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Kormányrendeletek

A Kormány 269/2012. (IX. 25.) Korm. rendelete
az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az olimpiai központokról szóló 38/2004. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Olimpiai központnak a rendelet elõírásainak megfelelõ alábbi sportlétesítmények minõsülnek:)
„c) Balatoni Általános Olimpiai Központ – Balatonfûzfõi Uszoda;”

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 270/2012. (IX. 25.) Korm. rendelete
a Kormány egyedi döntéseivel megítélhetõ regionális beruházási támogatás szabályairól
és a Beruházás ösztönzési célelõirányzat felhasználásának szabályairól
A Kormány a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (1) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS ÉS ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

E rendelet hatálya a központi költségvetésben a Kormány által egyedi határozatban biztosított beruházásösztönzési
célú költségvetési támogatásokra megállapított fejezeti kezelésû elõirányzat (a továbbiakban: BC) kezelésére és
felhasználására terjed ki.

2. §

(1) E rendelet alapján a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK
bizottsági rendeletben (kihirdetve: az Európai Unió Hivatalos Lapja, 2008. augusztus 6., L214/3) (a továbbiakban:
csoportmentességi rendelet) meghatározott beruházási támogatás nyújtható.
(2) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás (a továbbiakban: egyedi beruházási támogatás) költségvetési forrása a BC.

3. §

(1) E rendelet alapján mûködési támogatásnak nem minõsülõ, visszafizetési kötelezettség nélküli juttatás nyújtható.
(2) Egyedi beruházási támogatásról, az e rendeletben meghatározott körülmények esetén és feltételekkel, a Kormány
egyedileg határoz.
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2. Értelmezõ rendelkezések
4. §

