatásának további feltételei:

a) a promóciós kampány az EHA rendelet 40. cikk (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel,

b) a reklám nem egy vagy több meghatározott termék-elõállító vállalkozás termékeire összpontosít.

(3) A támogatási feltételek teljesítése nem jelent alanyi jogosultságot a támogatás igénybevételére.

4. A támogatás forrása és mértéke

5. § (1) Az egy pályázat benyújtásával igénybe vehetõ támogatás legmagasabb összegét a pályázati felhívások tartalmazzák.

A pályázati felhívások programelemenként kerülnek kiírásra.

(2) Az igényelhetõ támogatás intenzitása:

a) közcélú kiadás esetén az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 80%-a, amennyiben a pályázó megfelel

a 4. § (1) bekezdés a) pontjának;

b) közcélú kiadás esetén az összes jogosult (elszámolható) költség legfeljebb 95%-a, amennyiben a pályázó megfelel

a 4. § (1) bekezdés b), vagy c) pontjának.

(3) Az igényelhetõ támogatás pénzügyi fedezete:

a) az EHA hozzájárulása a konvergencia régióban az összes jogosult költség 75%-a;

b) az EHA hozzájárulása a nem-konvergencia régióban az összes jogosult költség 50%-a.

5. A pályázat benyújtása

6. § (1) A pályázati felhívásokat a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) jóváhagyását követõen

a Vidékfejlesztési Minisztérium és az MVH honlapján (www.kormany.hu; www.mvh.gov.hu) kell közzétenni.

(2) A pályázatokat a pályázati felhívásban megadott határidõig és címre kell benyújtani. A pályázat benyújtására nyitva

álló határidõ elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.

(3) A benyújtott pályázatnak – a pályázati felhívásban foglaltakon túl – tartalmaznia kell a program szerinti bontásban

a támogatni kívánt célt, a megvalósítás tervezett módját, részletes költségkalkulációt, valamint az igényelt támogatás

összegét.

(4) Az ügyfél a benyújtott pályázat hiányainak pótlására csak a miniszter felhívása alapján jogosult, az ügyfél által

a miniszter erre irányuló, hiánypótlásra, nyilatkozattételre való felhívása hiányában a támogatási kérelem benyújtására

nyitva álló idõszakot követõen elõterjesztett dokumentumok, iratok nem kerülnek figyelembevételre.

(5) Egy pályázat csak egy programra, de azon belül több programelemre is irányulhat.

(6) A programelemek programelem-részekbõl állnak, amelyek részleteit a pályázati felhívások tartalmazzák.

(7) A mûveletet a pályázat benyújtása után az ügyfél saját felelõsségére megkezdheti, a teljes mûveletet azonban nem

fejezheti be a szerzõdéskötést megelõzõen.

6. A pályázat elbírálása

7. § (1) A pályázatok értékelését és a Tv. 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor felállítását a miniszter a Mellékletben

meghatározott intézkedések szerinti szempontok alapján végzi.

(2) A támogatási döntést a miniszter hozza meg.

8. § (1) A nyertes pályázóval a miniszter – a támogatási döntésrõl szóló értesítés megküldését követõ hatvan napon belül –

szerzõdést köt, majd a szerzõdés egy példányát megküldi az MVH-nak.

(2) Pénzügyi kötelezettségvállalás csak a rendelkezésre álló támogatási keret mértékéig történhet.

(3) A pályázati felhívásban elõírt feltételeket és a pályázatnak a támogatási döntés alapján elfogadott részét a támogatási

döntés közlésétõl számított 24 hónapon belül kell teljesíteni azzal, hogy a pályázati felhívás ettõl eltérõ feltételt

állapíthat meg.
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7. A támogatás elszámolása és kifizetése

9. § (1) A pályázat megvalósítását vagy részmegvalósítását követõen az ügyfél a kifizetési kérelmet, a szerzõdésben

meghatározott írásos szakmai jelentést, és a teljesítést alátámasztó dokumentumokat megküldi a miniszternek.

(2) Az írásos szakmai jelentés és a teljesítést alátámasztó dokumentumok megfelelõsége esetén a kifizetési határozatot

a miniszter – a bizonylatok megvizsgálása után – hozza meg.

(3) A kifizetést az ügyfélnek az MVH-n keresztül, az MVH-nál az ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott

bankszámlájára történõ átutalással, forintban teljesíti.

(4) Kifizetési kérelem csak befejezett programelem, vagy programelem-rész esetén nyújtható be.

(5) Az ügyfelek részére engedélyezett kifizetések teljes összege nem haladhatja meg a szerzõdésben rögzített támogatási

összeget.

(6) A támogatás kiszámítása a nettó költségek alapján történik, kivéve, ha az ügyfél ÁFA-visszaigénylési jogot nem

érvényesít és ezt a pályázata benyújtásakor igazolja.

(7) A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült kiadások képezhetik, amelyeket a mûveletek megvalósítása érdekében

teljesített gazdasági eseményrõl az ügyfél nevére kiállított, pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol.

(8) A bizonylaton a tétel Termékek és Szolgáltatások Osztályozási Rendszere szerinti, vámtarifa számán vagy Kombinált

Nómenklatúra-kódján túl az ügyfélnek legkésõbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetnie még az

ügyfél regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát, valamint a „Támogatás elszámolására

benyújtásra került” rájegyzést.

(9) Amennyiben a vizsgálatra kiválasztott bizonylat nem felel meg a (10) bekezdésben foglaltaknak, az elszámoláshoz

nem fogadható el.

(10) Egy bizonylat csak egy kifizetéshez számolható el.

(11) Idegen nyelven kiállított dokumentum benyújtása esetében az ügyfélnek csatolnia kell az aláírásával igazolt magyar

nyelvû fordítást is. Amennyiben a tényállás tisztázása szükségessé teszi, az MVH az ügyfelet a dokumentum hiteles

magyar fordításának benyújtására hívhatja fel.

8. Jogkövetkezmények

10. § (1) Amennyiben az ügyfél a 8. § (1) bekezdése szerinti szerzõdésben foglalt érték 50%-áig nem valósítja meg a pályázatot,

kifizetési kérelme elutasításra kerül, és a már igénybe vett teljes támogatási összeget az intézkedésben való

jogosulatlan részvétel szabályai szerint vissza kell fizetnie.

(2) Amennyiben az ügyfél a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át nem

teljesíti a 8. § (3) bekezdésében meghatározott idõn belül, a kifizetési kérelmekkel jóváhagyható támogatást 10%-kal

csökkenteni kell. Amennyiben az ügyfél közbeszerzési eljárást folytat le, a 8. § (3) bekezdésében meghatározott idõ a

közbeszerzési eljárás lefolytatatásához szükséges idõtartammal meghosszabbodik.

(3) Részteljesítés esetén az (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételeknek az utolsó kifizetési kérelem alapján kell megfelelni.

(4) Az ügyfél a miniszter által a jogosulatlan részvételt megállapító döntés meghozatalát követõen a Tv. 72. §

(1) bekezdése alapján az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások igénybevételébõl kizárásra kerül.

9. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

12. § Ez a rendelet az Európai Halászati Alapból nyújtandó támogatásról szóló 2006. július 27-i 1198/2006/EK tanácsi

rendelet 37., 38., 40. és 41. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 75. szám 11955



Melléklet az 54/2012. (VI. 21.) VM rendelethez

Kiválasztási kritériumok

A) A KÖZÖSSÉGI HALMARKETING PROGRAM 2011–2015 (KHMP) KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI – „Új piacok

kialakítása és promóciós kampányok szervezése (3.3 intézkedés)”

Kritérium
Maximális
pontszám

1. A megvalósító ágazati integrációja 20

1.1. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi
halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem vállalkozásai közül legalább
5 támogatásával rendelkezik.

10

1.2. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi
halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem vállalkozásai közül legalább
10 támogatásával rendelkezik.

15

1.3. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi
halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem vállalkozásai közül legalább
15 támogatásával rendelkezik.

20

2. Tevékenység alapú szakmai kompetenciák 15

2.1. A megvalósításba partnerként összesen bevonásra kerülõ KKV besorolású halgazdálkodó
vállalkozások száma 1

5

2.2. A megvalósításba partnerként összesen bevonásra kerülõ KKV besorolású halgazdálkodó
vállalkozások száma 2–3

10

2.3. A megvalósításba partnerként összesen bevonásra kerülõ KKV besorolású halgazdálkodó
vállalkozások száma legalább 4

15

3. Referencia alapú szakmai kompetenciák, eddigi marketing tapasztalatok, referenciák 15

3.1. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is – legalább 1, az
élelmiszerfogyasztás növelését, népszerûsítését célzó közösségi élelmiszermarketing programot
bonyolított le a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

5

3.2. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2, az
élelmiszerfogyasztás növelését, népszerûsítését célzó közösségi élelmiszermarketing programot
bonyolított le a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

10

3.3. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is – legalább 3, az
élelmiszerfogyasztás növelését, népszerûsítését célzó közösségi élelmiszermarketing programot
bonyolított le a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

15

4. Referencia alapú szakmai kompetenciák (marketingkutatás, programozás), eddigi primer és
szekunder marketingkutatásban szerezett tapasztalatok, eredmények, referenciák

15

4.1. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is – legalább
1 élelmiszer-fogyasztással kapcsolatos marketingkutatást lefolytató szervezeti és/vagy nemzeti
és/vagy európai uniós finanszírozású projektet hajtott végre és annak eredményeit kutatási
jelentéssel, vagy publikációval igazolja a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

5

4.2. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is – legalább
2 élelmiszer-fogyasztással kapcsolatos marketingkutatást lefolytató szervezeti és/vagy nemzeti
és/vagy európai uniós finanszírozású projektet hajtott végre és annak eredményeit kutatási
jelentéssel, vagy publikációval igazolja a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

10

4.3. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is – legalább
3 élelmiszer-fogyasztással kapcsolatos marketingkutatást lefolytató szervezeti és/vagy nemzeti
és/vagy európai uniós finanszírozású projektet hajtott végre és annak eredményeit kutatási
jelentéssel, vagy publikációval igazolja a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

15

5. Menedzsment tapasztalat 15

5.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 innovációs és/vagy
marketing-kommunikációs szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projekt
irányítása a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

5

5.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 innovációs és/vagy
marketing-kommunikációs szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projekt
irányítása a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

10
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5.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 innovációs és/vagy
marketing-kommunikációs szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású projekt
irányítása a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

15

6. Országos Halászati Bizottság (OHB) támogató javaslata 20

6.1. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) többségi döntéssel támogatja a pályázatot 10

6.2. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) egyhangú döntéssel támogatja a pályázatot 20

Összesen 100

B) KÖZÖSSÉGI HALÁSZATI TUDÁS TRANSZFER PROGRAM 2011–2015 (KHTP) KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI

– Oktatási/technológia- és információ transzfer alprogram lebonyolításának kiválasztási kritériumai –

„Kollektív intézkedések (intézkedés 3.1)”

Kritérium
Maximális
pontszám

1. A megvalósító ágazati integrációja 20

1.1. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi
halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati oktatás és/vagy
halászati kutatás vállalkozásai és szervezetei közül legalább 10 támogatásával rendelkezik.

10

1.2. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi
halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati oktatás és/vagy
halászati kutatás vállalkozásai és szervezetei közül legalább 15 támogatásával rendelkezik.

15

1.3. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi
halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati oktatás és/vagy
halászati kutatás vállalkozásai és szervezetei közül legalább 20 támogatásával rendelkezik.

20

2. Tevékenység alapú szakmai kompetenciák 15

2.1. A megvalósításba partnerként összesen 1 halászati szaktanácsadással és/vagy halászati
oktatással és/vagy halászati K+F+I-vel foglalkozó vállalkozás és/vagy szervezet kerül bevonásra.

5

2.2. A megvalósításba partnerként összesen 2–3 halászati szaktanácsadással és/vagy halászati
oktatással és/vagy halászati K+F+I-vel foglalkozó vállalkozás és/vagy szervezet kerül bevonásra

10

2.3. A megvalósításba partnerként összesen legalább 4 halászati szaktanácsadással és/vagy
halászati oktatással és/vagy halászati K+F+I-vel foglalkozó vállalkozás és/vagy szervezet kerül
bevonásra

15

3. Referencia alapú szakmai kompetenciák (fejlesztési programok, innováció), eddigi
halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos tapasztalatok, referenciák:

15

3.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 halgazdálkodás
fejlesztésével kapcsolatos projektet bonyolítottak le a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

5

3.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 halgazdálkodás
fejlesztésével kapcsolatos projektet bonyolítottak le a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

10

3.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 halgazdálkodás
fejlesztésével kapcsolatos projektet bonyolítottak le a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

15

4. Referencia alapú szakmai kompetenciák (oktatás), eddigi halászati oktatásban szerezett
tapasztalatok, eredmények, referenciák

15

4.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 3 halászati oktatással
kapcsolatos projektet hajtott végre a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

5

4.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 halászati oktatással
kapcsolatos projektet hajtott végre a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

10

4.3 .A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 9 halászati oktatással
kapcsolatos projektet hajtott végre a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

15

5. Menedzsment tapasztalat 15

5.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 ágazati innovációs
és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású
projektet irányított a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

5
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5.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 ágazati innovációs
és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású
projektet irányított a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

10

5.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 ágazati innovációs
és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású
projektet irányított a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

15

6. Országos Halászati Bizottság (OHB) támogató javaslata 20

6.1. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) többségi döntéssel támogatja a pályázatot 10

6.2. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) egyhangú döntéssel támogatja a pályázatot 20

Összesen 100

C) KÖZÖSSÉGI HALÁSZATI TUDÁS TRANSZFER PROGRAM 2011–2015 (KHTP) KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI

– Természetes vízi halászati élõhelyek fenntartható fejlesztése alprogram kiválasztási kritériumai –

„A vízben élõ növény- és állatvilág védelmét és fejlesztését célzó intézkedések (3.2 intézkedés)”

Kritérium
Maximális
pontszám

1.A megvalósító ágazati integrációja 20

1.1. A megvalósító a természetesvízi halászati hasznosítók és/vagy halgazdálkodás vállalkozásai
közül legalább 5 támogatásával rendelkezik.

10

1.2. A megvalósító a természetesvízi halászati hasznosítók és/vagy halgazdálkodás vállalkozásai
közül legalább 10 támogatásával rendelkezik

15

1.3. A megvalósító a természetesvízi halászati hasznosítók és/vagy halgazdálkodás vállalkozásai
közül legalább 15 támogatásával rendelkezik

20

2.Tevékenység alapú szakmai kompetenciák 15

– 2.1. A megvalósításba legalább 1 természetesvízi halgazdálkodás területén innovációs és K+F
referenciákkal rendelkezõ vállalkozás és/vagy szervezet kerül bevonásra;

5

– 2.2. A megvalósításba 2-3 természetesvízi halgazdálkodás területén innovációs és K+F
referenciákkal rendelkezõ vállalkozás és /vagy szervezet kerül bevonásra;

10

– 2.3. A megvalósításba legalább 4 természetesvízi halgazdálkodás területén innovációs és K+F
referenciákkal rendelkezõ vállalkozás és/vagy szervezet kerül bevonásra;

15

3. Referencia alapú szakmai kompetenciák (fejlesztési programok, innováció), eddigi
természetesvízi halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos tapasztalatok, referenciák

15

3.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 természetesvízi
halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat benyújtását
megelõzõ 7 évben

5

3.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 természetesvízi
halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat benyújtását
megelõzõ 7 évben

10

3.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 természetesvízi
halgazdálkodás fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat benyújtását
megelõzõ 7 évben

15

4. Referencia alapú szakmai kompetenciák (halállományok monitorozása), eddigi halállományok
monitorozása (faj, populáció, egészségügy) terén szerezett tapasztalatok, referenciák

15

4.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 3 halállományok
monitorozására vonatkozó intézményi és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású
projektet valósított meg és publikálta eredményeit a pályázat beadását megelõzõ 7 évben

5

4.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 halállományok
monitorozására vonatkozó intézményi és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású
projektet valósított meg és publikálta eredményeit a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

10

4.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 9 halállományok
monitorozására vonatkozó intézményi és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású
projektet valósított meg és publikálta eredményeit a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

15
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5. Menedzsment tapasztalat 15

5.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 halászati innovációs
és/vagy természetesvízi halgazdálkodás fejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai
uniós finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

5

5.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 halászati innovációs
és/vagy természetesvízi halgazdálkodás fejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai
uniós finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

10

5.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 halászati innovációs
és/vagy természetesvízi halgazdálkodás fejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai
uniós finanszírozású projektet irányított a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

15

6. Országos Halászati Bizottság (OHB) támogató javaslata 20

6.1. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) többségi döntéssel támogatja a pályázatot 10

6.2. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) egyhangú döntéssel támogatja a pályázatot 20

Összesen 100

D) KÖZÖSSÉGI HALÁSZATI TUDÁS TRANSZFER PROGRAM 2011–2015 (KHTP) KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMAI

– Tógazdasági és innovációs program, valamint kísérleti projektek lebonyolításának kiválasztási

kritériumai – „Kísérleti projektek (3.4. intézkedés)”

Kritérium
Maximális
pontszám

1. A megvalósító ágazati lefedettsége 30

1.1. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi
halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati kutatás vállalkozásai és
szervezetei közül legalább 10 támogatásával rendelkezik.

10

1.2. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi
halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati kutatás vállalkozásai és
szervezetei közül legalább 15 támogatásával rendelkezik.

20

1.3. A megvalósító a tógazdasági és/vagy intenzív üzemi haltermelés és/vagy természetesvízi
halászat és/vagy halfeldolgozás és/vagy halkereskedelem és/vagy halászati kutatás vállalkozásai és
szervezetei közül legalább 20 támogatásával rendelkezik.

30

2. Tevékenység alapú szakmai kompetenciák 20

2.1. A megvalósításba partnerként összesen legalább 1 halászatfejlesztéssel és halászati
innovációval, halászati K+F+I-vel, vagy halegészségüggyel foglalkozó vállalkozás vagy szervezet
kerül bevonásra.

10

2.2. A megvalósításba partnerként összesen 2–3 halászatfejlesztéssel és halászati innovációval,
halászati K+F+I-vel, vagy halegészségüggyel foglalkozó vállalkozás és/vagy szervezet kerül
bevonásra.

15

2.3. A megvalósításba partnerként összesen legalább 4 halászatfejlesztéssel és halászati
innovációval, halászati K+F+I-vel, vagy halegészségüggyel foglalkozó vállalkozás és/vagy szervezet
kerül bevonásra.

20

3. Referencia alapú szakmai kompetenciák (fejlesztési programok, innováció), eddigi
halgazdálkodás fejlesztésével, ágazati innovációval kapcsolatos tapasztalatok, referenciák

15

3.1. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 halgazdálkodás
fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat beadását megelõzõ 7 évben

5

3.2. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 halgazdálkodás
fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat beadását megelõzõ 7 évben

10

3.3. A megvalósító szervezet, – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 halgazdálkodás
fejlesztésével kapcsolatos programot bonyolított le a pályázat beadását megelõzõ 7 évben

15

4. Menedzsment tapasztalat 15

4.1. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is – legalább 2 ágazati innovációs
és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású
projektet irányított a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

5
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4.2. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is – legalább 4 ágazati innovációs
és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású
projektet irányított a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

10

4.3. A megvalósító szervezet – beleértve a bevont partnereket is – legalább 6 ágazati innovációs
és/vagy halászatfejlesztési szervezeti és/vagy nemzeti és/vagy európai uniós finanszírozású
projektet irányított a pályázat benyújtását megelõzõ 7 évben

15

5. Országos Halászati Bizottság (OHB) támogató javaslata 20

5.1. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) többségi döntéssel támogatja a pályázatot 10

5.2. Az Országos Halászati Bizottság (OHB) egyhangú döntéssel támogatja a pályázatot 20

Összesen 100

A vidékfejlesztési miniszter 55/2012. (VI. 21.) VM rendelete

a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok

2012. évi kezelésének, felhasználásának szabályairól

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 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a

következõket rendelem el:

I. FEJEZET

A RENDELET HATÁLYA

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Kv.tv.) 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet alá tartozó – államháztartási azonosító

számmal, elnevezéssel – nevesített valamennyi fejezeti kezelésû elõirányzatára.

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni a Kv.tv. 1. mellékletében nem szereplõ, de év közben megnyíló új

elõirányzatokra is.

(3) A II. Fejezet szabályait kell alkalmazni – a külön jogszabályok elõírásainak figyelembevételével – az Európai

Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (a továbbiakban: EMVA), az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból

(a továbbiakban: EMGA), valamint az Európai Halászati Alapból (a továbbiakban: EHA), továbbá a tagállami

hatáskörben nyújtott mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, környezetvédelmi, valamint halászati támogatási

jogcímek esetében is.

(4) Ha az elõirányzatok bármelyikének felhasználásáról külön jogszabály rendelkezik, e rendeletet csak az abban nem

szabályozott kérdésekben kell alkalmazni.