E rendelet alkalmazásában:
1. a beruházás megkezdése:
a)
építési munkák esetén: az építési naplóba történõ elsõ bejegyzés, vagy az építésre vonatkozó elsõ
kötelezettségvállalás idõpontja,
b)
tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése esetén: a vállalkozás általi elsõ megrendelés, amennyiben
ez nem áll rendelkezésre, az arra vonatkozóan megkötött szerzõdés létrejöttének a napja, az elõzetes
megvalósíthatósági tanulmányok kivételével, továbbá a beruházó által aláírással igazolt átvételi nap az elsõ
beszerzett gép, berendezés, anyag, vagy termék szállítását igazoló okmányon,
c)
vegyes esetben: a) vagy b) alpont szerinti idõpont közül az a nap, amelyikre korábban került sor,
d)
szolgáltató központ esetén: az elsõ új munkahely létrehozásának a napja,
2. a támogatás odaítélésének idõpontja: a Kormány döntésének idõpontja az egyedi beruházási támogatás
nyújtásáról és a vonatkozó támogatási szerzõdés megkötésérõl, amely idõpont egyúttal a Kormányt terhelõ
kötelezettségvállalás idõpontja is,
3. acélipar: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 29. pontja szerinti acélipar,
4. állami támogatás: az Európai Unió Mûködésérõl Szóló Szerzõdés 107. cikk (1) bekezdése szerinti támogatás,
továbbá a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december
15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (kihirdetve: az európai Unió Hivatalos Lapja, 2006. december 15., L 379/5.)
szerinti csekély összegû támogatás,
5. beruházó: a tervezett beruházás támogatására igénybejelentést benyújtó, valamint az igénybevétel alapján
egyedi támogatásban részesülõ vállalkozás,
6. diszkont kamatláb: a különbözõ években folyósított állami támogatások, illetve a több év alatt megvalósított
beruházások elszámolható költségei jelenértékének kiszámításához használt kamatláb, amely egyenlõ
a referencia alapkamatláb 100 bázisponttal növelt értékével,
7. diszkontáláshoz alkalmazott kamatláb: a támogatás igénybejelentésének idõpontját megelõzõ hónap utolsó
napján irányadó diszkont kamatláb,
8. induló beruházás: a folyó áron minimum 10 millió eurónak, turisztikai beruházás esetén legalább 50 millió eurónak
megfelelõ forintösszegû elszámolható költséggel rendelkezõ
a)
tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történõ beruházás, amely új létesítmény létrehozásához,
meglévõ létesítmény bõvítéséhez, egy létesítmény kibocsátásának további, új termékekkel történõ
diverzifikációjához vagy egy meglévõ létesítmény teljes termelési folyamatának alapvetõ
megváltoztatásához kapcsolódik,
b)
felvásárlás, amely egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó befektetett eszközök (nem újonnan
létrehozott immateriális javak, tárgyi eszközök, valamint befektetett pénzügyi eszközök) beszerzése,
amennyiben a létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, ha nem vásárolták volna fel, és
amennyiben ezt a felvásárlást egy független beruházó, vagy kisvállalkozás tulajdonában álló létesítmény
esetében egy független vagy a csoportmentességi rendelet 12. cikk (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott feltételek teljesülése esetén nem független beruházó végzi,
c)
olyan regionális szolgáltató központ létrehozására irányuló beruházás is, amelyben kizárólag személyi
jellegû ráfordítások teszik ki az elszámolható költségeket, amennyiben a beruházás új létesítmény
létrehozásához, meglevõ létesítmény bõvítéséhez, egy létesítmény kibocsátásának további, új termékkel
történõ diverzifikációjához vagy egy meglevõ létesítmény teljes szolgáltatási folyamatának alapvetõ
megváltozásához kapcsolódik, vagy
d)
olyan kutatás-fejlesztési projekt létrehozására vonatkozó beruházás, amely teljes egészében ipari
kutatásnak, vagy kísérleti fejlesztésnek minõsül, azzal, hogy több feladatot magába foglaló projekt esetén
a feladatokat minõsíteni kell aszerint, hogy ebbe a kutatási fajtákba tartoznak-e,
9. kapcsolt vállalkozás: a csoportmentességi rendelet I. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelõ
vállalkozás,
10. kezelõ szervezet: a BC terhére nyújtott támogatásokkal összefüggõ lebonyolítási és elõirányzat kezelõi feladatok