II. FEJEZET

AZ ELÕIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

1. Az elõirányzatok felett gyakorolt jogok

2. § A vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a fejezeti kezelésû elõirányzatokból a költségvetési támogatást

a jóváhagyott 2012. évi keretfelosztás alapján a kedvezményezett részére közvetlenül vagy közvetett módon, kezelõ

vagy lebonyolító szerv közremûködésével biztosítja.
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3. § (1) A miniszter a kezelõ szervnek átadhatja a fejezeti kezelésû elõirányzat felett gyakorolt jogai és kötelezettségei

meghatározott körét. A jogok és kötelezettségek átadásának szabályait a miniszter és az adott kezelõ szerv között

létrejött megállapodás rögzíti.

(2) A miniszter az elõirányzatokra vonatkozó költségvetési támogatásokkal kapcsolatos elõkészítõ és döntésvégrehajtó

feladatok ellátására lebonyolító szervet bízhat meg, amely az átadott elõirányzatot a miniszter és a lebonyolító szerv

között létrejött megállapodásban foglaltak szerint a kedvezményezett részére rendelkezésre bocsátja.

(3) A rendelkezésre álló források a szakfõosztályok által elkészített éves keretfelosztásban meghatározott prioritásoknak

megfelelõen kerülnek meghatározásra. A költségvetési támogatások lebonyolítását, folyósítását, az analitikus

nyilvántartást és a költségvetési támogatások jogszerû felhasználásának ellenõrzését a Vidékfejlesztési Minisztérium

(a továbbiakban: minisztérium), a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), a Nemzeti

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár),

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV), az Agrármarketing Centrum (a továbbiakban: AMC) mint

lebonyolító szervek végzik, a közöttük és a miniszter között létrejött megállapodás, illetve a költségvetési

támogatásokról szóló egyes jogszabályok alapján.

(4) A lebonyolító szervezetet tevékenységéért a megállapodásban rögzített díjazás illetheti meg, mely a feladat

ellátásával kapcsolatos összes költségét fedezi, ezen felül további költségtérítésben nem részesül. A költségtérítést

piaci alapokon kell meghatározni, és annak mértéke nem haladhatja meg a lebonyolításra átadott elõirányzat 4%-át.

(5) A lebonyolító szervezeteknél a feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségek a lebonyolítás céljából

átadott elõirányzatból téríthetõek meg.

(6) A közvetlen uniós támogatások a Kincstári Egységes Számláról (a továbbiakban: KESZ) kerülnek megelõlegezésre.

4. § (1) A támogatási igények jogszerûségének felülvizsgálata, a költségvetési támogatások folyósítása, a felhasználás

ellenõrzése – a 44. § és az 58. §-ban foglalt kivételekkel – az MVH feladata. A költségvetési támogatások

felhasználására, ellenõrzésére az MVH által alkalmazott eljárásrend szerint kerül sor.

(2) A fejezeti kezelésû elõirányzatok támogatási keretébõl a központi költségvetési szervek részére költségvetési

támogatás megállapodás vagy feladatterv alapján – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

(a továbbiakban: Áht.) 33. §-ában foglaltak szerint – elõirányzat-átcsoportosítással, az elõzõ évi

kötelezettségvállalással terhelt maradványokból, illetve a fejezeti kezelésû elõirányzat tárgyévi többletbevételébõl

átutalással történhet.

5. § (1) A kintlévõségek, követelések behajtása érdekében az adott elõirányzat felett döntési jogosultsággal rendelkezõ

személy köteles valamennyi jogszabályi lehetõséget érvényesíteni. A behajthatatlan követelésrõl való lemondás csak

törvényben meghatározott rend szerint lehetséges.

(2) A követelések értékelése során elkülönítetten kell kimutatni a tárgyévben keletkezett és a tárgyévet megelõzõ

években keletkezett, illetve államháztartáson belülrõl és államháztartáson kívülrõl származó követeléseket, valamint a

jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások miatti követeléseket. Az elõírásokat az analitikus nyilvántartó

helyekkel (Kincstár, MVH, NÉBIH, NAV) kötött megállapodásokban is érvényesíteni kell. A követelések értékeléséhez az

analitikus nyilvántartó helyek nyilvántartásukból – a minisztérium útmutatása alapján – feladást készítenek

a minisztérium részére. A követelések értékelését ennek alapján a minisztérium – saját értékelési szabályzata alapján –

végzi.

(3) Az Európai Uniós társfinanszírozással mûködõ elõirányzatokból a támogatások rendelkezésre bocsátása az MVH-n – az

EMGA-ból és az EMVA-ból finanszírozott támogatások esetében, mint kifizetõ ügynökségen, az EHA-ból finanszírozott

támogatások esetében, mint közremûködõ szervezeten – keresztül történik, a külön jogszabályok elõírásainak

figyelembevételével. A közremûködõ szervezet a támogatást nyújtó képviseletében eljár.

(4) A fejezeti kezelésû elõirányzatok a támogatási célok megvalósításához, a mûködéshez (gazdálkodáshoz) szükséges

pénzügyi eszközökkel rendelkeznek, azonban elkülönült jogi személyiséggel nem bírnak, munkáltatóként munkaerõt

nem foglalkoztathatnak, immateriális javakkal, tárgyi eszközökkel, értékpapírokkal, valamint készletekkel nem

rendelkezhetnek.

2. Kötelezettségvállalás

6. § (1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok cél szerinti, idõbeni és szabályos felhasználásáért, így a feladatok végrehajtása

érdekében szükséges intézkedések megtételéért a szakmai kezelõ a felelõs.
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(2) A lebonyolítás céljából átadott elõirányzat felett kötelezettségvállalási jogot gyakorló személy és a lebonyolító között

az átadott elõirányzat felhasználásáról létrejött megállapodás kötelezettségvállalásnak minõsül.

(3) Az elõirányzatok terhére vállalt tárgyévi kötelezettségek együttes összege – figyelembe véve az elõzõ évrõl áthúzódó

kötelezettségeket is – nem haladhatja meg a tárgyévi módosított költségvetési elõirányzat összegét.

(4) Éven túli kötelezettség – kivéve a külön kormányrendeletben meghatározott elõirányzatokat – nem vállalható.

Amennyiben az elõirányzatokra éven túli kötelezettségvállalást jogszabály lehetõvé tesz, akkor annak mértékét

elõzetesen a miniszterrel engedélyeztetni szükséges.

3. A támogatási okirat kiadásának és a támogatási szerzõdés megkötésének feltételei

7. § (1) A támogatási kérelemben az igénylõnek a támogatási szerzõdés megkötéséhez az államháztartásról szóló törvény

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (2)–(3) bekezdésében meghatározottakon túl be kell

nyújtania:

a) gazdasági társaságnak nem minõsülõ gazdálkodó szervezet esetén létesítõ okiratának egyszerû másolatát,

b) gazdálkodó szervezet, illetve civil szervezet esetén a fennállását igazoló hiteles okiratot,

c) a gazdálkodó szervezet képviselõjének közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát,

d) a fennállást igazoló okiratban meghatározott képviselõtõl eltérõ képviselet esetén a gazdálkodó szervezet

képviselõjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes bizonyító erejû magánokiratnak

minõsülõ – okiratot,

e) a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes

ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, kapcsolódását a megjelölt támogatási célhoz, valamint a részletes

költségtervet, szükség szerint költség-haszonelemzést és megvalósíthatósági tanulmányt,

f) a rendelkezésére álló saját forrást, önerõt és a várható kifizetések ütemezését, valamint ha a kedvezményezett

olyan gazdasági társaság, amely vonatkozásában a miniszter tulajdonosi jogokat nem, csak szakmai felügyeletet

gyakorol, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) üzleti tervet elfogadó határozatát,

valamint az üzleti terv alapján elkészített költségtervet,

g) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerõs hatósági engedélyeket, ha azt a jogszabály elõírja,

h) írásbeli nyilatkozatot arról, hogy rendelkezik-e lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozással,

i) nyilatkozatot arról, hogy tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességû, meg nem fizetett köztartozás esetén

a köztartozás megfizetéséig a költségvetési támogatás nem illeti meg, az esedékes költségvetési támogatás

folyósítása felfüggesztésre, visszatartásra kerül, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik,

j) nyilatkozatot arról, hogy hozzájárul a támogatási igény szabályszerûségének és a költségvetési támogatás

rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtásának határideje a támogatási kérelem benyújtásának

napja. A határidõ – indokolt esetben – legfeljebb a támogatási szerzõdés megkötésének napjáig meghosszabbítható.

Az (1) bekezdés b) és d)–f) pontja alapján benyújtott dokumentumok nem lehetnek az igényelt költségvetési

támogatáshoz történõ benyújtásuk napjától számított 30 napnál régebbiek.

(3) Ha az igénylõ által benyújtott dokumentumok nem felelnek meg az (1) bekezdés szerinti formai és tartalmi

követelményeknek, de a támogatási igény szakmailag megfelelõ, határidõ kitûzésével – a hibák, hiányosságok

egyidejû megjelölése mellett – fel kell szólítani az igénylõt a hiányok pótlására.

(4) Ha az igénylõ a hiánypótlást hibásan vagy hiányosan nyújtja be, a támogatási igény további vizsgálat nélkül

elutasítandó.

8. § (1) Ha a költségvetési támogatás igénylõje:

a) a fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv,

b) más fejezet,

c) olyan gazdasági társaság, amelynek vonatkozásában a miniszter az MNV Zrt.-vel kötött szerzõdés alapján

tulajdonosi jogokat gyakorol, vagy

d) olyan közalapítvány, alapítvány, amely tekintetében a miniszter alapítói jogokat gyakorol,

a 7. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok közül az igénylõnek nem kell benyújtani azokat, amelyekrõl az

elõirányzat kezelõjének vagy a lebonyolító szervezetnek hivatalosan tudomása van.
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(2) Ha az igénylõrõl a Kincstár, vagy törvényszék törvényben meghatározott közhiteles és nyilvános nyilvántartást vezet,

az igénylõnek a 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott dokumentumot nem kell benyújtania. Az igénylõ

adatait a fenti nyilvántartásban a szakmai kötelezettségvállaló ellenõrzi.

9. § Fejlesztési projekt esetén rögzíteni kell a támogatói okiratban vagy a támogatási szerzõdésben a létrehozott eszközök

mûködtetési kötelezettségének idõtartamát és az idõtartam alatt a kedvezményezett által fenntartandó feltételeket.

4. A támogatási okirat visszavonása, a támogatási szerzõdés módosítása

10. § (1) A támogatási szerzõdés módosítását az indokok felsorolásával bármelyik fél – a költségvetési támogatás

költségvetése, az azt alátámasztó költségterv, továbbá a költségvetési támogatás felhasználásának kezdõ idõpontja és

véghatárideje tekintetében – az eredeti támogatási szerzõdésben a költségvetési támogatás felhasználására

meghatározott véghatáridõ letelte elõtt minimum 15 nappal írásban kezdeményezheti.

(2) A költségvetési támogatás felhasználásáról történõ beszámoló benyújtási határideje a támogatási szerzõdésben

rögzített befejezési határidõt követõ 30 nap. A beszámolás határidejének módosítása írásban kezdeményezhetõ az

eredeti támogatási szerzõdésben meghatározott beszámolási határidõ leteltéig. A kezdeményezésnek tartalmaznia

kell az indokokat is.

5. A költségvetési támogatás folyósítása, teljesítésigazolás, utalványozás

11. § (1) A költségvetési támogatás folyósítása a kötelezettségvállalás dokumentumában foglalt mértékben és idõpontokban

történhet, amennyiben a szükséges fedezet az elõirányzat-finanszírozási tervnek megfelelõen rendelkezésre áll.

(2) A pénzügyi teljesítést a szakmai teljesítésigazolás, a kifizetés engedélyezése, az érvényesítés, az utalványozás és

az utalványozás ellenjegyzése elõzi meg.

(3) A lebonyolítás céljából átadásra kerülõ elõirányzat összegét és folyósításának ütemezését úgy kell megállapítani, hogy

az a kötelezettségvállalások pénzügyi finanszírozási igényének megfeleljen.

(4) Visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás kizárólag költségvetési szervek részére nyújtható,

a költségvetési támogatás céljával összefüggõ fejezeti kezelésû elõirányzatból történõ elõirányzat-átcsoportosítással.

(5) Az elõirányzat bevételeit képezõ befizetéseket, ideértve a korábbi években nyújtott költségvetési támogatások

visszatérülését is, elõirányzatosítani kell, mely összegek az elõirányzat támogatási céljaira használhatók fel, kivéve, ha

jogszabály másként rendelkezik.

12. § Támogatási elõleg a IV. fejezetben meghatározott esetekben akkor nyújtható – akár több részletben is –, ha

a támogatási cél megvalósítását más formában történõ finanszírozás nem teszi lehetõvé és a megkötött támogatási

szerzõdés arról rendelkezik.

13. § (1) A költségvetési támogatás ütemezetten, a kiadásoknak a 7. § (1) bekezdés e) pontja szerint benyújtott költségterv

alapján megállapítható felmerülésével arányosan, valamint idõarányosan folyósítható.

(2) A kedvezményezett köteles a költségvetési támogatás felhasználásáról külön nyilvántartást vezetni, az elszámolt

költségeket más finanszírozó felé nem számolhatja el.

6. Beszámoltatás, ellenõrzés

14. § (1) A szakmai kötelezettségvállaló a támogatási okiratban vagy a támogatási szerzõdésben a költségvetési támogatás

felhasználásáról vagy a mûködtetési kötelezettséggel összefüggésben beszámolási kötelezettséget ír elõ, amelyet

az okiratban vagy szerzõdésben rögzített határidõig a kedvezményezettnek el kell készítenie és a szakmai

kötelezettségvállaló rendelkezésére kell bocsátania.

(2) A részbeszámoló, valamint a záró beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelõ teljesítése esetén

a beszámolási kötelezettség megfelelõ teljesítésére adott határidõ idõtartama nem haladhatja meg a 30 napot.

(3) A kedvezményezett a beszámoló határidejének meghosszabbítását kizárólag a határidõ lejáratát megelõzõen, írásban

kezdeményezheti a támogatótól.

(4) A teljesítésigazoló a beszámolót a beérkezést követõ 30 napon belül megvizsgálja, és kiállítja a „Teljesítésigazolás és

kifizetés engedélyezése” c. nyomtatványt és javaslatot tesz a szakmai kötelezettségvállalónak annak elfogadására
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vagy elutasítására. A döntésrõl és az esetleges visszafizetési kötelezettségrõl a döntést követõ 8 napon belül a szakmai

kötelezettségvállaló írásban értesíti a kedvezményezettet, és a „Teljesítésigazolás és kifizetés engedélyezése”

c. nyomtatványt megküldi intézkedésre az utalványozó részére. Az utalványozó ezután a 11. § (2) bekezdése szerint

a „Kiadás/Bevételi Utalványrendelet”-et kiállítja és megteszi a szükséges intézkedéseket a kifizetés teljesítésére, vagy

visszafizettetésére.

(5) A beszámoló elbírálására vonatkozó határidõ indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal

meghosszabbítható hiánypótlás, kiegészítés kérése esetén. A hiánypótlást, kiegészítést a beszámoló beérkezését

követõ 30 napon belül lehet kérni írásban a kedvezményezettõl.

15. § (1) A költségvetési támogatás jogszerû kifizetését és felhasználását az elõirányzat kezelõje, valamint a pályázati

felhívásban és a támogatási szerzõdésben meghatározott szervek ellenõrizhetik.

(2) A beszámoltatás során ellenõrzésre kerül az is, hogy a költségvetési támogatás felhasználása során a kedvezményezett

a közbeszerzésekre vonatkozó törvényi elõírásokat betartotta-e. Az ennek megállapításához szükséges

dokumentumokat a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás befejezését követõen köteles benyújtani.

A kedvezményezett számára e kötelezettség a benyújtandó dokumentumok körének és a benyújtás határidejének

meghatározásával a támogatási szerzõdésben kerül rögzítésre.

16. § Ha a kedvezményezett önhibájából, felszólítás ellenére sem tett eleget a támogatási okiratban vagy a támogatási

szerzõdésben elõírt kötelezettségeinek, valamint a 14. § elõírásainak, a miniszter írásos döntésével

a kedvezményezettet legfeljebb 3 évre kizárja az érintett elõirányzatok támogatási rendszerébõl.

III. FEJEZET

A PÁLYÁZATI ÚTON NYÚJTOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

7. A pályázatok általános feltételei

17. § (1) Az elõirányzatokból pályázati úton nyújtott költségvetési támogatások tekintetében a II. Fejezet rendelkezéseit

az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az azonos célú elõirányzatokból fejlesztési célú költségvetési támogatás kizárólag pályázati úton nyújtható.

18. § (1) A pályáztatási tevékenység éves pályázati terv alapján mûködik. Az éves pályázati tervet a szakmai fõosztály készíti el,

a miniszter hagyja jóvá, és azt a minisztérium honlapján közzéteszi. A pályázati terv jóváhagyásáig pályázatot kiírni

csak a miniszter egyedi engedélye alapján, civil szervezetek számára szóló pályázat esetén az Áht.-ben elõírt,

a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel való elõzetes egyeztetést követõen lehet.

(2) A szakmai kötelezettségvállaló gondoskodik a pályázatok kiírásáról, lebonyolításáról, a pályázatok elbírálásáról,

a feladattervek meghatározásáról, a megállapodások, szerzõdések elõkészítésérõl és megkötésérõl, a kifizetések

kezdeményezésérõl. A szakmai kötelezettségvállaló gondoskodik továbbá az ellenõrzések lefolytatásáról,

szabálytalanság esetén a szükséges eljárás lefolytatásáról, vagy kezdeményezésérõl, a beszámoló elfogadását

követõen a pályázat lezárásáról és a biztosíték feloldásáról.

19. § (1) Az éves pályázati tervben szereplõ pályázatok lebonyolítása kezelõ szerv közvetlen eljárásával vagy lebonyolító

szervezet bevonásával történik.

(2) Ha a nyertes pályázókkal a lebonyolító szervezet köti meg a támogatási szerzõdést és folyósítja részükre

a költségvetési támogatást, a lebonyolító szervezetnek a kezelõ szervre vonatkozó szabályok szerint kell eljárnia.

8. A pályázatok elbírálása

20. § (1) A miniszter vagy a kezelõ szerv által kijelölt Bíráló Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) végzi a pályázatok elbírálását.

(2) A Bizottság legalább öt, legfeljebb kilenc fõs. A Bizottságot elnök vezeti, akinek személyére és a Bizottság összetételére

a pályáztatásért felelõs egység vezetõje tesz javaslatot, melyet a miniszter hagy jóvá.

(3) A Bizottság ügyrendjét maga határozza meg, ami az alakuló bizottsági ülésén válik érvényessé.

(4) A Bizottság az ülésekrõl írásos emlékeztetõt készít, amit minden esetben a Bizottság elnöke és egy felkért bizottsági

tag hitelesít.
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(5) A Bizottság a pályázat elbírálásához szükséges javaslatát a pályázat benyújtására nyitva álló határidõ lejártát követõ

60 napon belül készíti el, majd azt a pályázat kiírója 5 napon belül a döntéshozó elé terjeszti. Az elbíráláshoz szükséges

javaslat elkészítésére elõírt határidõtõl a pályázat kiírója – indokolt esetben és a pályázati felhívásban rögzített

módon – eltérhet.

(6) Ha a pályázat jellege ezt lehetõvé teszi, a bizottsági ülés emlékeztetõjében az adott pályázaton forráshiány miatt nem

támogatott, de szakmailag megfelelõ, költségvetési támogatásra érdemesnek ítélt pályázatok sorrendjét is meg kell

határozni.

21. § Abban az esetben, ha

a) a kedvezményezett a támogatási szerzõdés megkötésétõl visszalép,

b) a támogatási döntés érvényét veszti, a támogatói okiratot visszavonják, vagy

c) a felek a támogatási szerzõdést egyoldalúan vagy közös megegyezéssel felbontják vagy megszüntetik,

a felszabaduló támogatási keret összegéig a szakmailag megfelelõ, de költségvetési támogatást el nem nyert pályázók

rangsorában a következõ helyen álló pályázók részére költségvetési támogatás nyújtható a felszabadult támogatási

összeg erejéig.

22. § (1) A pályázat kiírója a pályázatokat benyújtókat a befogadásról a benyújtási határidõtõl számított 15 napon belül

a honlapon keresztül értesíti a felhívásra benyújtott összes pályázatot tartalmazó lista közzétételével, mely tartalmazza

a befogadott és nem befogadott pályázatokat, a be nem fogadás indokával együtt.

(2) A pályázatok alapján nyújtandó költségvetési támogatásokról a döntéshozó a Bizottság javaslatának benyújtásától

számított 15 napon belül dönt. E határidõtõl a támogató – indokolt esetben és a pályázati felhívásban rögzített

módon – eltérhet.