ellátására az e rendeletben kijelölt szervezet,
11. kötelezõ üzemeltetési idõszak: a beruházás befejezését követõ öt év, KKV esetében három év, amely egybe esik
a fenntartási idõszakkal,
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12. KKV: a csoportmentességi rendelet I. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelõ kis- és
középvállalkozás,
13. kutatás-fejlesztés: a csoportmentességi rendelet 30. cikk 2., 3. és 4. pontja szerinti alapkutatásra, alkalmazott
kutatásra vagy kísérleti fejlesztésre irányuló tevékenység,
14. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képezõ termelõ vagy szolgáltató egység,
15. logisztika: anyagok, információk, személyek, energia rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának
tervezése, szervezése, irányítása, ellenõrzése,
16. mezõgazdasági termék feldolgozása: mezõgazdasági terméken végrehajtott bármely mûvelet, amelynek az
eredményeként keletkezõ termék szintén mezõgazdasági terméknek minõsül, kivéve a mezõgazdasági üzemben
végzett az állati vagy növényi eredetû termék elsõ értékesítését elõkészítõ tevékenységet,
17. mûködési támogatás: az államháztartás alrendszerei terhére nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatás,
amelyet a támogatást rendelkezésre bocsátó nem a konkrét program megvalósítása, hanem meghatározott
idõszakban a támogatott vállalkozás üzemszerû mûködése során felmerült költségekhez történõ hozzájárulás
céljából nyújt,
18. nagyberuházás: az olyan induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken
legalább 50 millió eurónak megfelelõ forintösszeg,
19. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az a vállalkozás, amely megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6.§ (1)–(4) bekezdésében foglalt feltételeknek,
20. regionális szolgáltató központ: olyan szervezeti egység, amely pénzügyi, HR, IT, jogi, beszerzési, marketing,
elemzõ, K+F, vagy hasonló szakmai szolgáltatásokat nyújt egy vállalat vagy vállalatcsoport saját belsõ
részlegeinek, vagy külsõ ügyfeleinek üzleti szolgáltatásként és tevékenységüket jellemzõen több országra
kiterjedõen, minden esetben infokommunikációs technológia alkalmazásával végzik,
21. saját forrás: a beruházó által a beruházáshoz igénybe vett állami támogatásnak nem minõsülõ forrás,
22. szakmai ellenjegyzõ: a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért felelõs
miniszter,
23. szén: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított nemzetközi
kodifikációs rendszer értelmében kiváló minõségû, közepes minõségû és gyenge minõségû A és B csoportba
sorolt szén,
24. szintetikusszál-ipar: a csoportmentességi rendelet 2. cikk 30. pontja szerinti szintetikusszál-ipar,
25. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos
formában kifejezve,
26. támogatástartalom: a beruházó számára, akár több forrásból nyújtott állami támogatásnak a Kormányrendelet
2. mellékletében meghatározott módszer alapján számított összege,
27. támogató: a fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter,
28. turizmust fejlesztõ tevékenység: olyan tevékenység, amely turisztikai szolgáltatásokat, termékeket hoz létre, bõvíti
azok kínálatát, javítja minõségét, a fogadóképességet, növeli a meglévõ turisztikai, vagy az azokhoz kapcsolódó
létesítmények mûködési színvonalát, kivéve a kizárólag szálláshely fejlesztésére irányuló tevékenységet,
29. újonnan létesített munkahelyek száma: a beruházás eredményeként közvetlenül létrejött új munkahelyek, amelyek
a beruházáshoz köthetõ tevékenységhez kapcsolódnak, ideértve az olyan munkahelyeket is, amelyek a beruházás
által létrehozott kapacitás kihasználtsági arányának növelése következtében jöttek létre, a beruházás
megkezdését megelõzõ 12 hónap átlagos statisztikai állományi létszámmal összehasonlítva, azzal, hogy az
újonnan létrehozott munkahelyek számának megállapításakor a részmunkaidõs és az idénymunkás
alkalmazottak a teljes munkaidõben alkalmazottak arányos törtrészének felelnek meg.
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II. FEJEZET
AZ EGYEDI TÁMOGATÁSI RENDSZER SZEREPLÕI
3. Az egyedi támogatási rendszer szereplõi, a kijelölt kezelõ szervezetek és feladataik
5. §

(1) A szakmai ellenjegyzõ felelõs az eljárások során felmerülõ, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 73. § a), h), j), m),
n), p)–v), x) és y) pontjában a nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörébe utalt szakmai és szakma-stratégiai
kérdés eldöntéséért, az ehhez kapcsolódó és ebbõl adódó eljárási, igazgatási feladatok ellátásáért és elõkészítéséért.
(2) A támogató az R. 84. § n) és 85. § c), h) és l) pontjában a fejlesztéspolitikáért való felelõssége körébe utalt feladat
ellátásán túlmenõen felelõs valamennyi, az eljárások során felmerülõ, BC-t érintõ pénzügyi kérdésben, továbbá az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti támogatói feladatokat látja el.

6. §

(1) A BC terhére nyújtott támogatások tekintetében a támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait, mint
kezelõ szervezet, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HITA), valamint a MAG – Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MAG Zrt.) látja el,
a (2)–(3) bekezdésben foglaltak szerint.
(2) A HITA a BC terhére, a Kormány egyedi döntése alapján támogatásban részesülõ beruházások támogatási
rendszerében programkezelési feladatokat végez, amelynek körében ellátja
a) a döntés-elõkészítõi, a szerzõdések megkötésével és módosításával összefüggõ elõkészítõ feladatokat,
b) a nyilvántartási és elõrejelzési feladatokat,
c) a beruházások végrehajtásának szakmai ellenõrzési és monitoring feladatait,
d) a folyamatlezárási tevékenységet, és
e) a szerzõdésekkel összefüggõ adatkezelési, adatfeldolgozási és a szakmai ellenjegyzõ vagy a támogató
megkeresése alapján a részükre történõ adatszolgáltatási feladatokat.
(3) A MAG Zrt. a támogatóval a BC terhére kötött megbízási szerzõdése alapján
a) a BC tekintetében ellátja a pénzügyi, számviteli feladatokat, részt vesz a beszámoló összeállításában,
b) vezeti a BC-hez kapcsolódó analitikus nyilvántartásokat, a kötelezettségvállalások tekintetében elvégzi az
érvényesítési, utalványozási feladatokat, valamint a saját nyilvántartásai és a HITA által szolgáltatott adatok
alapján az adatszolgáltatási és az adatkezelési teendõket,
c) ellátja a BC terhére egyedi kormánydöntés alapján támogatásban részesülõ beruházások kapcsán felmerülõ
költségek elszámolhatóságát igazoló, valamint a számlacsomagokhoz kapcsolódó ellenõrzési feladatokat,
beleértve a szakmai teljesítésre és a kifizetés jogosságára vonatkozó feladatokat,
d) a HITA felkérése alapján részt vesz az utóvizsgálatban, a támogatáshoz kapcsolódó egyéb helyszíni ellenõrzésen,
és
e) gondoskodik a szerzõdések lezárásáról, végzi a BC-hez kapcsolódó követelésállomány nyilvántartásával
összefüggõ és a követeléskezelési feladatokat.

III. FEJEZET
AZ ELÕIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
4. A támogatható tevékenységek köre
7. §

Egyedi beruházási támogatás a 8. §-ban meghatározottak kivételével bármely iparágban és gazdasági területen
megvalósuló beruházáshoz nyújtható, de a támogatás meghatározásakor elõnyt élveznek az alábbi iparágakban és
gazdasági területen megvalósuló beruházások:
a) biotechnológiai ipar,
b) egészségipar,
c) elektronikai ipar,
d) élelmiszeripar,
e) gépipar,
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gyógyszeripar,
információ és telekommunikációs technológia ipar,
jármûipar,
környezetvédelmi ipar,
kutatás-fejlesztési célú beruházás,
logisztika,
megújuló-energia- ipar,
regionális szolgáltató központok létesítése vagy bõvítése,
turizmust fejlesztõ tevékenység,
védelmi ipar.

Az Ávr. 76. § (1) bekezdésében meghatározottakon kívül nem nyújtható egyedi beruházási támogatás:
a) acélipari tevékenységhez,
b) a hajógyártásban folytatott tevékenységhez,
c) a széniparban folytatott tevékenységhez,
d) a szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
e) a csoportmentességi rendelet 2. cikk 22. pontjában meghatározott mezõgazdasági termékek termeléséhez
kapcsolódó tevékenységre,
f) a halászati és akvakultúra termékek piacának közös szervezésérõl szóló 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi
rendelet szerinti halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházásokhoz, továbbá halászati termékek
feldolgozását és forgalmazását szolgáló beruházáshoz,
g) a nehéz helyzetben lévõ vállalkozás részére,
h) azon vállalkozás részére, amelynek lejárt esedékességû, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb
köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést
engedélyezett,
i) azon vállalkozás részére, amely esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli
foglalkoztatását a támogatás iránti kérelem benyújtását megelõzõ 2 naptári éven belül jogerõsen megállapította
vagy annak megállapítására irányuló eljárás a támogatás iránti kérelem benyújtásakor folyamatban van,
j) annak a vállalkozásnak, amelyik a beruházást, vagy a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely
a támogatás odaítélésének idõpontjában nem per- és igénymentes, kivéve, ha a támogatást kérelmezõ az
igényjogosultja, továbbá kivéve, ha az ingatlant az önkormányzat javára bejegyzett vételi jog vagy visszavásárlási
jog terheli, amennyiben azok gyakorlására az önkormányzat csak azzal a feltétellel jogosult, ha a beruházás
meghiúsult,
k) annak a vállalkozásnak, amelyik a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja
megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerzõdés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással
megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetõségét legalább a kötelezõ üzemeltetési idõszak idejére,
l) olyan vállalkozásnak, vagy annak a kapcsolt vállalkozásának, amely az Európai Bizottság korábbi döntése alapján
jogellenes és a közös piaccal összeegyeztethetetlen támogatásban részesült, és ezért a támogatás
visszafizetésére kötelezték és ezen visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget,
m) koncesszióköteles körbe tartozó tevékenységet megvalósító beruházáshoz, a 7. § l) pontja szerinti megújuló
energia-ipar terén történõ villamosenergia-termelést megvalósító beruházáshoz szükséges bányászati
koncesszióköteles résztevékenység kivételével,
n) mezõgazdasági termékek élelmiszeripartól eltérõ, ipari célú felhasználására irányuló beruházásokhoz, kivéve
a mezõgazdasági és élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok nem energetikai célú felhasználását,
o) azon munkáltató számára, aki a munkabérek nettó értékének megõrzéséhez szükséges munkabéremelés
2012. évi elvárt mértékérõl és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehetõ mértékérõl szóló
299/2011. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott munkabéremelést nem teljesíti.
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5. A támogatás nyújtásának szempontrendszere
9. §