(3) Döntést követõen az értékelésre bocsátott pályázatokra vonatkozó döntést a honlapon kell közzé tenni.

23. § A támogatási szerzõdésben kikötött késedelmi kötbér vagy támogatói okirat esetén vállalt kötbérfizetési

kötelezettség részletes feltételeit a támogatói okiratban, támogatási szerzõdésben kell rögzíteni.

IV. FEJEZET

2012. ÉVI FEJEZETI KEZELÉSÛ ELÕIRÁNYZATOK KEZELÉSE, FELHASZNÁLÁSA

24. § (1) A 20/01/05/00 Regionális víziközmû-rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati fejlesztéséhez szükséges önerõ

elõirányzatból a jogszabályok szerint a magyar államra, mint tulajdonosra háruló kötelezettségek teljesítésének

pénzügyi fedezetére adható támogatás. A többségi állami tulajdonú, regionális rendszereken végrehajtott

fejlesztések önkormányzatokkal közös, vagy önálló ÚMFT (KEOP, ROP, ETE) pályázatként történõ megvalósítása esetén

az állami rész fejlesztésére jutó arány önerõfizetési kötelezettséget von maga után.

(2) Az elõirányzat felhasználása elõirányzat-átcsoportosítással történik. A kedvezményezettek költségvetési

intézmények.

25. § (1) A 20/01/09/00 Balatoni regionális víziközmû-hálózat fejlesztése elõirányzatból a Balatoni Vízgazdálkodási Fejlesztési

Programra alapozott, 2005. évben átdolgozott Balaton térség regionális szennyvízelvezetése és tisztítása fejlesztési

koncepcióban szereplõ prognosztizált beruházások kerülnek támogatásra.

(2) Az elõirányzat felhasználása elõirányzat-átcsoportosítással történik. A kedvezményezettek költségvetési

intézmények.

26. § (1) A 20/01/19/00 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása elõirányzat felhasználását az 1996-ban megkezdett

vízbázisvédelmi célprogram végrehajtásáról szóló hazai jogszabályok és az EU Víz Keretirányelve határozzák meg.

(2) Az elõirányzat felhasználása elõirányzat-átcsoportosítással történik. A kedvezményezettek költségvetési

intézmények.

27. § (1) A 20/01/20/00 Ivóvíz-minõség javító program elõirányzat segítségével döntõen a vízellátás biztonságát növelõ

fejlesztések, ivóvízminõség-javító beruházások valósulnak meg. Az elõirányzat támogatja az Almásfüzitõ, Kocs,

Nagyigmánd területén az egészséges ivóvízellátást biztosító távvezeték, illetve a Nyirád-darvastói vízátvezetést

megvalósító távvezeték kiépítését.
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(2) Az elõirányzat felhasználása elõirányzat-átcsoportosítással történik. A kedvezményezettek költségvetési

intézmények.

28. § (1) A 20/02/09/00 Természetvédelmi kártalanítás elõirányzat a természetvédelmi érdekbõl eseti jelleggel elrendelt

hatósági korlátozásokból, a védett állat kártételébõl adódó kártalanítási igényeket, továbbá a védettségi szint

helyreállítása érdekében szükséges, a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló

1995. évi XCIII. törvényben és a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/C. §-ában elõírt

területvásárlásokat, kisajátításokat és kártalanítási igényeket finanszírozza. Az elõirányzat kedvezményezettjei

a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek és a nemzeti park igazgatóságok.

(2) Az elõirányzat felhasználása elõirányzat-átcsoportosítással valósul meg, a kedvezményezett költségvetési

intézménnyel kötött megállapodás alapján.

29. § (1) A 20/02/10/00 Természetvédelmi pályázatok támogatása elõirányzat elsõsorban a nemzetközi nyertes pályázatok

támogatását, kiemelten az önrész, társfinanszírozás biztosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása

utáni elõírt feladatok ellátását, a projektek önrészének, illetve a pótlólagosan felmerült költségek forrásának

biztosítását szolgálja.

(2) Az elõirányzat fõ kedvezményezettjei elsõsorban a természetvédelmi igazgatási szervek, de emellett néhány pályázat

esetében más költségvetési szervek, megfelelõ minõsítésû természetvédõ társadalmi szervezetek és közalapítványok,

illetve gazdasági társaságok is lehetnek.

(3) Az elõirányzat felhasználása a kedvezményezett költségvetési intézménynek történõ elõirányzat-átcsoportosítással,

valamint közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján történõ fejezeti kifizetéssel történik.

30. § (1) A 20/02/11/00 Hulladék-gazdálkodási feladatok elõirányzat terhére kerülhet finanszírozásra az Országos

Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: OHÜ) szakmai feladatainak ellátáshoz szükséges

támogatás.

(2) Az elõirányzat felhasználása az OHÜ-vel kötött Támogatási szerzõdésben foglaltak szerinti kifizetéssel valósul meg.

(3) Az elõirányzatból utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozásra lehetõség van.

31. § (1) A 20/02/13/00 Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség mûködési támogatása elõirányzatból kerülhet

finanszírozásra az OHÜ mûködési feladatainak ellátásához szükséges támogatás.

(2) Az elõirányzat felhasználása az OHÜ-vel kötött Támogatási szerzõdésben foglaltak szerinti kifizetéssel valósul meg.

(3) Az elõirányzatból utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozásra lehetõség van.

32. § (1) A 20/02/14/00 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában elõirányzat

a 2010-tõl kezdõdõ idõszakra vonatkozó, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

alapján készülõ Nemzeti Környezetvédelmi Programban meghatározott feladatok ellátásában közremûködõ,

környezet-, vagy természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek szakmai feladatainak támogatását, társadalmi

szervezõdések, valamint egyéb szervezetek programjainak, tevékenységeinek támogatását biztosítja.

(2) Az elõirányzat felhasználása a minisztérium részérõl közzétett pályázati felhívások vagy egyedi döntés alapján

miniszteri jóváhagyással történhet.

(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján fejezeti kifizetéssel

történik.

(4) Mind az utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozásra, mind a záró beszámolót követõ utófinanszírozásra lehetõség

van az egyösszegû támogatás esetében. Elõleg indokolt esetben a 12. §-ban foglaltak szerint nyújtható.

33. § (1) A 20/02/21/00 Kisméretû szállópor (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos kiadások elõirányzatból

nyújtott támogatás célja a környezeti levegõ minõségének fenntartása ahol az megfelelõ, és annak javítása, illetve az

emberi egészséget és a természeti környezetet veszélyeztetõ légszennyezettség kialakulásának megelõzése.

(2) Az elõirányzatból költségvetési szervek, kutatóintézetek és gazdasági társaságok részére adható támogatás.

(3) Az elõirányzat fejezeti kifizetéssel, illetve elõirányzat-átcsoportosítással kerül átadásra a kedvezményezettek részére

támogatási szerzõdés, vagy megállapodás alapján.

(4) Az elõirányzatból utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozásra lehetõség van.
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34. § (1) A 20/03/02/00 Agrárkutatás támogatása elõirányzat célja az agrár- és környezetügyi K+F+I témák, a Nemzeti

Sertéstenyésztési Program K+F feladatainak, a szõlészeti és borászati kutatóintézetek borrégiónkénti (6 borrégió)

feladatainak és a közhasznú kutatási feladatok támogatása (pl. gyümölcsnemesítés, alanykutatás, rezisztencia

nemesítés, növénykórtani kutatások); a kutatóintézetek mûködési feltételeinek javítása.

(2) A támogatásból egyedi engedélyezés alapján részben a minisztérium intézményei, részben más tárcához tartozó

intézmények, valamint a feladatok végrehajtásában közremûködõ egyéb közhasznú kutatási feladatokat ellátó

gazdálkodó szervezetek részesülhetnek.

(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján történõ fejezeti

kifizetéssel, vagy elõirányzat-átcsoportosítással valósul meg.

(4) Az elõirányzatból utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozásra lehetõség van.

35. § (1) A 20/03/03/00 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése elõirányzat célja a minisztériummal szembeni peres

eljárásokban, jogerõs bírósági ítéletek és a minisztérium követeléseinek kezelésével kapcsolatban felmerülõ illetékek

és költségek alapján keletkezõ fizetési kötelezettségek finanszírozása.

(2) A minisztérium által nyertes perek perköltségeinek térítéseit az elõirányzat bevételeként kell kezelni.

(3) A tárgyévi eredeti elõirányzat felhasználását követõen fellépõ forráshiány esetén, a Kv.tv.-ben engedélyezett

felhatalmazás alapján lehetõség van más fejezeti kezelésû elõirányzatról forrásokat átcsoportosítani. Amennyiben

nincsen átcsoportosítható szabad forrás, arról a fejezeti kezelésû elõirányzatról teljesíthetõ a bírósági ítéletben elõírt

fizetési kötelezettség, amely elõirányzat kezelésével kapcsolatban keletkezett a kötelezettség.

(4) Az elõirányzat felhasználása a jogosult részére történõ fejezeti kifizetéssel történik.

36. § (1) A 20/03/04/00 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása elõirányzat célja a Kárpát-medencei

vidékfejlesztési együttmûködésekben részt vevõ, és a határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok megvalósításában

közremûködõ, a magyar gazdák érdekeit képviselõ szervezetek munkájának közvetlen, egyedi támogatása.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján, fejezeti

kifizetéssel történik.

(3) Az elõirányzatból utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozásra lehetõség van.

37. § (1) A 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program elõirányzat célja a tanyai gazdálkodás megújításával és a tanyai életmód

hátrányainak csökkentésével kapcsolatos kötelezettségek finanszírozása, az alábbi területeken: a tanyák

energiaellátásának javítása, a tanyás térségek rossz állapotú dûlõútjainak karbantartásához szükséges fejlesztések,

a tanyai termékek piacra jutásának elõsegítése, a tanyagazdaságok korszerûsítése, a tanyaépületek felújítása,

a tanyagondnoki szolgálatok tevékenységének fejlesztése, a tanyai közbiztonság javítása, a tanyákon élõk egészséges

ivóvízzel történõ ellátása, az érintett kistérségek, települések komplex tanyafejlesztési programjai kidolgozásának

támogatása.

(2) A lebonyolító szervezetekkel kötött együttmûködési megállapodás részletesen szabályozza az elõirányzat

felhasználásának folyamatát.

(3) Az elõirányzatból – elõirányzat-átcsoportosítással – finanszírozandóak a lebonyolításban részt vevõ költségvetési

szervek feladatellátással összefüggésben felmerült és igazolt költségei is.

38. § (1) A 20/03/08/00 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok megvalósításában jogcímcsoport

elõirányzatának célja a mezõgazdaságban tevékenykedõ, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott szervezetek,

érdekképviseletek és szakmai szervezetek, közhasznú és kiemelkedõen közhasznú egyesületek, alapítványok szakmai

feladatainak támogatása. Beruházási célú támogatás az elõirányzatból nyújtható.

(2) Az elõirányzat felhasználása az Áht. 48. § (1) bekezdése értelmében pályázat vagy egyedi elbírálás útján történik.

(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján fejezeti kifizetéssel

történik.

(4) Mind az utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozásra, mind a záró beszámolót követõ utófinanszírozásra lehetõség

van az egyösszegû támogatás esetében. Elõleg indokolt esetben a 12. §-ban foglaltak szerint nyújtható.

39. § (1) A 20/03/10/00 Parlagfû elleni közérdekû védekezés végrehajtásának támogatása elõirányzat felhasználásának a célja

a közérdekû védekezés és a kapcsolódó célprogramok finanszírozása.
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(2) A támogatásból pályázat és egyedi engedélyezés alapján részben a minisztérium intézményei, részben más tárcához

tartozó intézmények vagy önkormányzatok, valamint a feladatok végrehajtásában közremûködõ egyéb gazdálkodó

szervezetek részesülhetnek.

(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján történõ fejezeti

kifizetéssel, illetve elõirányzat-átcsoportosítással valósul meg.

40. § (1) A 20/03/13/00 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei elõirányzatból nyújtott támogatás célja a részarány

földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni

hányadok önálló ingatlanná alakítása, a földrendezõ és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, valamint

az annak végrehajtásáról szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. rendelet alapján. Az elõirányzatból kerül finanszírozásra továbbá

az osztatlan földtulajdonok megszüntetésével kapcsolatos szakmai, illetve kommunikációs feladatok végrehajtása is.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött támogatási szerzõdés alapján történõ fejezeti

kifizetéssel, vagy fejezeten belüli, illetve más fejezetekhez történõ elõirányzat-átcsoportosítással valósul meg.

41. § (1) A 20/03/16/00 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása elõirányzat célja

a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 9–12. §-ában, valamint a miniszter és a Magyar Agrárkamara

között létrejött együttmûködési megállapodásban meghatározott feladatok ellátásának biztosítása, továbbá

a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi XCIV. törvény

3. § (1) bekezdés d), g), l), m) pontjában foglalt, valamint a miniszter és a Magyar Állatorvosi Kamara között létrejött

megállapodásban meghatározott feladatok és a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló

2000. évi LXXXIV. törvény 30. § (3) bekezdésében, valamint a miniszter és a Magyar Növényvédõ Mérnöki és

Növényorvosi Kamara között létrejött megállapodásban foglalt feladatok finanszírozása.

(2) Az együttmûködési megállapodás alapján elõleg fizethetõ. A támogatási elõlegek átadására ütemezetten,

az elõlegekkel történõ elszámolási kötelezettséggel és az egyes elszámolásokat követõen kerül sor.

(3) A Magyar Állatorvosi Kamara és a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamara esetében a kis összegû

támogatásra tekintettel az éves feladatok elõfinanszírozására kerül sor.

(4) Az elõirányzat felhasználása közvetlenül a támogatott szervezet részére – támogatási szerzõdés vagy megállapodás

keretében történõ – fejezeti kifizetéssel valósul meg.

42. § (1) A 20/03/19/00 Állami génmegõrzési feladatok támogatása elõirányzatából a növényi génmegõrzési és az õshonos

haszonállatok génerõforrásainak védelmével kapcsolatos tevékenységet folytató költségvetési szervek,

kutatóintézetek, felsõoktatási intézmények, gazdasági társaságok, alapítványok és természetes személyek részére

vissza nem térítendõ költségvetési támogatás adható. A támogatott célok megvalósításához más jogszabályok és

jogcímek alapján igényelhetõ támogatás is felhasználható.

(2) Az elõirányzatból kerül finanszírozásra a Növényi Génbank Tanács elnökének és tagjainak éves tiszteletdíja.

(3) Az elõirányzatból nyújtott támogatás pályázat, feladatterv, egyedi engedélyezés, megállapodás vagy szerzõdés

formájában valósulhat meg.

(4) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a kedvezményezett költségvetési intézmények, illetve az egyéb

kedvezményezettek részére történõ fejezeti kifizetéssel vagy elõirányzat-átcsoportosítással történik.

(5) Mind az utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozásra, mind a záró beszámolót követõ utófinanszírozásra lehetõség

van az egyösszegû támogatás esetében. Elõleg indokolt esetben a 12. §-ban foglaltak szerint nyújtható.

43. § (1) A 20/03/20/00 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elõirányzatból a hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény

38–48. §-ában, valamint a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben a hegyközségi

szervezetek részére meghatározott feladatok hatósági mûködési és informatikai fejlesztési feladataira adható

támogatás.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, a támogatottal kötött megállapodás alapján történõ fejezeti

kifizetéssel történik.

(3) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsával kötött együttmûködési megállapodás alapján a támogatás átadására

ütemezetten kerül sor. A támogatás részleteinek átutalására – az elsõ finanszírozási idõszak kivételével – a

finanszírozási idõszakot lezáró részbeszámoló elfogadását követõen kerülhet sor.
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44. § (1) A 20/03/22/00 Bormarketing és minõség-ellenõrzés elõirányzat pénzügyi forrása a bor forgalombahozatali járulék

megfizetésének, kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 70/2007. (VII. 27.) FVM rendelet szerinti,

2011. november 30-ig forgalomba hozott borokhoz kapcsolódó bor forgalombahozatali járulék befizetésekbõl

származik, amely összeget a minisztérium költségvetésében átfutó tételként tartja nyilván.

(2) A befizetett járulékok felhasználásáról a Bormarketing Bizottság javaslatára, a miniszter dönt. A befizetett járulék

40%-a minõségellenõrzési feladatokra a NÉBIH-nél kerül felhasználásra, 60%-a az AMC által meghirdetett közösségi

marketing célokat szolgálja.

(3) Az elõirányzat felhasználása az érintett költségvetési intézmények részére történõ pénzeszköz átadással valósul meg.

45. § (1) A 20/03/25/00 Nemzetközi Szervezetek tagsági díjai elõirányzat felhasználásának célja a minisztérium nemzetközi

szervezetekben és egyezményekben való részvételével összefüggõ tagsági díjak finanszírozása.

(2) A nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak kiegyenlítése közvetlenül fejezeti kifizetéssel, vagy költségvetési

szervek részére történõ elõirányzat-átcsoportosítással történik.

46. § (1) A 20/04/06/00 Méhészeti Nemzeti Program elõirányzata a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának

általános feltételeit javító intézkedésekrõl szóló, 2004. április 26-i 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának

részletes szabályairól szóló 2004. április 29-i 917/2004/EK bizottsági rendeletnek megfelelõen a 2010–2013.

idõszakban a méhészeti ágazat uniós versenyképességének megtartását, fejlesztését, az ökológiai egyensúly

fenntartását szolgálja.

(2) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítása során az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai

Halászati Alapból, valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból támogatott programok és intézkedések

pénzügyi, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról, lebonyolításának rendjérõl szóló 82/2007. (IV. 25.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet), valamint a miniszter, az MVH és a Kincstár közötti

együttmûködési megállapodás szerint kell eljárni.

(3) Az elõirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé

történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmény részére.

(4) A támogatásról a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2010–2013 közötti végrehajtási idõszakokban

a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló

támogatások igénybevételének szabályairól szóló 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet intézkedik.

47. § (1) A 20/04/07/00 Igyál tejet program elõirányzat az Európai Unión belül is támogatott tevékenység támogatását

szolgálja. A közoktatási intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel való ellátására irányuló közösségi

támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos részletes szabályok

megállapításáról szóló 2008. július 10-i 657/2008/EK bizottsági rendeletnek megfelelõen közösségi támogatás

nyújtható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti közösségi támogatáson túl differenciált nemzeti kiegészítõ támogatás is biztosítható, melynek

mértéke az általános iskolások esetében általános szabály szerint az intézményfenntartó feladatvállalási lehetõsége és

jövedelmi helyzete alapján 20%, 50%, 100%, az óvodások ellátása esetében pedig egységesen 50%

lehet. Középiskolások esetében nemzeti kiegészítõ támogatás nem nyújtható. A nyújtható támogatás részletes

szabályozását a 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM rendelet határozza

meg.

(3) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár

közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.

(4) Az elõirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé

történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmény részére.

48. § (1) A 20/04/08/00 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása elõirányzat a mezõgazdasági piacok közös

szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló

2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet szerinti, az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a gyümölcs- és

zöldség-, valamint a feldolgozott gyümölcs- és feldolgozott zöldség-ágazatra alkalmazandó részletes szabályainak a

megállapításáról szóló 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet alapján a zöldség-gyümölcs

termelõi csoportok és termelõi szervezetek mûködésének megerõsítését, fejlesztését, a válságok megelõzését és

kezelését segíti elõ.
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(2) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár

közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.

(3) Az elõirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé

történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmény részére.

49. § (1) A 20/04/09/00 Egyes állatbetegségek megelõzésének és felszámolásának támogatása elõirányzat az uniós

jogszabályokban meghatározott állatbetegségek felszámolását, ellenõrzését és megfigyelését segíti elõ.

Az állat-egészségügyi kiadásokról szóló 2009. május 25-i 2009/470/EK tanácsi határozat, továbbá a tagállamok által

2012-re és az azt követõ évekre benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való

védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló éves és többéves programok, valamint az azokhoz nyújtott uniós

pénzügyi hozzájárulás jóváhagyásáról szóló 2011. november 30-i 2011/807/EU bizottsági határozat értelmében,

az Európai Unió jóváhagyott éves és többéves programok alapján társfinanszírozást nyújt a tagállamoknak

az állatbetegségekkel és a zoonózisokkal összefüggõ felszámolási, védekezési és figyelemmel kísérési

tevékenységükhöz. A 2011. évi kérelmek kezelése tekintetében a tagállamok által 2011-re és az azt követõ évekre

benyújtott, egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel

kísérésükre irányuló éves és többéves programok, valamint az azokhoz nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulás

jóváhagyásáról szóló 2010. november 23-i 2010/712/EU bizottsági határozat az irányadó.

(2) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár

közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.

(3) Az elõirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé

történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmény részére.

50. § (1) A 20/04/10/00 Uniós Programok ÁFA fedezete elõirányzat célja az Európai Bizottság Élelmiszersegély programja

keretében Magyarország számára meghatározott elõirányzat felhasználásának, valamint az Új Magyarország

Vidékfejlesztési Program és a Halászati Operatív Program Technikai Segítségnyújtás, illetve a Halászati Operatív

Program III. tengelye elõirányzataihoz kapcsolódó általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) megfizetésének

a fedezetét biztosítja tekintettel arra, hogy az Európai Unió az ÁFA költségeket nem téríti meg.

Az elõirányzatból kerül finanszírozásra a 2012. évi EU Élelmiszersegély program ÁFA fedezete, a magyar intervenciós

készletbõl származó gabona külföldi tagállamok kifizetõ ügynökségei részére történõ átadását érintõ és

a Magyarország által élelmiszersegélyezés céljára felhasználható intervenciós készletet érintõ ÁFA összege.

(2) Az elõirányzat felhasználása a kedvezményezettek felé történõ fejezeti kifizetéssel valósul meg.

51. § (1) A 20/04/11/00 Iskolagyümölcs program elõirányzata az EMGA belpiaci intézkedése, a gyermekek gyümölcs és

zöldségfogyasztásának ösztönzése érdekében, amelynek szabályait a mezõgazdasági piacok közös szervezésének

létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl szóló 2007. október 22-i

1234/2007/EK tanácsi rendelet, valamint az oktatási intézményekben tanuló gyermekeknek az iskolagyümölcs-program

keretében gyümölcs-, zöldség-, feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-, valamint banántermékekkel való

ellátásához nyújtott közösségi támogatás tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsolatos

részletes szabályok megállapításáról szóló 2009. április 7-i 2009/288/EK bizottsági rendelet foglalja össze.

(2) A támogatások nemzeti támogatási elõirányzatának aránya legalább 31%. A támogatásról az iskolagyümölcs-program

végrehajtásáról szóló 50/2012. (V. 25.) VM rendelet intézkedik.

(3) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár

közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.

(4) Az elõirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé

történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmény részére.

52. § (1) A 20/04/12/00 Nemzeti Diverzifikációs Program elõirányzat felhasználását a Nemzeti Diverzifikációs Program

keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet

szabályozza.

(2) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár

közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.

(3) Az elõirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé

történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmény részére.
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53. § (1) A 20/05/03/00 Állattenyésztési feladatok támogatása elõirányzat alapvetõ célja a hazai tenyésztésszervezési feladatok
ellátása, a tenyésztõi, genetikai fejlesztõ munka elõsegítése.

(2) Az EU-s elveknek megfelelõ, notifikált a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes
feltételeirõl szóló 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet alapján igényelhetõ támogatások célja a bel- és külpiaci
versenyképesség megõrzése, a tenyészállat-állomány genetikai minõségének fenntartása és javítása,
a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elõsegítése a törzskönyvezés, a teljesítményvizsgálat és tenyészérték
megállapításán belül az egyes támogatott célterülethez kapcsolódó támogatható szolgáltatásokon keresztül.

(3) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár
közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.

(4) Az elõirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történõ végsõ kifizetést
teljesítõ költségvetési intézmény részére.

54. § (1) A 20/05/06/03 Erdõfelújítás jogcím biztosítja a magántulajdonú erdõk felújítási, fenntartási költségeinek támogatását,
így az erdõgazdálkodók 2007. évi gazdálkodásának csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló
89/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet és az erdõk felújításának csekély összegû (de minimis) támogatásáról szóló
102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet szerint esedékes jogszerû támogatási igények rendezését. Az elõirányzat forrást
biztosít a szükséges adminisztrációs tevékenység, kutatási témák, döntés-elõkészítõ feladatok végrehajtásának
támogatásához is.

(2) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár
közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.

(3) Az elõirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történõ végsõ kifizetést
teljesítõ költségvetési intézmény részére.

55. § (1) A 20/05/06/04 Erdõtelepítés, erdõszerkezet-átalakítás, fásítás jogcím a 2004. május 1-jét megelõzõ évek jogszabályai
alapján megítélt erdõtelepítések folyamatban lévõ munkáinak támogatására szolgál a 2004. évi nemzeti hatáskörben
nyújtott agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeirõl szóló 25/2004. (III. 3.) FVM rendelet
hatályon kívül helyezésérõl és az ezzel összefüggõ átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló
122/2007. (X. 19.) FVM rendelet alapján. Az elõirányzat forrást biztosít a szükséges adminisztrációs tevékenység,
kutatási témák, döntés-elõkészítõ feladatok végrehajtásának támogatásához is.

(2) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár
közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.

(3) Az elõirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történõ végsõ kifizetést
teljesítõ költségvetési intézmény részére.

56. § (1) A 20/05/06/05 Fenntartható erdõgazdálkodás támogatása elõirányzat címzettjei az erdõgazdálkodói
nyilvántartásban és az erdészeti szakszemélyzeti névjegyzékben szereplõ személyek, a feladatok végrehajtását végzõ
külsõ személyek, részben minisztériumi intézmények, részben más tárcához tartozó intézmények. A jogcím
támogatási céljai:
a) a többségében nem állami tulajdonú erdõterületeken folytatott erdõgazdálkodás szakmai színvonalának

emelése, az erdészeti szakirányítási tevékenység igénybevételének biztosítása,
b) az erdei közjóléti létesítmények berendezéseinek fenntartása és karbantartása,
c) az erdészeti erdei iskolákban folytatott oktató, nevelõ, erdõpedagógiai tevékenység,
d) az egyes biotikus erdészeti károsítók és kórokozók elleni védekezési és kármegelõzési tevékenységek,
e) a biotikus eredetû, valamint a környezeti hatásokkal közvetlen összefüggésben lévõ, nem azonosítható eredetû

károsítással érintett erdõterület újraerdõsítése,
f) a kárpótlás és részarány-tulajdon nevesítés eredményeként kialakult új, a természetben nem azonosítható

erdõgazdálkodási üzemi területhatárok terepi kitûzése és határjelekkel történõ állandósítása,
g) az erdõk védelme, fennmaradása érdekében elrendelt erdõgazdálkodási tevékenység költségeinek biztosítása,
h) a fenntartható erdõgazdálkodást, az erdõk védelmét szolgáló kutatási témák, döntés-elõkészítõ feladatok

végrehajtásának, erdészeti szakmai továbbképzések, szakmai és tájékoztató kiadványok, valamint
az erdészetpolitikai célok kommunikációjának támogatása.

(2) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár
közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.
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(3) Az elõirányzat felhasználása a kedvezményezett költségvetési intézmények részére történõ fejezeti kifizetéssel

történik.

57. § (1) A miniszter a Kincstár, mint lebonyolító szerv közremûködésével nyújt támogatást a 20/05/07/00 Fejlesztési típusú

támogatások elõirányzatból, amely elõirányzaton rendelkezésre áll a 2004. május 1-jét megelõzõ idõszakban vállalt

agrárberuházások fedezete.

(2) A támogatások lebonyolítását, folyósítását, a követelések kezelését és az analitikus nyilvántartást a Kincstár, továbbá

a támogatások jogszerû felhasználásának ellenõrzését a Kincstár és a NÉBIH végzi a minisztériummal kötött megbízási

szerzõdés alapján.

(3) Az elõirányzat felhasználására megbízási szerzõdés keretében pénzeszköz átadás formájában kerül sor a pénzügyi

lebonyolításban részt vevõ Kincstár részére.

(4) Az elõirányzat nyújt fedezetet a minisztérium és a Kincstár közötti Megbízási szerzõdésbõl eredõ megbízási díj

rendezésére is, amelyet a fejezet közvetlenül teljesít a Kincstár felé az általa benyújtott számla alapján.

58. § (1) A miniszter a (2)–(5) bekezdésben szabályozott elõirányzat és támogatási célok tekintetében az MVH, a NAV, az AMC

mint lebonyolító szerv részvételével nyújt támogatást.

(2) A 20/05/08/00 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások elõirányzatból kerül finanszírozásra a kiegészítõ nemzeti

támogatás (top-up), a notifikált és az Európai Bizottság által jóváhagyott támogatási célok, a csoportmentességi

rendeletek, valamint a csekély összegû (de minimis) támogatás formájában már kihirdetésre került vagy tervezett

célok, valamint az átmeneti támogatások.

(3) Az elõirányzat felhasználását a Folyó kiadások és jövedelem-támogatások fejezeti kezelésû elõirányzat 2012. évi

felhasználásának szabályairól szóló 7/2012. (II.1.) Korm. rendelet szabályozza.

(4) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár

közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.

(5) Az elõirányzat a lebonyolító szervekkel kötött együttmûködési megállapodások alapján pénzeszköz átadás

formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történõ végsõ kifizetést teljesítõ lebonyolító szerv részére.

59. § (1) A 20/05/10/00 Nemzeti agrár-kárenyhítés elõirányzat a termelõk és az állam kölcsönös kockázat- és tehervállalásán

alapuló támogatási rendszer mûködtetését teszi lehetõvé a mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más

természeti kockázatok kezelésérõl szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLXVIII. törvény), illetve a

kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítõ juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes

kérdésekrõl szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet alapján.

(2) Az elõirányzatból finanszírozható azon gazdálkodók kárenyhítése, akik az MVH-nak a kárenyhítési hozzájárulás

összegét a 2011. évi CLXVIII. törvény 10. § (3) bekezdése szerinti határidõre befizették, és akiknek az egész

gazdaságukat tekintve a tárgyévi mezõgazdasági káresemények miatti hozamérték-csökkenése meghaladja a 30%-ot.

A kártalanítás feltétele továbbá, hogy a mezõgazdasági termelõ az egységes kérelem benyújtásával

a kockázatközösség tagjává válik és a kárenyhítõ juttatásra vonatkozó kérelmet határidõben benyújtotta az illetékes

agrárkár-megállapító szervhez.

(3) Az elõirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történõ végsõ kifizetést

teljesítõ költségvetési intézmény részére.

60. § (1) A 20/05/11/00 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása jogcímcsoport elõirányzatának célja a közjóléti, rekreációs,

turisztikai célú, személyszállításra használt, nem állami üzemeltetésû erdei vasutak kizárólag mûködési célú

támogatása, így beruházási célú támogatás az elõirányzatból nem nyújtható. Az elõirányzatból non-profit gazdasági

társaságok, társadalmi szervezetek és költségvetési szervek részére nyújtható támogatás.

(2) Az elõirányzatból nyújtott támogatás pályázat meghirdetését követõen támogatási szerzõdés formájában valósulhat

meg.

(3) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon, fejezeti kifizetéssel, vagy költségvetési szervek részére történõ

elõirányzat-átcsoportosítással történik.

(4) A támogatás folyósítása utófinanszírozás útján történik. Elõleg indokolt esetben a 12. §-ban foglaltak szerint nyújtható.
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61. § (1) A 20/06/00/00 Állat- és növénykártalanítás felülrõl nyitott elõirányzat felhasználásának célja az élelmiszerláncról és

hatósági felügyeletrõl szóló 2008. évi XLVI. törvényben foglalt feladatok végrehajtásához szükséges források

biztosítása.

(2) Az elõirányzatból történik a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók megelõzésének, felderítésének és

felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések költségének, valamint a hatóság által elrendelt állatok leölése

miatti, továbbá a védekezés céljából megsemmisített növényi termékek után a gazdálkodókat ért károk megtérítése.

(3) Az elõirányzat Kv. tv.-ben külön alcímen az állami kártalanítás, az állami, valamint a közérdekû védekezés céljára,

továbbá a járványügyi intézkedés során keletkezett állati vagy növényi eredetû melléktermékek szállításának és

ártalmatlanításának, valamint a rendkívüli élelmiszerlánc-esemény elhárítása során a hatóságnál felmerülõ költségek

fedezetére, továbbá az egyéb jogszabályban állami feladatként meghatározott vizsgálatok fedezetére szolgál.

(4) Az elõirányzat pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé történõ végsõ kifizetést

teljesítõ költségvetési intézmény részére.

62. § (1) A 20/07/00/00 Árfolyamkockázat és egyéb EU által nem térített kiadások elõirányzat az EMVA-ból, az EMGA-ból és

az EHA-ból származó támogatások árfolyamkülönbözeteinek, valamint az EU általi pénzügyi kizárásoknak, továbbá

az intervenciós felvásárlásokhoz kapcsolódó járulékos költségeknek az Európai Unió által nem térített részének a KESZ

felé történõ rendezését szolgálja.

(2) A 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet alapján az elõirányzatból kerül biztosításra az adók módjára behajtandó

köztartozások állami adóhatóság általi végrehajtásához kapcsolódó, az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény

161.§ (5) bekezdése szerint a felmerült végrehajtási költségek azon része, mely a végrehajtás során nem térült meg,

a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti hitelezõi

nyilvántartásba vételi díj és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34.§ (1) bekezdése szerinti

végrehajtási költség megelõlegezése.

(3) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár

közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.

63. § (1) A 20/11/02 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) uniós és hazai társfinanszírozással valósul meg.

A közösségi finanszírozás az EMVA-ból kerül biztosításra.

(2) A támogatás mértéke tengelyenként és intézkedésenként eltérõ. Az I. tengely esetében az EU hozzájárulás átlagos

mértéke 71,1%. A II. tengely esetében 76,8%, a III. tengelynél 71,6%, a IV. tengely esetében a 76,6%. A Technikai

segítségnyújtás esetében az EU hozzájárulás aránya 74,0%.

(3) A támogatás igénybevételére az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet jogosult, aki

az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályairól szóló jogszabályoknak megfelel és a támogatásra

való jogosultságát a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv határozatban állapította meg.

(4) Az EMVA-ból finanszírozott intézkedéscsoportok (tengelyek) az alábbiak:

a) 20/11/02/01 I. tengely: A mezõgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

b) 20/11/02/02 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

c) 20/11/02/03 III. tengely: Az életminõség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése

d) 20/11/02/04 IV. tengely: LEADER programok

e) 20/11/02/05 Technikai segítségnyújtás

(5) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium – MVH - Kincstár

közötti együttmûködési megállapodás szabályozza.

(6) Az elõirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé

történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmény részére.

64. § (1) A 20/11/03 Halászati Operatív Program Az Európai Bizottság C(2008) 4684 sz. határozatában 2008. szeptember 9-én

hagyta jóvá az EHA-ból származó közösségi támogatással összefüggõ magyarországi operatív programot. A Nemzeti

Halászati Stratégiai Terv (NHST) és a társfinanszírozott támogatások felhasználásáról szóló Halászati Operatív Program

kiemelt feladata a rossz mûszaki állapotban lévõ halastavak rekonstrukciója, illetve a kínálat bõvítése érdekében új,

intenzív halnevelõ üzemek létesítése és a halfeldolgozás fejlesztése.

(2) Az intézkedéscsoportok (tengelyek) az alábbiak:

a) 20/11/03/01 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása

(II. tengely)
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b) 20/11/03/02 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)

c) 20/11/03/03 Technikai segítségnyújtás (V. tengely)

(3) Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye szerinti

beruházási támogatások feltételeirõl szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 37. §-a meghatározza, hogy egyes

intézkedéscsoportok keretében mely intézkedésekre vehetõ igénybe támogatás.

(4) Az elõirányzat pénzügyi, számviteli lebonyolítását a 82/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet és a minisztérium-MVH-Kincstár

közötti együttmûködési megállapodás, valamint az Európai Halászati Alapról szóló 2006. július 27-i 1198/2006/EK

tanácsi rendelet, az Európai Halászatról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes

szabályok megállapításáról szóló 2007. március 26-i 498/2007/EK bizottsági rendelet, valamint az Európai Halászatról

szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló

498/2007/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló 2010. december 22-i 1249/2010/EU bizottsági rendelet

szabályozza.

(5) Az elõirányzat megállapodás keretében pénzeszköz átadás formájában átadásra kerül a kedvezményezettek felé

történõ végsõ kifizetést teljesítõ költségvetési intézmény részére.

65. § (1) A 20/14/00/00 Fejezeti általános tartalék elõirányzat az intézmények és egyéb szervezetek elõre nem tervezhetõ,

a miniszter által jóváhagyott rendkívüli kiadásaira, támogatására szolgál, figyelemmel az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

vidékfejlesztési miniszterre vonatkozó elõírásaira.

(2) Az elõirányzat felhasználása közvetlen módon a kedvezményezett költségvetési intézmények, illetve az egyéb

kedvezményezettek részére történõ fejezeti kifizetéssel, vagy elõirányzat-átcsoportosítással történik, figyelemmel

az Áht. 33. §-ában foglaltakra.

(3) Mind az utólagos elszámolás melletti elõfinanszírozásra, mind a záró beszámolót követõ utófinanszírozásra lehetõség

van az egyösszegû támogatás esetében. Elõleg indokolt esetben a 12. §-ban foglaltak szerint nyújtható.

66. § A 20/15/00 Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék elõirányzaton tervezett céltartalék évközi kormányzati intézkedések

fedezetéül szolgál. Az elõirányzat felhasználására 2012. szeptember 30-át megelõzõen nincsen lehetõség.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

67. § E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

68. § Hatályát veszíti a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok

2011. évi felhasználásának szabályairól szóló 52/2011. (VI. 7.) VM rendelet [a továbbiakban: 52/2011. (VI. 7.)

VM rendelet] azzal, hogy azon elõirányzatoknál, melyekbõl a 2012. évben kizárólag a korábbi évek maradványának

felhasználása történik, az abban foglaltakat kell alkalmazni. Szintén az 52/2011. (VI. 7.) VM rendelet szabályait kell

alkalmazni a 20/2/39/00 Környezetvédelmi és vízügyi célelõirányzat fejezeti kezelésû elõirányzatra azzal az eltéréssel,

hogy az 52/2011. (VI. 7.) VM rendeletben szereplõ feladatkör mellett az elõirányzat a tárgyévben keletkezõ

bevételekbõl biztosítja a pályázatok ellenõrzését végzõ Kincstárral kötendõ Megbízási szerzõdés ellenértékét,

valamint a 2002. év elõtt támogatásban részesített fejlesztési pályázatok utóellenõrzési feladataival kapcsolatban

felmerülõ költségeket is.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 56/2012. (VI. 21.) VM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott

egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,

valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és

b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

1. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások

részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) a következõ 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) Amennyiben az ügyfél 2012. január 2-ig nyújtott már be kifizetési kérelmet és a támogatási határozatban

jóváhagyott mûveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja, akkor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõt

megtartottnak kell tekinteni és a mûvelet megvalósulási idejének a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõ utolsó

napja tekintendõ.

(2) Az az ügyfél, aki az (1) bekezdés alapján 2012. december 17. napjáig köteles a mûveletet megvalósítani, az utolsó

kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétõl eltérõen 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani, amennyiben

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló – a mûvelet vélelmezett megvalósulását követõ egy éves –

határidõ 2012. december 17. napján, vagy azt megelõzõen jár le.

(3) Nem alkalmazható a Vhr. 25. § (8) bekezdése azon ügyfelek vonatkozásában, akik a (2) bekezdés alapján

2012. december 31. napjáig kötelesek az utolsó kifizetési kérelmüket benyújtani.”

2. § Az R. a következõ 16. §-sal egészül ki:

„16. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2012. (VI. 21.) VM rendelettel

[a továbbiakban: 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet] megállapított 9/A. §-át azon, az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet

hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyek esetében kell alkalmazni, amelyekben az ügyfél a támogatási kérelmét

2007. április 23. napjától 2007. május 23. napjáig, továbbá 2007. augusztus 13. napjától 2007. szeptember 17. napjáig

tartó idõszakban nyújtotta be és a módosító rendelet hatálybalépésekor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerint határidõ már

letelt, de a Vhr. 17. § (3) bekezdése szerinti utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak még nem telt le.

Nem kell alkalmazni a 9/A. §-t azokban az ügyekben, amelyekben az ügyfél utolsó kifizetési kérelmére hozott kifizetési

határozat a módosító rendelet hatálybalépésekor már jogerõre emelkedett.”

3. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

feltételeirõl szóló 25/2008. (III. 7.) FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) a következõ 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) Amennyiben az ügyfél 2012. január 2-ig nyújtott már be kifizetési kérelmet és a támogatási határozatban

jóváhagyott mûveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja, akkor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõt

megtartottnak kell tekinteni és a mûvelet megvalósulási idejének a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõ utolsó

napja tekintendõ.

(2) Az az ügyfél, aki az (1) bekezdés alapján 2012. december 17. napjáig köteles a mûveletet megvalósítani, az utolsó

kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétõl eltérõen 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani, amennyiben

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló – a mûvelet vélelmezett megvalósulását követõ egy éves –

határidõ 2012. december 17. napján, vagy azt megelõzõen jár le.

(3) Nem alkalmazható a Vhr. 25. § (8) bekezdése azon ügyfelek vonatkozásában, akik a (2) bekezdés alapján

2012. december 31. napjáig kötelesek az utolsó kifizetési kérelmüket benyújtani.”

4. § Az R1. a következõ 13. §-sal egészül ki:

„13. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2012. (VI. 21.) VM rendelettel

[a továbbiakban: 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet] megállapított 8/A. §-át azon, az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet hatályba

lépésekor folyamatban lévõ ügyek esetében kell alkalmazni, amelyekben az ügyfél a támogatási kérelmét

2008. április 1. napjától 2008. május 30. napjáig tartó idõszakban nyújtotta be és módosító rendelet hatályba lépésekor

a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerint határidõ már letelt, de Vhr. 17. § (3) bekezdése szerinti utolsó kifizetési kérelem

benyújtására nyitva álló idõszak még nem telt le. Nem kell alkalmazni 8/A. §-t azokban az ügyekben, amelyekben az
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ügyfél utolsó kifizetési kérelmére hozott kifizetési határozat a módosító rendelet hatályba lépésekor már jogerõre

emelkedett.”

5. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás

mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl

szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.) a következõ 9/A. §-sal egészül ki:

„9/A. § (1) A 2008. március 28. napján kezdõdõ és 2008. május 2. napjáig tartó támogatási kérelem benyújtására nyitva

álló idõszakban benyújtott támogatási kérelmek esetén, amennyiben az ügyfél 2012. január 2-ig nyújtott már be

kifizetési kérelmet és a támogatási határozatban jóváhagyott mûveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja,

akkor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõt megtartottnak kell tekinteni és a mûvelet megvalósulási idejének

a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõ utolsó napja tekintendõ.

(2) Az az ügyfél, aki az (1) bekezdés alapján 2012. december 17. napjáig köteles a mûveletet megvalósítani, az utolsó

kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétõl eltérõen 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani, amennyiben

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló – a mûvelet vélelmezett megvalósulását követõ egy éves –

határidõ 2012. december 17. napján, vagy azt megelõzõen jár le.

(3) Nem alkalmazható a Vhr. 25. § (8) bekezdése azon ügyfelek vonatkozásában, akik a (2) bekezdés alapján

2012. december 31. napjáig kötelesek az utolsó kifizetési kérelmüket benyújtani.”

6. § Az R2. a következõ 9/B. §-sal egészül ki:

„9/B. § (1) A 2008. június 16. napján kezdõdõ és 2008. július 16. napjáig tartó támogatási kérelem benyújtására nyitva

álló idõszakban benyújtott támogatási kérelmek esetén, amennyiben az ügyfél 2012. április 30-ig nyújtott már be

kifizetési kérelmet és a támogatási határozatban jóváhagyott mûveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja,

akkor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõt megtartottnak kell tekinteni és a mûvelet megvalósulási idejének

a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõ utolsó napja tekintendõ.

(2) Az az ügyfél, aki az (1) bekezdés alapján 2012. december 17. napjáig köteles a mûveletet megvalósítani, az utolsó

kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétõl eltérõen 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani, amennyiben

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló – a mûvelet vélelmezett megvalósulását követõ egy éves –

határidõ 2012. december 17. napján, vagy azt megelõzõen jár le.

(3) Nem alkalmazható a Vhr. 25. § (8) bekezdése azon ügyfelek vonatkozásában, akik a (2) bekezdés alapján

2012. december 31. napjáig kötelesek az utolsó kifizetési kérelmüket benyújtani.”

7. § Az R2. a következõ 12. §-sal egészül ki:

„12. § E rendeletnek egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2012. (VI. 21.) VM rendelettel

[a továbbiakban: 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet] megállapított 9/A. és 9/B. §-át azon, az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet

hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyek esetében kell alkalmazni, amelyekben a módosító rendelet

hatálybalépésekor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerint határidõ már letelt, de a Vhr. 17. § (3) bekezdése szerinti utolsó

kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak még nem telt le. Nem kell alkalmazni 9/A. és 9/B. §-t azokban

az ügyekben, amelyekben az ügyfél utolsó kifizetési kérelmére hozott kifizetési határozat a módosító rendelet

hatályba lépésekor már jogerõre emelkedett.”

8. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott

támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R3.)

a következõ 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) Amennyiben az ügyfél 2012. január 2-ig nyújtott már be kifizetési kérelmet és a támogatási határozatban

jóváhagyott mûveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja, akkor a 4. § (6) bekezdés c) pontja szerinti határidõt

megtartottnak kell tekinteni és a mûvelet megvalósulási idejének a 4. § (6) bekezdés c) pontja szerinti határidõ utolsó

napja tekintendõ.

(2) Az az ügyfél, aki az (1) bekezdés alapján 2012. december 17. napjáig köteles a mûveletet megvalósítani, az utolsó

kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétõl eltérõen 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani, amennyiben

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló – a mûvelet vélelmezett megvalósulását követõ egy éves –

határidõ 2012. december 17. napján, vagy azt megelõzõen jár le.

(3) Nem alkalmazható a Vhr. 25. § (8) bekezdése azon ügyfelek vonatkozásában, akik a (2) bekezdés alapján

2012. december 31. napjáig kötelesek az utolsó kifizetési kérelmüket benyújtani.”

11976 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 75. szám



9. § Az R3. a következõ 12. §-sal egészül ki:

„12. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2012. (VI. 21.) VM rendelettel

[a továbbiakban: 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet] megállapított 8/A. §-át azon, az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet

hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyek esetében kell alkalmazni, amelyekben az ügyfél a támogatási kérelmét

2008. március 28. napjától 2008. május 30. napjáig tartó idõszakban nyújtotta be és módosító rendelet hatályba

lépésekor a 4. § (6) bekezdés c) pontja szerint határidõ már letelt, de Vhr. 17. § (3) bekezdése szerinti utolsó kifizetési

kérelem benyújtására nyitva álló idõszak még nem telt le. Nem kell alkalmazni 8/A. §-t azokban az ügyekben,

amelyekben az ügyfél utolsó kifizetési kérelmére hozott kifizetési határozat a módosító rendelet hatályba lépésekor

már jogerõre emelkedett.”

10. § Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R4.) a következõ 9/A. §-sal

egészül ki:

„9/A. § (1) Amennyiben az ügyfél 2012. január 2-ig nyújtott már be kifizetési kérelmet és a támogatási határozatban

jóváhagyott mûveletet 2012. december 17. napjáig megvalósítja, akkor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõt

megtartottnak kell tekinteni és a mûvelet megvalósulási idejének a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerinti határidõ utolsó

napja tekintendõ.

(2) Az az ügyfél, aki az (1) bekezdés alapján 2012. december 17. napjáig köteles a mûveletet megvalósítani, az utolsó

kifizetési kérelmet a Vhr. 17. § (3) bekezdésétõl eltérõen 2012. december 31. napjáig köteles benyújtani, amennyiben

az utolsó kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló – a mûvelet vélelmezett megvalósulását követõ egy éves –

határidõ 2012. december 17. napján, vagy azt megelõzõen jár le.

(3) Nem alkalmazható a Vhr. 25. § (8) bekezdése azon ügyfelek vonatkozásában, akik a (2) bekezdés alapján

2012. december 31. napjáig kötelesek az utolsó kifizetési kérelmüket benyújtani.”

11. § Az R4. a következõ 14. §-sal egészül ki:

„14. § E rendeletnek az egyes agrártárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 56/2012. (VI. 21.) VM rendelettel

[a továbbiakban: 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet] megállapított 9/A. §-át azon, az 56/2012. (VI. 21.) VM rendelet

hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyek esetében kell alkalmazni, amelyekben az ügyfél a támogatási kérelmét

2008. május 5. napjától 2008. június 16. napjáig tartó idõszakban nyújtotta be és a módosító rendelet

hatálybalépésekor a Vhr. 25. § (2) bekezdése szerint határidõ már letelt, de a Vhr. 17. § (3) bekezdése szerinti utolsó

kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak még nem telt le. Nem kell alkalmazni 9/A. §-t azokban az ügyekben,

amelyekben az ügyfél utolsó kifizetési kérelmére hozott kifizetési határozat a módosító rendelet hatálybalépésekor

már jogerõre emelkedett.”

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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A vidékfejlesztési miniszter 57/2012. (VI. 21.) VM rendelete

az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához

a 2012. évben igényelhetõ támogatások részletes feltételeirõl

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes

kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. fõtevékenység: az egyéni vállalkozói nyilvántartásban fõtevékenységként megjelölt mezõgazdasági termelõ

tevékenység;

2. fõállású mezõgazdasági termelõ: az a személy, aki nem rendelkezik munkaviszonyból vagy más nem önálló

tevékenységbõl származó jövedelemmel és a mezõgazdasági termelõ tevékenységbõl származó árbevétele

meghaladja az összes bevételének 50%-át;

3. gazdaság: a termõföld, az állatállomány, továbbá a mezõgazdasági termelõ tevékenységéhez kapcsolódó

mezõgazdasági vagyoni értékû jogok, gépek, épületek és készletek, és egyéb tárgyi eszközök összessége;

4. gazdaság átvétele: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termelõk

gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl szóló miniszteri rendelet alapján támogatásban

részesülõ, egy vagy több gazdaságátadótól átvételre kerülõ gazdaság, és a hozzá tartozó támogatási

jogosultságok, valamint kötelezettségek összességének a megszerzése;

5. gazdaságátadó: az a személy, aki legalább 55 éves, a mezõgazdasági tevékenységet õstermelõként vagy egyéni

vállalkozóként végzi, a gazdaság átadás idõpontjában nem éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt, nem

részesül saját jogú nyugellátásban, az átadást megelõzõen legalább tíz évig mezõgazdasági tevékenységet

folytatott és rendelkezik saját tulajdonú gazdasággal, továbbá úgy határoz, hogy véglegesen felhagy

a mezõgazdasági tevékenységével;

6. támogatásban részesülõ gazdaságátadó: az a személy, aki az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl szóló miniszteri

rendelet alapján támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik és

kezdeményezi a gazdaságának átadását;

7. mezõgazdasági termelõ tevékenység: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában

megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

(a továbbiakban: Vhr.) 3. § 11. pontja szerinti tevékenységek közül a 01.11–01.50 és 01.70 szakágazatba tartozó

tevékenység;

8. mezõgazdasági termelõ tevékenységbõl származó bevétel: a mezõgazdasági termelõ tevékenységet folytató

gazdálkodó gazdaságából – a növénytermesztés, kertészet, és állattenyésztés ágazataiból – származó termékek

értékesítésébõl származó bevételek összege;

9. gazdaság vezetõje: a gazdaság részét képezõ ingatlanok – beleértve a termõföldet is –tulajdonjogával vagy bérleti

jogával rendelkezõ, tevõleges mezõgazdasági tevékenységet végzõ egyéni vállalkozó;

10. mûködtetési idõszak: e rendelet szerinti támogatási kérelmet jóváhagyó határozat jogerõre emelkedését követõ

év január 1-jétõl számított ötödik naptári év végéig terjedõ idõszak;

11. ügyfél: az a természetes személy, aki megfelel a 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek;

12. tanya: az a külterületi lakott ingatlan, amely az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként szerepel, továbbá az az

ingatlan, amely kivett területként, alrészként kivett területként, mezõgazdasági területként vagy lakóház, udvar,

gazdasági épületként van nyilvántartva és megfelel a termõföldrõl szóló törvényben található tanya fogalomnak;

13. kertészet: a támogatási kérelemben az üzleti terv részét képezõ standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban:

SFH) betétlapon az ügyfél által jelölt, kertészeti ágazat körébe tartozó, a Vhr. 21. § (2) bekezdése szerinti

közleményben közzétett D14A, D14B, D15, D16, D17, D34, E, G01A, G01B, G01C, G02, G03A, G03B, G04A, G04B,

G04C, G04D, G05, G07, I02, D10, D23, D24 SFH-kódok legalább egyikének megfelelõ mezõgazdasági tevékenység;

14. termelõi csoport: a Vhr. 3. § 7. pontja szerinti csoport;

15. zöldség-gyümölcs termelõi csoport és termelõi szervezet: a Vhr. 3. § 18. pontja szerinti csoport;

11978 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 75. szám



16. életvitelszerû tartózkodási hely: az ügyfél azon – bejelentett és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplõ

– állandó vagy ideiglenes tartózkodási helye, ahol az év nagyobb részét tölti, és rendszerint elérhetõ, amelyet

életkörülményei is alátámasztanak.

2. A támogatás jellege és célterülete

2. § (1) E rendelet alapján egy alkalommal költségek fedezetére vagy fejlesztési célra támogatás vehetõ igénybe

a mezõgazdasági tevékenység megkezdéséhez (a továbbiakban: célterület).

(2) A támogatási jogosultság kötelezettségátadás, illetve jogutódlás keretében nem átruházható, a Vhr. 10. §-a nem

alkalmazandó.

3. A támogatás igénybevételének feltételei

3. § (1) A célterülettel kapcsolatban támogatást vehet igénybe az a személy, aki:

a) a támogatási kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a 40. életévét még nem töltötte be;

b) gazdaság vezetõjeként, elsõ alkalommal

ba) új gazdaság létrehozásával, vagy

bb) meglévõ gazdaság átvételével

kezd gazdálkodni;

c) a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik

ca) az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések, vagy

cb) a 2. mellékletben meghatározott képzés keretében szerzett végzettség

legalább egyikével, vagy

cc) a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló törvény szerint elismert, vagy honosított,

külföldön szerzett, a ca) vagy cb) alpont szerinti szakképesítést vagy végzettséget igazoló bizonyítvánnyal,

vagy oklevéllel;

d) gazdálkodási tevékenysége fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, annak részét képezõ SFH-betétlapot és

pénzügyi tervet nyújt be.

(2) Amennyiben a támogatás igénylõje az 1. mellékletben felsoroltaktól eltérõ szakképesítést szerzett, abban az esetben

a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet által kiadott állásfoglalással kell rendelkeznie

a támogatási kérelem benyújtásakor arra vonatkozóan, hogy szakképesítése megfeleltethetõ az 1. mellékletben

szereplõ szakképesítések valamelyikének.

(3) Az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott végzettséggel rendelkezõnek kell tekinteni azt a személyt is,

aki a támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezik olyan felsõoktatási intézmény által kiadott igazoló

dokumentummal, amely tanúsítja, hogy a támogatási kérelmet benyújtó személy a 2. mellékletben meghatározott

szakon végzett képzések legalább egyikének tekintetében sikeres záróvizsgát tett.

(4) E rendelet alapján az (5) bekezdésben foglalt kivétellel nem adható támogatás annak, aki e rendelet szerinti

támogatási kérelem benyújtása elõtt már nyújtott be agrár, vagy agrár-vidékfejlesztési célú támogatási kérelmet, vagy

pályázatot a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH).

(5) A (4) bekezdéstõl eltérõen támogatás adható annak, aki

a) az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program 1.4. Fiatal gazdálkodók induló támogatása címû intézkedésre

nyújtott be pályázatot, illetve az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk

számára nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet, vagy az Európai

Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl nyújtandó

támogatások részletes feltételeirõl szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján nyújtott be támogatási

kérelmet, amelyet az MVH nem hagyott jóvá és errõl jogerõs döntéssel rendelkezik, valamint felülvizsgálat, vagy

bírósági eljárás nincs folyamatban,

b) a 6. § (1) bekezdése szerinti támogatási kérelem benyújtási idõszak megnyílta elõtt, az egyéb jogcímre benyújtott

pályázatát, támogatási kérelmét az arra vonatkozó támogatási határozat jogerõre emelkedése elõtt visszavonta,

vagy

c) a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrõl szóló jogszabály alapján az országos

kvótatartalékból történõ, közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta térítésmentes igénylésére nyújtott be

kérelmet, vagy örökösödés útján történõ átszállás miatt nyújtott be átírás iránti kérelmet.
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(6) Nem adható támogatás annak az ügyfélnek, akinek a 3. mellékletben foglalt

a) táblázat „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok rész értékelési szempontjai alapján kapott

pontjai nem érik el a 77 pontot,

b) táblázat „C” Pénzügyi terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 4 pontot,

c) táblázat „D” Üzleti terv rész értékelési szempontjai alapján kapott pontjai nem érik el a 20 pontot.

4. Kötelezettségek

4. § (1) Az ügyfél köteles:

a) a gazdaságot személyesen vezetni;

b) a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásának idõpontjától a mûködtetési idõszak

végéig a mezõgazdasági termelõ tevékenységet fõtevékenységként, egyéni vállalkozóként folytatni;

c) a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtása elõtt az Európai

Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007–2013 közötti költségvetési idõszakban

megvalósítandó vidékfejlesztési program keretében megszervezett, a célterület szerint meghatározott

tevékenységgel kapcsolatos kötelezõ képzésen részt venni és azt elvégezni;

d) a mûködtetési idõszak végéig a 3. mellékletben foglalt táblázat „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális

szempontok rész alapján tett vállalásokat, kötelezettségeket, nyilatkozatokat fenntartani;

e) a mûködtetési idõszak alatt a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos

nyilvántartási rendszerérõl szóló miniszteri rendelet alapján vezetett nyilvántartásban az állatállomány

tartójaként szerepelni, valamint eleget tenni

ea) a szarvasmarhafélékre vonatkozóan a szarvasmarha fajok egyedeinek jelölésérõl, valamint Egységes

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló miniszteri rendeletben,

eb) a lófélékre vonatkozóan az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl

szóló miniszteri rendeletben,

ec) a juh-, kecskefélékre vonatkozóan a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási

Rendszerérõl szóló miniszteri rendeletben,

ed) a sertésfélékre vonatkozóan a sertések jelölésérõl, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási

Rendszerérõl szóló miniszteri rendeletben,

ee) a baromfifélékre vonatkozóan a Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és mûködtetésének rendjérõl

szóló miniszteri rendeletben

elõírt, az állatállományra vonatkozó bejelentési kötelezettségeknek;

f) a használatában lévõ területeket a földhasználati-nyilvántartásba bejelenteni, amennyiben a feltételt jogszabály

lehetõvé teszi;

g) a gazdálkodásával összefüggésben Irányító Hatósági közleményben meghatározott tartalom szerinti

gazdálkodási naplót vezetni.

(2) Az ügyfél gazdaságának el kell érnie a vállalt európai méretegységet (a továbbiakban: EUME) az üzleti terv részét

képezõ SFH-betétlapon meghatározott ütemezés szerint, és azt fenn kell tartani a mûködtetési idõszak végéig.

(3) Az ügyfél köteles vállalni, hogy

a) a gazdaság üzemméretét a mûködtetési idõszak 4. évének végéig az üzleti tervben vállalt méretre növeli, és azt

fenntartja a mûködtetési idõszak végéig és

b) amennyiben a gazdaság üzemmérete a mûködtetési idõszak 4. évének vége elõtt eléri az üzleti tervben a

4. naptári év végére vállalt méretet, akkor attól az idõponttól kezdõdõen azt az üzemméretet fenntartja

a mûködtetési idõszak végéig a (2) bekezdés figyelembe vétele mellett;

c) gazdaságának üzemmérete legkésõbb a mûködtetési idõszak 4. évének végére eléri legalább a 4 EUME méretet.

(4) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel a támogatásra jogosult ügyfél számára megengedett az üzleti tervben

megnevezett termékek helyettesítése más ágazaton belüli (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékekkel

is. Amennyiben az ügyfél a támogatási kérelmében az állattenyésztés, a kertészet, vagy az állattenyésztés és

a kertészet együttes aránya tekintetében a mûködtetési idõszak 4. évére vállalt EUME értékbõl részarányt vállalt, akkor

az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése csak a vállalt százalékos arány betartása mellett valósítható

meg szankció nélkül.

(5) A terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben (a továbbiakban

együtt: családtámogatási ellátás) részesülõ ügyfél a gazdaság vezetésébe az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl
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szóló törvény szerinti közremûködõt vonhat be. A közremûködõ bevonásának tényét teljes bizonyító erejû

magánokiratba kell foglalni, a 4. melléklet szerinti adattartalommal. A teljes bizonyító erejû magánokirat másolatát

a közremûködõ bevonásának kezdetétõl számított 8 munkanapon belül meg kell küldeni az MVH részére, amelyhez

igazolást kell mellékelni arról, hogy az ügyfél családtámogatási ellátásban részesül.

(6) A gazdaság személyes vezetésének minõsül a támogatásra jogosult ügyfél általi személyes vezetés, továbbá a

(5) bekezdés szerinti közremûködõ bevonásával történõ mezõgazdasági üzem vezetése.

(7) Az MVH a (2) bekezdés teljesülése tekintetében a mûködtetési idõszakban az ellenõrzés idõpontját megelõzõ naptári

éveket is ellenõrizheti.

(8) Az a támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor csatolta az elismert termelõi csoport, illetve

zöldség-gyümölcs termelõi csoport és termelõi szervezet által kiadott tagság igazolást, vagy a támogatási kérelem

benyújtásakor megadott tevékenységgel releváns elismert termelõi csoporthoz, illetve zöldség-gyümölcs termelõi

csoporthoz és termelõi szervezethez való csatlakozási szándékát jelezte, köteles a mûködtetési idõszak végéig

a tagságát fenntartani, továbbá az üzleti tervben megnevezett termékek más termékcsoportba tartozó termékekkel

való helyettesítése esetén a tevékenységgel kapcsolatos termékcsoportban mûködõ elismert termelõi csoport, illetve

zöldség-gyümölcs termelõi csoport és termelõi szervezet tagság kialakítására és fenntartására.

(9) Az a támogatásra jogosult ügyfél, aki a támogatási kérelem benyújtásakor csatolta az ökológiai ellenõrzõ és tanúsító

szervezettel (a továbbiakban: ökológiai ellenõrzõ szervezet) a gazdasága vagy annak egy része vonatkozásában kötött

szándéknyilatkozatot, a támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásakor és

a mûködtetési idõszak leteltét követõ 60 napon belül köteles az MVH-hoz benyújtani az ökológiai ellenõrzõ szervezet

által kiállított igazolást arról, hogy az ügyfél legkésõbb a mûködtetési idõszak elsõ évének végétõl a mûködtetési

idõszak végéig szerepelt az ökológiai gazdálkodás ellenõrzési rendszerében a vállalt százalékos mértékben, és az

ellenõrzõ szervezettel mezõgazdasági tevékenységre vonatkozó érvényes szerzõdéssel rendelkezett.

5. A támogatás forrása, keretösszege, mértéke

5. § (1) A támogatás forrása az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz kapcsolódó 2007–2013 közötti költségvetési

idõszakban megvalósítandó vidékfejlesztési program 112. intézkedéséhez rendelt keretösszeg, amely

14 391 100 eurónak megfelelõ forintösszeg.

(2) A támogatás összege, amennyiben a támogatási kérelemben a gazdaságnak a mûködtetési idõszak 4. évének végére

vállalt üzemmérete a Vhr. 21. § (2) bekezdés szerinti közleményben meghatározott SFH értékekkel számolva

a) legalább 4 EUME nagyságú, de nem éri el a 7 EUME-t, akkor 20 000 eurónak,

b) legalább 7 EUME nagyságú, de a 10 EUME-t nem éri el, akkor 30 000 eurónak,

c) legalább 10 EUME nagyságú, akkor 40 000 eurónak

megfelelõ forintösszeg.

(3) A támogatás forintösszege a folyósítás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által

rögzített árfolyamon kerül kifizetésre.

(4) A vállalt EUME méret számításánál a Vhr. 21. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(5) A Vhr. 21. § (3) bekezdéstõl eltérõen a vállalt EUME méretet a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén

érvényes EKB által rögzített árfolyamon kell figyelembe venni a mûködtetési idõszak egésze alatt.

(6) Az EUME számítás alapjául szolgáló állatlétszámot a napi állományadatok éves átlaga alapján számított állatlétszám

alapján kell meghatározni, amelyet az MVH a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok

országos nyilvántartási rendszerérõl szóló miniszteri rendeletben meghatározottak alapján vezetett

nyilvántartásokból állapít meg, amit az állatállomány-nyilvántartásnak is alá kell támasztania.

(7) Az EUME számítás alapjául szolgáló területméretet az adott évben benyújtott egységes területalapú támogatás

adataiból ellenõrzi az MVH, mind a terület mérete, mind pedig a hasznosítás figyelembevétele mellett. Az egységes

területalapú támogatással nem érintett területek esetében a terület mérete a földhasználati nyilvántartásból, az

SFH érték az ügyfél nyilatkozata alapján kerül ellenõrzésre.

6. A támogatási kérelem benyújtása

6. § (1) A támogatási kérelmet 2012. július 16. és augusztus 16. között lehet benyújtani postai úton az ügyfél lakóhelye szerint

illetékes MVH megyei kirendeltségére az MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon.
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(2) A nyomtatványt a következõ adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresítenie:
a) ügyfél-azonosítási adatok;
b) az ügyfél szakképesítésének megnevezése és azonosító száma vagy felsõfokú képzés keretében szerzett

végzettségének megnevezése a szak megjelölésével;
c) az üzleti terv és annak részét képezõ pénzügyi terv, amelynek SFH-betétlapján be kell mutatni az egyes években

megvalósítani tervezett, termékszintre lebontott termelési szerkezetet;
d) gazdaság átvétele esetén a gazdaság átadó ügyfél-azonosításai adatai.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) az ügyfél végzettségét igazoló dokumentum hiteles másolatát, vagy a 3. § (2) bekezdése szerinti állásfoglalás

eredeti példányát, vagy a 3. § (3) bekezdése szerinti igazoló dokumentum eredeti példányát;
b) azokat az igazolásokat, nyilatkozatokat, valamint dokumentumokat, amelyek a 3. mellékletben szereplõ értékelési 

szempontokat alátámasztják;
c) a gazdálkodási tevékenység fejlesztésére vonatkozó üzleti tervet, amely egy SFH-betétlapot tartalmazó pénzügyi

tervet is magában foglal.
(4) E rendelet alapján ugyanazon személy egy támogatási kérelem benyújtási idõszakban kizárólag egy támogatási

kérelmet nyújthat be. Egyazon idõszakban benyújtott több kérelem esetén a legkorábbi postára adási idejû kérelem
kerül elbírálásra, az azonos idõszakban benyújtott késõbbi kérelmek elutasítása mellett.

(5) A támogatási kérelem vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs.
(6) A több végzettséget igazoló dokumentum benyújtása esetén az értékelés során kizárólag az az egy végzettség kerül

figyelembe vételre, amit az ügyfél az (2) bekezdés b) pontja szerinti nyomtatványon feltüntetett.

7. A támogatási kérelem elbírálása

7. § A támogatási kérelmet az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, határozatát pedig
a 3. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel és a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával
hozza meg.

8. Kifizetési kérelem

8. § (1) Az ügyfél a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet a támogatási kérelmet jóváhagyó határozat
kézhezvételét követõ 90 napon belül köteles az MVH által közétett közleményben elõírt formában, postai úton
benyújtani az MVH-hoz.

(2) A támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásával egyidejûleg mellékletként csatolni kell
a) az egyéni vállalkozói mezõgazdasági tevékenységrõl kiállított igazolás eredeti példányát vagy hiteles másolatát,

amely tartalmazza a fõtevékenység kezdeti dátumát;
b) a támogatási kérelemben jelzett csatlakozási szándék esetén az MVH által rendszeresített nyomtatványt, amelyen

az elismert termelõi csoport, vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoport és termelõi szervezet az ügyfél tagságának
meglétét igazolja.

(3) A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására 2014. május 1. és 31. között,
majd ezt követõen évente május 1. és 31. között megnyíló kifizetési idõszakban, de legkésõbb a mûködtetési idõszak
5. évében megnyíló kifizetési idõszak végéig van lehetõség akkor, ha a 4. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak teljesülnek.

(4) A kifizetési kérelmet postai úton az ügyfél lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségére kell benyújtani, az
MVH honlapján közleményben közzétett nyomtatványon.

(5)  A nyomtatványt a következõ adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:
a) ügyfél-azonosítási adatok,
b) a kötelezettségek teljesítését igazoló adatok.

(6) A támogatási összeg fennmaradó 10%-ára vonatkozó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az ökológiai ellenõrzõ
szervezet által kiállított igazolást arról, hogy az ügyfél legkésõbb a mûködtetési idõszak elsõ évének végétõl a kifizetési
kérelem benyújtásának idõpontjáig szerepelt az ökológiai gazdálkodás ellenõrzési rendszerében és az ellenõrzõ
szervezettel mezõgazdasági tevékenységre vonatkozó érvényes szerzõdéssel rendelkezett.
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(7) Amennyiben az e rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemben az ügyfél arról nyilatkozott, hogy gazdaságot

vesz át, és erre vonatkozóan többlet pontot szerzett, ezt követõen a támogatási kérelemben megnevezettõl eltérõ

azon gazdaságátadótól is átvehet gazdaságot, akivel és az általa átadott gazdasággal szemben teljesülnek ugyanazok,

a 3. mellékletben foglalt táblázat „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok rész alapján tett vállalások,

kötelezettségek, nyilatkozatok.

9. Jogkövetkezmények

9. § (1) Ha az ellenõrzés során bizonyosságot nyer, hogy a támogatásra jogosult

a) nem teljesíti a 4. § (1) bekezdés a), b), e) és g) pontjában, valamint a 4. § (3) bekezdésében foglaltakat, és

b) a 4. § (3) bekezdés alapján gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követõen nem éri el a 4 EUME méretet,

az intézkedésben való részvétellel összefüggésben megállapított jogosultság megszûnik, és az igénybe vett

támogatás egésze jogosulatlannak minõsül.

(2) Ha a 3. mellékletben foglalt táblázat „A” Szakmai szempontok és „B” Horizontális szempontok része alapján a

nyilatkozattal alátámasztott pontozási szempontok ellenõrzése során kiderül, hogy a támogatásra jogosult valótlan

adatot szolgáltatott, akkor a már igénybe vett támogatás jogosulatlannak minõsül és az ügyfél támogatáshoz való

joga megszûnik.

(3) Amennyiben

a) az ügyfél gazdaságának üzemmérete a mûködtetési idõszak 1. évétõl kezdõdõen az üzleti tervben az adott évre

megadott EUME mérettõl 20%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó

elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;

b) az ügyfél gazdaságának üzemmérete az utolsó kifizetést követõen a jogerõs támogatási határozatban

a mûködtetési idõszak 4. évének végére vállalt EUME mérettõl 20%-ot meghaladó mértékben marad el, akkor az

ügyfél köteles a 20%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át

visszafizetni;

c) az ügyfél a 4. § (8) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át

visszafizetni;

d) az ügyfél a 4. § (9) bekezdésében foglaltakat nem tartja be, köteles a kifizetett támogatási összeg 3%-át

visszafizetni.

(4) Amennyiben

a) az utolsó kifizetést követõen a támogatási kérelemben a mûködtetési idõszak 4. évének végére vállalt

üzemmérettõl történõ elmaradás az üzemméret alacsonyabb kategóriába történõ kerülését eredményezi, úgy az

ügyfél az addig igénybe vett támogatásból 10 000 eurónak megfelelõ forint összeget köteles visszafizetni;

b) az utolsó kifizetést követõen az üzemméret a mûködtetési idõszak 4. évének végére vállalt EUME mérettõl 20%-ot

meghaladó mértékben marad el, és az elmaradás az üzemméret alacsonyabb kategóriába történõ kerülését

eredményezi, akkor a (3) bekezdés b) pontja szerint megállapított összegen felül az ügyfél az addig igénybevett

támogatásból további 10 000 eurónak megfelelõ forint összeget köteles visszafizetni;

c) az ügyfél pénzügyi tervében a mûködtetési idõszak 4. vagy 5. évének végére vállalt mezõgazdasági termelõ

tevékenységbõl származó bevétel 25%-ot meghaladó mértékben marad el, akkor az érintett év vonatkozásában

az ügyfél köteles a 25%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át

visszafizetni.

(5) Amennyiben a (4) bekezdés a) és b) pontja szerint visszafizetési kötelezettség kerül megállapításra, akkor a 10 000 euró

összeg visszakövetelésekor a támogatási összeg 90%-ának kifizetése során alkalmazott Ft/euró árfolyamot kell

figyelembe venni.

(6) Amennyiben visszafizetési kötelezettség áll fenn, a (3) bekezdés és az (4) bekezdés b) pontja alapján meghatározott

visszafizetendõ támogatás együttes összege, illetve a (4) bekezdés szerinti levonás teljes összege nem haladhatja meg

az igénybe vett támogatás összegét.

(7) Amennyiben az ügyfél támogatási kérelmében vállalta, hogy

a) a mûködtetési idõszak 4. évének végére vállalt EUME értéket

aa) az állattenyésztés,

ab) a kertészet, vagy

ac) az állattenyésztés és a kertészet együttes
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aránya adja a vállalt százalékban, és az általa vállalt aránytól az ügyfél 15%-ot meghaladóan tér el más ágazat irányába,

akkor köteles a 15%-ot meghaladó eltérésen túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;

b) a mûködtetési idõszak teljes idõtartama alatt a gazdaság legtávolabbi pontja az életvitelszerû tartózkodási

helyéhez képest legfeljebb 30 km-es sugarú körön belül található, és ezt nem teljesíti, akkor köteles a kifizetett

támogatási összeg 2%-át visszafizetni;

c) gazdaságot vesz át, és erre vonatkozóan többlet pontot szerzett, és ezt nem teljesíti, vagy a mezõgazdasági

termelõk gazdaságátadásához nyújtandó támogatás intézkedés keretében benyújtott támogatási kérelem

elutasításra kerül, vagy a támogatásban részesülõ gazdaságátadó nem kezdeményezi a gazdaságának átadását,

akkor az ügyfél számára a benyújtott támogatási kérelemben a 4. évre vállalt üzemméret alapján számított

támogatási összeget csökkenteni kell 10 000 eurónak megfelelõ forint összeggel;

d) a mûködtetési idõszak 2., 3. vagy 4. évére fõállású mezõgazdasági termelõvé válik, és ezt nem teljesíti, akkor a már

igénybe vett támogatás jogosulatlannak minõsül és az ügyfél támogatáshoz való joga megszûnik;

e) életvitelszerûen tanyára vagy 1000 fõ alatti lakosságszámú településre költözik legkésõbb a mûködtetési idõszak

elsõ évének végéig és ezt a teljes mûködtetési idõszak alatt fenntartja, és ezt nem teljesíti, akkor a már igénybe

vett támogatás jogosulatlannak minõsül és az ügyfél támogatáshoz való joga megszûnik;

f) életvitelszerûen tanyán vagy a Központi Statisztikai Hivatal által a támogatási kérelembenyújtás évének január

1-jei dátummal közzétett helységnévtár alapján 1000 fõ alatti lakosságszámú településen él legalább 1 évvel

a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen és ezt fenntartja a mûködtetési idõszak végéig, és ezt nem teljesíti,

akkor a már igénybe vett támogatás jogosulatlannak minõsül és az ügyfél támogatáshoz való joga megszûnik;

g) a mûködtetési idõszak 4. évének végére vállalt EUME érték megfelelõ százalékát a mûködtetési idõszak 3. évének

végére teljesíti és az általa a mûködtetési idõszak 3. évének végére vállalt üzemmérettõl 10%-ot meghaladó

mértékben marad el, akkor köteles a 10%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett

támogatási összeg 2%-át visszafizetni.

(8) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti

a) a 8. § (1) bekezdésében meghatározott kérelembenyújtási kötelezettségét, az ügyfél támogatási jogosultsága

megszûnik;

b) a 8. § (3) bekezdésében meghatározott kérelembenyújtási, valamint a 4. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt

kötelezettségét, úgy az ügyfél támogatási jogosultsága megszûnik, valamint az ügyfelet további 5 évre ki kell

zárni az intézkedésben való részvételbõl, valamint az addig igénybe vett támogatás jogosulatlannak minõsül.

(9) Az ügyfélre vonatkozóan megállapított összes visszafizetési kötelezettség nem haladhatja meg a Tv. 69. §

(5) bekezdése szerint meghatározott, jogosulatlan részvétellel igénybe vett támogatás esetén alkalmazandó szankció

mértékét.

(10) Amennyiben a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtandó támogatás keretében nem nyílik támogatási

idõszak 2012-ben, abban az esetben a gazdaság átvételéért kapott többlet pont miatt az ügyféllel szemben

a (7) bekezdés c) ponttól eltérõen nem alkalmazható szankció.

10. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

11. § Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló,

2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 22. cikkének a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket

állapít meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez

Mezõgazdasági termeléssel összefüggõ szakképesítések

1. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet alapján

A B C

1. Szakképesítés azonosító
száma

Megnevezése A képzés szintje

2. 26 2 8299 02 2 2 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás
3. 22 2 6131 06 1 0 01 Állattenyésztõ Szakmunkás
4. 23 5 3124 16 6 3 01 Állattenyésztõ és állategészségügyi technikus Technikus
5. 20 2 6140 05 9 0 01 Aranykalászos gazda Szakmunkás
6. 22 2 6139 06 1 0 02 Baromfi- és kisállattenyésztõ Szakmunkás
7. 22 5 3124 16 6 3 02 Baromfi- és kisállattenyésztõ szaktechnikus Szaktechnikus
8. 22 2 6139 06 4 0 01 Belovagló (Bereiter) Szakmunkás
9. 23 2 6112 05 9 0 02 Biotermesztõ Szakmunkás

10. 15 5 3113 16 6 4 01 Bor- és üdítõitalipari technikus Technikus
11. 15 2 7222 01 9 0 01 Borász Szakmunkás
12. 21 2 6129 05 4 0 01 Dísznövény- és zöldségtermesztõ Szakmunkás
13. 21 2 6116 05 3 0 01 Dísznövénykertész Szakmunkás
14. 21 5 3124 16 6 2 01 Dísznövénytermesztõ szaktechnikus Szaktechnikus
15. 26 5 3117 16 2 0 06 Erdészeti gépésztechnikus Technikus
16. 29 5 3125 16 6 1 01 Erdészeti környezetvédõ szaktechnikus Szaktechnikus
17. 55 4 3910 09 8 0 03 Erdészeti menedzserasszisztens Felsõfokú szakképesítés
18. 29 2 6219 05 1 0 01 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás
19. 29 5 3125 16 6 1 02 Erdésztechnikus Technikus
20. 21 2 6212 05 1 0 03 Faiskolai szaporítóanyag-elõállító Szakmunkás
21. 20 2 6140 05 9 0 04 Gazda (mezõgazdasági szakmunkás) Szakmunkás
22. 21 2 6121 05 5 0 02 Gyógynövénytermesztõ és -feldolgozó Szakmunkás
23. 21 5 3124 16 6 2 02 Gyümölcstermesztõ és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus
24. 22 2 6135 06 1 0 03 Juhtenyésztõ Szakmunkás
25. 22 5 3124 16 6 3 04 Juhtenyésztõ szaktechnikus Szaktechnikus
26. 20 4 6140 05 9 0 06 Képesített gazda Technikus
27. 20 4 6140 08 2 0 04 Képesített mezõgazdasági gazdaasszony Technikus
28. 24 2 6129 05 3 0 04 Kertész Szakmunkás
29. 24 5 3124 16 6 2 03 Kertész- és növényvédelmi technikus Technikus
30. 26 2 8293 02 2 2 13 Kertészeti gépész Szakmunkás
31. 55 4 3910 09 8 0 08 Kertészeti menedzserasszisztens Felsõfokú szakképesítés
32. 22 2 6134 06 1 0 04 Lótenyésztõ Szakmunkás
33. 22 5 3124 16 6 3 05 Lótenyésztõ szaktechnikus Szaktechnikus
34. 42 2 5129 08 2 0 05 Lovastúra-vezetõ Szakmunkás
35. 22 2 6139 06 2 0 02 Méhész Szakmunkás
36. 26 1 8293 04 7 0 01 Meliorációs és parképítõ gépkezelõ Szakmunkás
37. 26 1 8293 04 6 1 04 Mezõ- és erdõgazdasági rakodógépkezelõ Szakmunkás
38. 20 2 6140 09 9 0 03 Mezõgazdasági (agrár)vállalkozó Szakmunkás
39. 41 5 3129 16 9 0 22 Mezõgazdasági áruforgalmazó technikus Technikus
40. 20 2 6140 08 2 0 06 Mezõgazdasági gazdaasszony Szakmunkás
41. 26 2 8293 02 2 2 16 Mezõgazdasági gépész Szakmunkás
42. 26 5 3117 16 2 0 21 Mezõgazdasági gépésztechnikus Technikus
43. 26 2 7433 02 2 2 17 Mezõgazdasági gépjavító Szakmunkás
44. 26 5 3117 16 2 0 22 Mezõgazdasági gépjavító szaktechnikus Szaktechnikus
45. 26 5 3117 16 2 0 23 Mezõgazdasági gépüzemeltetõ szaktechnikus Szaktechnikus
46. 52 5 3126 16 7 0 12 Mezõgazdasági környezetvédõ szaktechnikus Szaktechnikus
47. 52 5 3126 16 7 0 13 Mezõgazdasági környezetvédõ technikus Technikus
48. 26 5 3117 16 2 0 24 Mezõgazdasági szervizüzemi szaktechnikus Szaktechnikus
49. 20 5 3124 16 6 2 04 Mezõgazdasági technikus Technikus
50. 21 5 3124 16 6 2 05 Növénytermesztõ és növényvédelmi technikus Technikus
51. 26 2 8293 02 2 2 21 Növénytermesztõ gépész Szakmunkás
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52. 52 5 3125 16 6 2 06 Növényvédelmi és talajerõ-gazdálkodási
szaktechnikus

Szaktechnikus

53. 52 2 6140 05 6 0 02 Növényvédõ és méregraktárkezelõ Szakmunkás
54. 26 2 8313 02 2 2 22 Növényvédõ és öntözõ gépész Szakmunkás
55. 26 1 8312 04 9 0 11 Önjárómunkagép-kezelõ Szakmunkás
56. 22 2 6133 06 1 0 05 Sertéstenyésztõ Szakmunkás
57. 22 5 3124 16 6 3 06 Sertéstenyésztõ szaktechnikus Szaktechnikus
58. 22 2 6132 06 1 0 06 Szarvasmarhatenyésztõ Szakmunkás
59. 22 5 3124 16 6 3 07 Szarvasmarhatenyésztõ szaktechnikus Szaktechnikus
60. 21 5 3124 16 6 2 08 Szõlész-borász szaktechnikus Szaktechnikus
61. 21 2 6129 05 3 0 07 Szõlõ- és gyümölcstermesztõ Szakmunkás
62. 22 5 3124 16 6 3 08 Takarmányozási szaktechnikus Szaktechnikus
63. 26 1 8311 04 9 0 12 Traktorvezetõ (mezõgazdasági gépkezelõ) Szakmunkás
64. 22 2 6229 06 2 0 03 Vadász, vadtenyésztõ Szakmunkás
65. 22 5 3129 16 6 3 10 Vadgazdálkodási technikus Technikus
66. 20 2 6129 05 9 0 10 Vetõmagtermesztõ és -minõsítõ Szakmunkás
67. 21 2 7222 01 9 0 07 Vincellér Technikus
68. 21 5 3124 16 6 2 09 Zöldségtermesztõ és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus

2. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló

3/1995. (V. 4.) MüM rendelet alapján

A B C

1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje

2. 52 5 3126 16 7 0 12 Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus
(alágazat megjelölésével)

Szaktechnikus

3. 55 4 3910 09 8 0 13 Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat
megjelölésével)

Felsõfokú szakképesítés

4. 21 5 3129 16 6 4 09 Mezõgazdasági termékminõsítõ szaktechnikus Szaktechnikus

3. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló

12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet alapján

A B C

1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje

2. 31 6203 02 Állattenyésztõ Szakmunkás
3. 31 6203 03 Baromfi- és kisállattenyésztõ Szakmunkás
4. 52 6222 01 Bor- és üdítõital-ipari technikus Technikus
5. 52 6262 01 Erdésztechnikus Technikus
6. 32 6207 01 Faiskolai szaporítóanyag-elõállító Szakmunkás
7. 33 6201 01 Gazda (mezõgazdasági szakmunkás) Szakmunkás
8. 31 6203 04 Juhtenyésztõ Szakmunkás
9. 51 6201 01 Képesített gazda Technikus

10. 51 6201 02 Képesített mezõgazdasági gazdaasszony Technikus
11. 34 7872 01 Lovastúra-vezetõ Szakmunkás
12. 31 6280 04 Meliorációs és parképítõ földmunkagép-kezelõ Szakmunkás
13. 31 6280 05 Mezõ- és erdõgazdasági rakodógép-kezelõ Szakmunkás
14. 52 3439 03 Mezõgazdasági áruforgalmazó technikus Technikus
15. 31 6201 01 Mezõgazdasági gazdaasszony Szakmunkás
16. 34 5235 02 Mezõgazdasági gépjavító Szakmunkás
17. 32 6201 02 Mezõgazdasági vállalkozó Szakmunkás
18. 32 6206 02 Mikroszaporító Szakmunkás
19. 53 6206 01 Növényvédelmi és talajerõ-gazdálkodási

szaktechnikus
Szaktechnikus

20. 31 6280 08 Önjáróbetakarítógép-kezelõ Szakmunkás
21. 31 6203 07 Sertéstenyésztõ Szakmunkás
22. 31 6203 08 Szarvasmarha-tenyésztõ Szakmunkás
23. 31 6280 09 Traktorvezetõ (mezõgazdasági gépkezelõ) Szakmunkás
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4. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló

2/2000. (I. 31.) OM rendelet alapján

A B C

1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje

2. 33 6201 01 Gazda (mezõgazdasági szakmunkás) Szakmunkás

3. 55 6249 01 Mezõgazdasági menedzserasszisztens Felsõfokú szakképesítés

4. 32 6206 02 Mikroszaporító Szakmunkás

5. 33 6207 04 Vincellér Szakmunkás

5. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet alapján

A B C

1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje

2. 55 3434 01 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Felsõfokú szakképesítés
3. 52 6201 02 Agrárkörnyezet-gazda Technikus
4. 52 3439 03 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus Technikus
5. 34 6280 01 Állattartó-telepi gépész Szakmunkás
6. 31 6203 02 Állattenyésztõ (az állatfaj megjelölésével) Szakmunkás
7. 52 6203 01 Állattenyésztõ és állategészségügyi technikus Technikus
8. 31 6203 10 Általános állattenyésztõ Szakmunkás
9. 32 6201 01 Aranykalászos gazda Szakmunkás

10. 53 6203 01 Baromfi- és kisállattenyésztõ szaktechnikus Szaktechnikus
11. 55 6203 01 Baromfitenyésztõ és -termék-elõállító

technológus
Felsõfokú szakképesítés

12. 33 6203 01 Belovagló (Bereiter) Szakmunkás
13. 32 6206 01 Biotermesztõ Szakmunkás
14. 33 5212 01 Borász Szakmunkás
15. 31 6207 01 Dísznövény- és zöldségtermesztõ Szakmunkás
16. 33 6207 01 Dísznövénykertész Szakmunkás
17. 53 6207 01 Dísznövénytermesztõ szaktechnikus Szaktechnikus
18. 31 6206 03 Dohánykertész Szakmunkás
19. 52 6222 13 Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítõital-ipar) Technikus
20. 52 5452 01 Erdészeti gépésztechnikus Technikus
21. 33 6262 01 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás
22. 54 6262 01 Erdésztechnikus Technikus
23. 31 6207 03 Faiskolaiszaporítóanyag-elõállító Szakmunkás
24. 51 6201 01 Gazda I. Technikus
25. 33 6201 01 Gazda II. Szakmunkás
26. 31 6206 01 Gyógynövénytermesztõ és -feldolgozó Szakmunkás
27. 53 6207 02 Gyümölcstermesztõ és -feldolgozó

szaktechnikus
Szaktechnikus

28. 53 6203 02 Juhtenyésztõ szaktechnikus Szaktechnikus
29. 33 6207 03 Kertész Szakmunkás
30. 52 6207 01 Kertész- és növényvédelmi technikus Technikus
31. 34 6280 03 Kertészeti gépész Szakmunkás
32. 52 5470 04 Környezetvédelmi technikus (mezõgazdasági

szakirány)
Technikus

33. 31 6203 05 Lótenyésztõ Szakmunkás
34. 53 6203 03 Lótenyésztõ szaktechnikus Szaktechnikus
35. 51 7872 02 Lovastúra-vezetõ Technikus
36. 31 6203 06 Méhész Szakmunkás
37. 51 6201 01 Mezõgazdasági gazdaasszony I. Technikus
38. 31 6201 01 Mezõgazdasági gazdaasszony II. Szakmunkás
39. 33 6280 01 Mezõgazdasági gépész Szakmunkás
40. 52 5452 02 Mezõgazdasági gépésztechnikus Technikus
41. 34 6280 04 Mezõgazdasági gépjavító (a tevékenység

megjelölésével)
Szakmunkás

42. 53 5452 01 Mezõgazdasági gépjavító szaktechnikus Szaktechnikus
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43. 31 6280 10 Mezõgazdasági gépkezelõ
(a gép megjelölésével)

Szakmunkás

44. 53 5452 02 Mezõgazdasági gépüzemeltetõ szaktechnikus Szaktechnikus
45. 55 6249 01 Mezõgazdasági menedzserasszisztens 

(a szakirány megjelölésével)
Felsõfokú szakképesítés

46. 55 5452 01 Mezõgazdasági mûszaki menedzserasszisztens
(a szakirány megjelölésével)

Felsõfokú szakképesítés

47. 53 5452 03 Mezõgazdasági szervizüzemi szaktechnikus Szaktechnikus
48. 52 6201 01 Mezõgazdasági technikus Technikus
49. 31 6206 04 Mikroszaporító Szakmunkás
50. 52 6206 01 Növénytermesztõ és növényvédelmi technikus Technikus
51. 31 6280 07 Növénytermesztõ gépész Szakmunkás
52. 31 6206 02 Növényvédõ és méregraktár-kezelõ Szakmunkás
53. 55 6203 02 Sertéstenyésztõ és -termék-elõállító technológus Felsõfokú szakképesítés
54. 53 6203 04 Sertéstenyésztõ szaktechnikus Szaktechnikus
55. 53 6203 05 Szarvasmarha-tenyésztõ szaktechnikus Szaktechnikus
56. 53 6207 03 Szõlész-borász szaktechnikus Szaktechnikus
57. 31 6207 02 Szõlõ- és gyümölcstermesztõ Szakmunkás
58. 53 6208 01 Takarmányozási szaktechnikus Szaktechnikus
59. 31 6203 09 Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló Szakmunkás
60. 53 6203 06 Törzskönyvezõ szaktechnikus Szaktechnikus
61. 33 6203 02 Vadász, vadtenyésztõ Szakmunkás
62. 52 6203 02 Vadgazdálkodási technikus Technikus
63. 55 6203 03 Vadgazdálkodási technológus Felsõfokú szakképesítés
64. 32 6206 03 Vetõmagtermesztõ és -minõsítõ Szakmunkás
65. 51 6207 02 Vincellér Technikus
66. 53 6207 05 Zöldségtermesztõ és -feldolgozó szaktechnikus Szaktechnikus

6. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról szóló
28/2004. (IX. 30.) OM rendelet alapján

A B C

1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje

2. 34 6206 01 Biotermesztõ Szakmunkás
3. 32 6207 01 Faiskolaiszaporítóanyag-elõállító Szakmunkás
4. 33 6201 01 Gazda Szakmunkás
5. 55 6206 01 Gyógynövény- és fûszernövénytermesztõ

és -feldolgozó
Felsõfokú szakképesítés

6. 55 6203 04 Ménesgazda Felsõfokú szakképesítés
7. 55 6206 02 Növénytermesztõ és növényvédõ technológus Felsõfokú szakképesítés
8. 34 6206 02 Vetõmagtermesztõ és -minõsítõ Szakmunkás

7. Elfogadható szakképesítések az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és
törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján

A B C 

1. Szakképesítés azonosító száma Megnevezése A képzés szintje

2. 55 621 01 0010 55 01 Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens Felsõfokú szakképesítés
3. 52 621 01 1000 00 00 Agrárkörnyezetgazda Technikus
4. 54 621 01 0000 00 00 Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó

technikus
Technikus

5. 54 621 02 0010 54 01 Agrárrendész Technikus
6. 54 621 03 0010 54 01 Állategészségügyi technikus Technikus
7. 31 521 20 0010 31 01 Állattenyésztési gépüzemeltetõ,

gépkarbantartó
Szakmunkás

8. 31 621 03 0010 31 01 Állattenyésztõ (baromfi és kisállat) Szakmunkás
9. 31 621 03 0010 31 02 Állattenyésztõ (juh és kecske) Szakmunkás

10. 31 621 03 0010 31 03 Állattenyésztõ (sertés) Szakmunkás
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11. 31 621 03 0010 31 04 Állattenyésztõ (szarvasmarha) Szakmunkás
12. 54 621 03 0010 54 02 Állattenyésztõ technikus Technikus
13. 33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda Szakmunkás
14. 55 621 02 0010 55 01 Baromfitenyésztõ és baromfitermék-elõállító

technológus
Felsõfokú szakképesítés

15. 31 621 04 0001 31 01 Belovagló Szakmunkás
16. 52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztõ Szakmunkás
17. 52 621 01 0100 31 02 Biomasszaelõállító Szakmunkás
18. 52 621 01 0100 31 03 Bionövény-termesztõ Szakmunkás
19. 54 541 01 0010 54 01 Bor- és pezsgõgyártó technikus Technikus
20. 33 621 01 0000 00 00 Borász Szakmunkás
21. 55 621 01 0010 55 02 Bortechnológus Felsõfokú szakképesítés
22. 33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész Szakmunkás
23. 31 622 01 0010 31 01 Dohánykertész Szakmunkás
24. 31 623 01 0100 31 01 Erdészeti növényvédõ Szakmunkás
25. 31 623 01 1000 00 00 Erdészeti szakmunkás Szakmunkás
26. 54 623 01 0000 00 00 Erdésztechnikus Technikus
27. 55 623 01 0000 00 00 Erdõgazda Felsõfokú szakképesítés
28. 54 525 02 0010 54 01 Erdõgazdasági gépésztechnikus Technikus
29. 33 622 01 0100 31 01 Faiskolai termesztõ Szakmunkás
30. 33 621 02 1000 00 00 Gazda Szakmunkás
31. 55 621 02 0010 55 02 Gyógynövény- és fûszernövénytermesztõ

és -feldolgozó
Felsõfokú szakképesítés

32. 31 622 01 0010 31 02 Gyümölcstermesztõ Szakmunkás
33. 31 621 01 0010 31 03 Haszonállat-gondozó Szakmunkás
34. 54 621 04 0010 54 01 Kertész és növényvédelmi technikus Technikus
35. 31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gépkezelõ Szakmunkás
36. 31 521 01 0010 31 02 Kertészeti gépszerelõ, gépjavító Szakmunkás
37. 31 521 20 0010 31 03 Kertészeti gépüzemeltetõ, gépkarbantartó Szakmunkás
38. 31 621 04 0100 31 01 Lóápoló és gondozó Szakmunkás
39. 31 621 04 0000 00 00 Lótartó és -tenyésztõ Szakmunkás
40. 52 812 02 0000 00 00 Lovastúra-vezetõ Technikus
41. 31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelõ Szakmunkás
42. 31 621 05 0000 00 00 Méhész Szakmunkás
43. 31 521 19 0010 31 05 Meliorációs, kert- és parképítõgép kezelõ Szakmunkás
44. 55 621 01 0010 55 04 Ménesgazda Felsõfokú szakképesítés
45. 31 521 19 0010 31 06 Mezõgazdasági erõ- és munkagépkezelõ Szakmunkás
46. 54 525 02 0010 54 02 Mezõgazdasági gépésztechnikus Technikus
47. 31 521 01 0010 31 03 Mezõgazdasági gépszerelõ, gépjavító Szakmunkás
48. 55 621 01 0010 55 05 Mezõgazdasági menedzserasszisztens Felsõfokú szakképesítés
49. 55 621 01 0010 55 06 Mezõgazdasági mûszaki menedzserasszisztens Felsõfokú szakképesítés
50. 31 521 19 0010 31 07 Mezõgazdasági rakodógépkezelõ Szakmunkás
51. 31 521 19 0010 31 08 Mezõgazdasági szárítóüzemi gépkezelõ Szakmunkás
52. 54 621 02 0010 54 02 Mezõgazdasági technikus Technikus
53. 54 621 02 0100 31 01 Mezõgazdasági vállalkozó Szakmunkás
54. 33 622 01 0100 31 02 Mikroszaporító Szakmunkás
55. 33 622 01 0100 31 03 Növényházi dísznövénytermesztõ Szakmunkás
56. 31 521 20 0010 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltetõ,

gépkarbantartó
Szakmunkás

57. 54 621 04 0100 31 01 Növénytermesztõ Szakmunkás
58. 54 621 04 0010 54 02 Növénytermesztõ és növényvédelmi technikus Technikus
59. 55 621 02 0010 55 05 Növénytermesztõ és növényvédõ technológus Felsõfokú szakképesítés
60. 31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelõ Szakmunkás
61. 54 621 04 0100 31 02 Növényvédõ és méregraktárkezelõ Szakmunkás
62. 52 621 01 0100 33 01 Ökogazda Szakmunkás
63. 55 621 02 0010 55 06 Ökológiai gazdálkodó Felsõfokú szakképesítés
64. 31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelõje Szakmunkás
65. 55 621 02 0010 55 07 Sertéstenyésztõ és sertéstermék-elõállító

technológus
Felsõfokú szakképesítés

66. 33 622 01 0100 31 04 Szabadföldi dísznövénytermesztõ Szakmunkás
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67. 31 622 01 0010 31 03 Szõlõtermesztõ Szakmunkás
68. 54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztõ Szakmunkás
69. 54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus Technikus
70. 55 621 02 0010 55 08 Vadgazdálkodási technológus Felsõfokú szakképesítés
71. 54 621 04 0100 31 03 Vetõmagtermesztõ Szakmunkás
72. 54 621 02 0010 54 03 Vidékfejlesztési technikus Technikus
73. 33 621 01 0001 51 01 Vincellér Technikus
74. 31 622 01 0010 31 04 Zöldségtermesztõ Szakmunkás

8. Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban és a szakmunkásképzõ iskolákban oktatható szakokról, illetõleg

szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján

A B C D

1. Szakképesítés
azonosító száma

Megnevezése A képzés szintje

2. 1801-1 Juhtenyésztõ Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

3. 1801-2 Lótenyésztõ Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

4. 1801-3 Sertéstenyésztõ Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

5. 1801-4 Szarvasmarha-tenyésztõ Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

6. 1804 Méhész Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

7. 1805 Vadász-vadtenyésztõ Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

8. 1806 Baromfitenyésztõ Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

9. 1807 Állategészségõr Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

10. 1809 Általános állattenyésztõ Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

11. 1810 Kisállattenyésztõ Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

12. 1701 Dísznövénykertész Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás
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13. 1705 Kertész Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

14. 1705-1 Szõlõ- és
gyümölcstermesztõ

Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

15. 1705-2 Zöldségtermesztõ Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

16. 1707 Általános kertész Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

17. 1706 Mezõgazdasági gépész Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

18. 1706-1 Állattartótelepi gépész Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

19. 1706-2 Kertészeti gépész Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

20. 1706-3 Növénytermesztõ gépész Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

21. 1913-1 Borász Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

22. 313 Gépszerelõ
és -karbantartó

Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

23. 313-4 Mezõgazdasági
gépszerelõ, -karbantartó

Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány
alapján:

Szakmunkás

24. 31-100 Növényvédelmi
(technikus)

Technikus

25. 31-300 Mezõgazdasági
áruforgalmi (technikus)

Technikus

26. 32-101 Erdészeti (technikus) Technikus
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9. Elfogadható szakképesítések a szakmunkásképzésrõl szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló

13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet alapján

A B C D

1. Szakképesítés
azonosító száma

Megnevezése A képzés szintje

2. 1703 Kertész Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
3. 1704 Növénytermesztõ

gépész
Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
4. 1803 Kisállattenyésztõ Érettségi-képesítõ bizonyítvány

alapján:
Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
5. 1901 Borász Érettségi-képesítõ bizonyítvány

alapján:
Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás

10. Elfogadható szakképesítések az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet

alapján

A B C D

1. Szakképesítés
azonosító száma

Megnevezése A képzés szintje

2. 313-4 Gépszerelõ és
karbantartó
(mezõgazdasági
gépszerelõ)

Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás

3. 1809 Általános tenyésztõ Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
4. 1913-1 Erjedésipari

termékgyártó (borász)
Érettségi-képesítõ bizonyítvány
alapján:

Technikus

Szakmunkás bizonyítvány alapján: Szakmunkás
5. 31-100 Növényvédelmi

(technikus)
Technikus

6. 31-300 Mezõgazdasági
áruforgalmi (technikus)

Technikus

7. 51-0100 Állattenyésztõ és
állategészségügyi
(technikus)

Technikus

8. 51-0200 Erdész (technikus) Technikus
9. 51-0300 Kertész (technikus) Technikus

10. 51-0400 Növénytermesztõ és
növényvédelmi
(technikus)

Technikus

11. 61-0102 Borászati és üdítõipari
ágazat (technikus)

Technikus

12. 71-0200 Mezõgazdasági gépész
(technikus)

Technikus
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11. Elfogadható szakképesítések a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésrõl szóló 14/1976. (XII. 1.) MüM–OM

együttes rendelet módosításáról szóló 24/1977. (XII. 28.) MüM–OM együttes rendelet alapján

A B C D

1. Szakképesítés azonosító
száma

Megnevezése A képzés szintje

2. 313-4 Mezõgazdasági
gépszerelõ

Érettségi-képesítõ
bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás
bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

3. 1801-1 Sertéstenyésztõ Érettségi-képesítõ
bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás
bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

4. 1801-2 Szarvasmarha-tenyésztõ Érettségi-képesítõ
bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás
bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

5. 1702 Dísznövénykertész Érettségi-képesítõ
bizonyítvány alapján:

Technikus

Szakmunkás
bizonyítvány alapján:

Szakmunkás

2. melléklet az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez

Agrár képzési területen végezhetõ képzések

A B

1. Végzettségi szint Agrár képzési területen, az oklevélhez jutás érdekében elvégzett képzés neve

2. alapfokozat
(baccalaureus,

bachelor; rövidítve:
BSc)

állattenyésztõ mérnöki alapképzési szak
élelmiszermérnöki alapképzési szak
erdõmérnöki alapképzési szak
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak
kertészmérnöki alapképzési szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak
mezõgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki alapképzési szak
mezõgazdasági mérnöki alapképzési szak
mezõgazdasági szakoktató alapképzési szak
növénytermesztõ mérnöki alapképzési szak
szõlész-borász mérnöki alapképzési szak
természetvédelmi mérnöki alapképzési szak
vadgazda mérnöki alapképzési szak

3. mesterfokozat
(magister, master;

rövidítve: MSc)

agrármérnöki mesterképzési szak
állatorvosi mesterképzési szak osztatlan, egységes képzés
állattenyésztõ mérnöki mesterképzési szak
birtokrendezõ mérnöki mesterképzési szak
díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak
erdõmérnöki mesterképzési szak
erdõmérnöki mesterképzési szak egységes, osztatlan képzés
élelmiszerbiztonsági és -minõségi mesterképzési szak
élelmiszermérnöki mesterképzési szak
gazdasági agrármérnöki mesterképzési szak
kertészmérnöki mesterképzési szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési szak
mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki mesterképzési szak
növényorvosi mesterképzési szak
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növénytermesztõ mérnöki mesterképzési szak
takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak
természetvédelmi mérnöki mesterképzési szak
vadgazda mérnöki mesterképzési szak
vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak

4. Fõiskolai agrármérnök
agrármenedzser fõiskolai szintû szak
agrár-szakoktató fõiskolai szintû szak
állattenyésztõ mérnöki, vagy állattenyésztési, vagy állattenyésztési
üzemszervezési, vagy állattenyésztõ üzemmérnöki, vagy általános
állattenyésztési, vagy baromfi- és egyéb kisállattenyésztõ fõiskolai szintû szak
élelmiszer-ipari gépészmérnöki vagy élelmiszer-ipari gépész üzemmérnöki
fõiskolai szintû szak
élelmiszer-technológus mérnöki, vagy élelmiszer-ipari üzemmérnöki, vagy
élelmiszer-technológus üzemmérnöki fõiskolai szintû szak
gazdasági mérnöki fõiskolai szintû szak
kertészmérnöki vagy kertész üzemmérnöki fõiskolai szintû szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezetgazdálkodási agrár
üzemmérnöki fõiskolai szintû szak
meliorációs mérnöki, vagy meliorációs üzemmérnöki, vagy öntözéses
üzemmérnöki fõiskolai szintû szak
mezõgazdasági gépészmérnöki vagy mezõgazdasági gépész üzemmérnöki
fõiskolai szintû szak
mezõgazdasági mérnöki vagy mezõgazdasági üzemmérnöki fõiskolai szintû
szak
mezõgazdasági szakigazgatási szervezõ mérnöki fõiskolai szintû szak
növénytermesztési mérnöki vagy növénytermesztési üzemmérnöki fõiskolai
szintû szak
szakoktató (agrár) fõiskolai szintû szak
szõlész-borász fõiskolai szintû szak
tájgazdálkodási fõiskolai szintû szak
természetvédelmi mérnöki fõiskolai szintû szak
vadgazda vagy vadgazda mérnöki fõiskolai szintû szak
vállalkozó menedzser vagy vállalkozó-menedzser mérnök vagy élelmiszer
vállalkozó menedzser fõiskolai szintû szak
vidékfejlesztési agrármérnöki fõiskolai szintû szak

5. Egyetemi agrárkémikus agrármérnöki egyetemi szintû szak
agrármérnöki, vagy mezõgazdasági agrármérnöki, üzemszervezõ
agrármérnöki, vagy vállalatgazdasági agrármérnöki egyetemi szintû szak
alkalmazott zoológus szak
állatorvosi vagy állatorvos-doktori egyetemi szintû szak
élelmiszer minõségbiztosító agrármérnöki egyetemi szintû szak
élelmiszermérnöki egyetemi szintû szak
erdõmérnöki egyetemi szintû szak
gazdasági agrármérnöki egyetemi szintû szak
informatikus agrármérnök
kertészmérnöki egyetemi szintû szak
környezetgazdálkodási agrármérnöki vagy környezet- és tájgazdálkodási
egyetemi szintû szak
mezõgazdasági gépészmérnöki egyetemi szintû szak
növényorvosi egyetemi szintû szak
vidékfejlesztési agrármérnöki egyetemi szintû szak

6. Szakirányú
továbbképzési szak

agrárközgazdasági
agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök
agrárágazati gépüzemeltetõ szakmérnök
agrármenedzsment
alapszintû nemzetközi mezõgazdasági
baromfi-egészségügy
élelmiszerbiztonsági
élelmiszerbiztonsági szakember
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élelmiszeripari minõségügyi
élelmiszerlánc minõségirányítás
élelmiszerlánc minõségügy
élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai
élelmiszerlánc-biztonsági és élelmiszerhigiéniai szaktanácsadó
élelmiszerlánc-biztonsági szakmérnöki
európai uniós agrárszakértõ
gombatermesztési szakmérnök
gombatermesztési szaktanácsadó
gyógynövénytermesztõ
gyógynövénytermesztõ szakember
gyümölcstermesztési (integrált termesztési)
gyümölcstermesztõ
gyümölcstermesztõ szakmérnök
integrált gyümölcstermesztési szakmérnök
integrált növénytermesztõ
integrált növénytermesztõ szakember
juh- és kecskeágazati szakmérnök
kertészeti marketing és logisztikai
környezet- és tájgazdálkodási
környezet- és tájgazdálkodási szakember
környezetgazdálkodási
környezetgazdálkodási-környezetvédelmi
környezetgazdálkodási-környezetvédelmi szaktanácsadó
lótenyésztõ
mesterszintû nemzetközi mezõgazdasági
mezõgazdasági környezetgazdálkodási
mezõgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök
mezõgazdasági szaktanácsadó
mezõgazdasági szaktanácsadó szakmérnök
mezõgazdasági vízgazdálkodási
mezõgazdasági vízgazdálkodási
nemzetközi agrárágazati
növénygenetika és növénynemesítés
növénygenetikai és növénynemesítési
növényvédelmi szakmérnök
növényvédelmi szakmérnök
ökológiai gazdálkodó
ökológiai gazdálkodó szakmérnök
ökológiai növénytermesztõ
ökológiai növénytermesztõ szakember
sertés-egészségügyi
sertéstenyésztõ szakmérnök
szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági
szarvasmarhatenyésztõ szakmérnök
szõlész-borász
szõlõ- és borgazdasági szakmérnök
szõlõ- és borgazdasági szaktanácsadó
szõlõtermesztõ és borász menedzser
szõlõtermesztõ és borász szakmérnök
takarmánykeverék-gyártási
takarmányozási és takarmánygazdálkodási
takarmányozási és takarmánygazdálkodási
talajerõgazdálkodás
talajerõgazdálkodás szakmérnök
talajtani
talajtani szakmérnöki
tápanyag-gazdálkodási
vadászati és vadgazdálkodási
vadászati és vadgazdálkodási szaktanácsadó
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vadgazdálkodási
vadgazdálkodási szakember
vetõmag-gazdálkodási
vetõmag-gazdálkodási szakmérnöki
vidékfejlesztési
vidékfejlesztési menedzsment és marketing
vidékfejlesztési menedzsment és marketing szakmérnök
vidékfejlesztõ menedzser
vidékfejlesztõ menedzser szakmérnök
zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási
zöldséghajtatási
zöldséghajtató és gombatermesztõ szakmérnök

3. melléklet az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez

Értékelés

A B C D

1. Értékelési szempont megnevezése Értékelés/ellenõrzés módja Pontszám

2. A rész
Szakmai szempontok

3. Az ügyfél képzettsége A 2. melléklet szerinti
végzettség

Végzettséget igazoló
okirat hiteles másolata

16

Az 1. mellékletben
meghatározott felsõfokú
szakképesítés vagy technikusi
vagy szaktechnikusi
szakképzettség

10

4. Az ügyfél vállalja a fõállású
mezõgazdasági termelõvé
válást a mûködtetési
idõszak

2. évének kezdetétõl Támogatási kérelemben
tett nyilatkozat alapján

20
3. évének kezdetétõl 15
4. évének kezdetétõl 10

5. Az ügyfél vállalja, hogy a
mûködtetési idõszak 4.
évére vállalt EUME értéket
az állattenyésztés, a
kertészet, vagy az
állattenyésztés és a
kertészet együttes aránya
adja

84–100%-ban Az üzleti terv részét
képezõ SFH betétlap
alapján

9
67–83%-ban 7
50–66%-ban 5
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6. Az ügyfél vállalja, hogy
ökológiai gazdálkodást
folytat legkésõbb a
mûködtetési idõszak elsõ
évének végétõl a
mûködtetési idõszak
végéig gazdasága teljes
méretének

81–100%-ában Magyarországon elismert,
az ökológiai termelésrõl
és az ökológiai termékek
címkézésérõl és a
2092/91/EGK rendelet
hatályon

5

61–80%-ában kívül helyezésérõl szóló,
2007. június 28-i
834/2007/EK tanácsi
rendelet szerinti
ökológiai ellenõrzõ
szervezettel kötött
szándéknyilatkozat
alapján, valamint az üzleti
terv alapján, ahol az
ökológiai
gazdálkodásnak
tartalmilag szerepelnie
kell az egyes
fejezetekben.

4
41–60%-ában 3
21–40%-ában 2
20%-át meg nem haladóan 1

7. Az ügyfél életvitelszerû tartózkodási
helye tanyán vagy a Központi
Statisztikai Hivatal által a
kérelembenyújtás évének
január 1-jei dátummal közzétett
helységnévtár alapján 1000 fõ
alatti lakosságszámú
településen van legalább
1 évvel a támogatási kérelem
benyújtását megelõzõen és
vállalja, hogy ezt fenntartja a
mûködtetési idõszak végéig.

Támogatási kérelemben
tett nyilatkozat, valamint
lakcímet igazoló hatósági
igazolvány másolata
alapján

15

vállalja, hogy életvitelszerû
tartózkodási helyként tanyára
vagy a Központi Statisztikai
Hivatal által a kérelembenyújtás
évének január 1-jei dátummal
közzétett helységnévtár alapján
1000 fõ alatti lakosságszámú
településre költözik a
mûködtetési idõszak elsõ
évének végére és ezt fenntartja
a mûködtetési idõszak végéig.

12

8. EUME cél 3. év végéig
történõ teljesítésének
vállalása

91–100%-ban vállalja Az üzleti terv részét
képezõ SFH-tábla alapján

5
81–90%-ban vállalja 3
71–80%-ban vállalja 2

9. Az ügyfél átvevõ a
gazdaságátadási
intézkedésben

Támogatási kérelemben
tett szándéknyilatkozat a
gazdaságátadó és az
átvevõ részérõl, valamint
az üzleti terv alapján, ahol
a gazdaságátvételnek
tartalmilag szerepelnie
kell az egyes
fejezetekben

8
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10. A támogatási kérelemben
megadott tevékenységgel
releváns elismert termelõi
csoport, vagy
zöldség-gyümölcs
termelõi csoport és
termelõi szervezet tagság
vagy azokhoz való
csatlakozási szándék

MVH által közzétett
nyomtatványon
benyújtott elismert
termelõi csoport által,
vagy zöldség-gyümölcs
termelõi csoport és
termelõi szervezet által
kiadott tagsági igazolás
vagy tagfelvételrõl szóló
szándéknyilatkozat
alapján

2 pont

11. Összesen: max. 80
12. B rész

Horizontális szempontok
13. Az ügyfél életkora 18–34 év 16

(A támogatási kérelem
benyújtásakor már
betöltött életév alapján.)

35–40 év 20

14. Nõi ügyfél 2
15. Az ügyfél csökkent

munkaképességû
A megváltozott
munkaképességû
munkavállalók
foglalkoztatásához
nyújtható költségvetési
támogatásáról szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés
ea) és eb) alpontjában
foglaltak vonatkozásában
kiállított szakvélemény,
igazolás

1

16. A mûködtetési idõszak
kezdetétõl annak teljes
idõtartama alatt az ügyfél
életvitelszerû tartózkodási
helyéhez képest a
gazdaság legtávolabbi
pontja legfeljebb

30 km-es sugarú körön belül
található

Támogatási kérelemben
tett nyilatkozat, valamint
lakcímet igazoló hatósági
igazolvány másolata
alapján

7

17. Az ügyfél életvitelszerû
tartózkodási helye

hátrányos helyzetû településen
van a támogatási kérelem
benyújtását megelõzõen
legalább egy évvel

A Vhr. 3. § 14. pontja
szerint, az
ügyfél-nyilvántartási
rendszere és lakcímet
igazoló hatósági
igazolvány másolata
alapján

6

18. Összesen: max: 36
19. C rész

Pénzügyi terv
20. A befektetett eszközök

hatékonysága
A befektetett eszközök ráfordításainak aránya, a
befektetett eszközök ráfordításai a kiemelt anyagjellegû
kiadások (növénytermesztés, kertészet, szõlõ- és
gyümölcstermesztés, valamint az állattenyésztés) és az
igénybevett szolgáltatások összegéhez képest a
mûködtetési idõszak teljes idõtartama alatt.
Ha a mutató értéke legalább 2,5
Ha a mutató értéke legalább 1,5, de nem éri el a 2,5-t

2
1
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21. A támogatás hasznosulása A fõtevékenységbõl származó felhalmozódó jövedelem*
aránya az egyszeri tõkejuttatáshoz viszonyítva a
mûködtetési idõszak 4. évére
Ha a mutató értéke legalább 2
Ha a mutató értéke legalább 1,4, de nem éri el a 2-t
Ha a mutató értéke legalább 0,9, de nem éri el az 1,4-t
Ha a mutató értéke legalább 0,4, de nem éri el a 0,9-t
* A számítás módja: Mezõgazdasági tevékenységbõl
származó bevétel – [Kiemelt anyagjellegû kiadások
(növénytermesztés, kertészet, szõlõ- és
gyümölcstermesztés, valamint az állattenyésztés) +
Igénybe vett szolgáltatások kiadásai + Bér- és járulékai +
Vállalkozói kivét]

4
3
2
1

22. A vállalkozás tervezett
jövedelmezõsége

Az átlagos kalkulált bruttó jövedelem (azaz a mûködtetési
idõszak teljes idõtartamára tervezett Vállalkozás
eredményének a vállalkozói kivéttel növelt átlaga) aránya
az átlagos minimálbérhez (a benyújtás évében érvényes
havi minimálbér és bérminimum átlagának éves értéke) a
mûködtetési idõszak teljes idõtartama alatt
Ha a mutató százalékban kifejezett értéke legalább 120%
Ha a mutató százalékban kifejezett értéke legalább 60%, de
nem éri el a 120%-ot

2
1

23. Összesen: max: 8
24. D rész

Üzleti terv
25. Üzleti terv értékelése összesen (a kitöltési útmutatóban szereplõ követelmények

maximális teljesítése esetén):
max: 40

26. MINDÖSSZESEN: max: 164

4. melléklet az 57/2012. (VI. 21.) VM rendelethez

Közremûködõ bevonására vonatkozó magánokirat adattartalma

1. a családtámogatási ellátásban részesülõ ügyfél személyes adatai;

2. a közremûködõ személyes adatai;

3. a családtámogatási ellátásban részesülõ ügyfél gyermekének személyes adatai;

4. a közremûködõ bevonásának idõtartama.
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyûlés 54/2012. (VI. 21.) OGY határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról

szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról

1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.)

OGY határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés

a Kulturális és sajtóbizottságba

L. Simon László (Fidesz) helyett

dr. Cser-Palkovics Andrást (Fidesz)

a Sport- és turizmusbizottságba

Bánki Erik (Fidesz) helyett

Szalay Ferencet (Fidesz)

a bizottság elnökévé,

az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba

dr. Cser-Palkovics András (Fidesz) helyett

dr. Papcsák Ferencet (Fidesz)

a Sport- és turizmusbizottságba

Szalay Ferenc (Fidesz) helyett

Lasztovicza Jenõt (Fidesz)

a Számvevõszéki és költségvetési bizottságba

Szijjártó Péter (Fidesz) helyett

dr. Puskás Imrét (Fidesz)

a bizottság alelnökévé,

az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságba

dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) helyett

Gulyás Gergelyt (Fidesz)

a Gazdasági és informatikai bizottságba

Sági István (Fidesz) helyett

dr. György Istvánt (Fidesz)

dr. Papcsák Ferenc (Fidesz) helyett

dr. Mengyi Rolandot (Fidesz)

a Kulturális és sajtóbizottságba

dr. Puskás Imre (Fidesz) helyett

dr. Kupper Andrást (Fidesz)
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a Sport- és turizmusbizottságba

Bánki Erik (Fidesz) helyett

Horváth Zoltánt (Fidesz)

a bizottság tagjává,

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Göndör István s. k., Dr. Szûcs Lajos s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

A Kormány 1201/2012. (VI. 21.) Korm. határozata

a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 2012. május 30. és június 14. között Genfben sorra kerülõ

101. ülésszakán való részvételrõl

A Kormány az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 11. § e) pontja, a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

a) egyetért azzal, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 101. ülésszakán a Magyarországot képviselõ tripartit

küldöttség vegyen részt;

b) felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert, hogy a küldöttség tagjait a külügyminiszterrel egyetértésben jelölje

ki;

c) felhívja a külügyminisztert, hogy a küldöttség részére a részvételhez szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

d) egyetért azzal, hogy a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 101. ülésszakán részt vevõ küldöttség kormányzati

oldala a nemzeti érdekek figyelembe vételével:

– értékelje a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal tevékenységét;

– vegyen részt a nemzetközi munkaügyi egyezmények és ajánlások végrehajtásáról szóló, a fiatalok

foglalkoztatási válságáról szóló, a munka világában alkalmazandó alapvetõ elvekrõl és jogokról, mint

stratégiai célkitûzésekrõl szóló, valamint nemzeti szociális védelemi küszöbökrõl szóló ajánlás szövegét

elõkészítõ vitákban;

e) felhatalmazza a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyeket a nemzeti szociális védelmi

küszöbökrõl szóló ajánlás elfogadására, amennyiben annak végleges változata megfelel a nemzeti érdekeknek.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 75. szám 12001



A Kormány 1202/2012. (VI. 21.) Korm. határozata

a Balassi Intézet határon túli magyar köz- és felsõoktatási feladatai ellátásához szükséges

elõirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében

a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XX. Emberi

Erõforrások Minisztériuma fejezet 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 5. Egyéb feladatok támogatása alcím,

18. Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport, 1. Határon túli oktatási feladatok

támogatása jogcím terhére a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 12. Balassi Intézet cím javára

123,86 millió forint 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

emberi erõforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1202/2012. (VI. 21.) Korm. határozathoz
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XX. Emberi  Er források Minisztériuma
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Ezer forintban, két tizedessel
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. K I A D Á S O K (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Er források Minisztériuma
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

295002 1 Határon túli oktatási feladatok támogatása
1 M ködési költségvetés

3 Dologi kiadások -116 660
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -7 200

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
260256 12 Balassi Intézet

1               M ködési költségvetés
3 Dologi kiadások 116 660
4 Ellátottak pénzbeli jutattásai 7 200

Ezer forintban, két tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

Ezer forintban, két tizedessel
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- El ir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport el ir. név név név cím cím csop. (+/-) következ
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt el irányzat évre 

szám név neve áthúzódó
hatása

XX. Emberi Er források Minisztériuma
20 Fejezeti kezelés  el irányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása
18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

295002 1 Határon túli oktatási feladatok támogatása -123 860
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

260256 12 Balassi Intézet 123 860

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet id arányos
Állami Számvev szék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 123 860 123 860
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó el irányzat-változásokat (+/-) egymást követ en kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma

Az adatlap 5 példányban töltend  ki
1 példány
1 példány
1 példány

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

Az el irányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jelleg    

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI EL IRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2012.

A módosítást 
elrendel  

jogszabály/ 
határozat száma



A miniszterelnök 75/2012. (VI. 21.) ME határozata

Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a nukleáris energia békés

célú felhasználásáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,

a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek Magyarország Kormánya és a Szaúd-Arábiai Királyság Kormánya között a nukleáris energia békés célú

felhasználásáról szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) létrehozásával;

2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt

vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként

elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert és a külügyminisztert, hogy az egyezmény létrehozását követõen

a megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul

terjesszék a Kormány elé.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 76/2012. (VI. 21.) ME határozata

az Országos Statisztikai Tanács elnökének megbízásáról

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 7. § (4) bekezdése alapján – a közigazgatási és igazságügyi miniszter elõterjesztésére –

dr. Bozsonyi Károlyt, a Károli Gáspár Református Egyetem általános rektorhelyettesét

az Országos Statisztikai Tanács elnöki teendõinek ellátásával

– a 2012. június 15-étõl 2015. március 31-éig terjedõ idõtartamra – megbízom.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,

a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.
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