A támogatási döntési javaslat elõkészítése során a következõ szempontokat kell figyelembe venni:
a) a beruházás a 7. §-ban meghatározott iparágakban és gazdasági területeken valósul-e meg,
b) a beruházás nemzetgazdaságra, különösen a bruttó nemzeti jövedelemre gyakorolt hatása,
c) a beruházással létrehozott új munkahelyek száma és azok fenntartására vállalt idõtartam,
d) a beruházás által érintett kistérség elmaradottsága,
e) a beruházás regionális gazdaságélénkítõ hatása,
f) a beruházás által termelt hozzáadott érték az érintett iparágon belül,
g) a beruházó tartós magyarországi jelenléte,
h) a beruházás körében foglalkoztatottak között a regisztrált és nem regisztrált álláskeresõk aránya,
i) a beruházásnak a régiós munkaerõpiacra gyakorolt pozitív hatása,
j) a beruházás egy fõ munkavállalóra jutó hozzáadott-érték termelésének mértéke,
k) a beruházás mennyiben javítja Magyarország versenyképességét térségi és globális szinten az adott iparágban és
összgazdasági szinten általában,
l) a beruházás milyen arányban igényel szakképzett és felsõfokú végzettségû munkavállalókat,
m) a beruházó térségi képzési, oktatási tevékenysége,
n) a K+F projekt illeszkedése a Széchenyi tervben megfogalmazott kitörési pontokhoz,
o) a beruházó közvetlenül vagy kapcsolt vállalkozása útján, szerzõdés alapján együttmûködik a HITA-val egy
hatékony, erõs, versenyképes, világpiaci igényeknek megfelelni képes magyarországi beszállítói háttéripar
kifejlesztésében,
p) a beruházás, különös tekintettel a környezetkímélõ közlekedési fejlesztésekre, kisméretû szálló por (PM10)
kibocsátás csökkentését szolgáló megoldásokat alkalmaz.

6. A támogatás célja
10. §

(1) Egyedi beruházási támogatás csak induló beruházáshoz adható.
(2) A beruházás elszámolható költségeként befektetett eszközalapú vagy személyi jellegû ráfordítás fogadható el.
(3) Annak kiszámításakor, hogy egy beruházás elszámolható költsége eléri-e a folyó áron 10 millió eurónak, turisztikai
beruházás esetén az 50 millió eurónak megfelelõ forintösszeget, a beruházás eszközalapú ráfordításai vagy
a létrehozott új munkahelyek személyi jellegû ráfordításai közül a nagyobb értékût kell elszámolható költségként
figyelembe venni.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott érték kiszámítása során az elszámolható költség meghatározásakor a minimum
10 millió euró beruházási értékösszegbe nem számít bele az összeszámítás alá esõ egyéb beruházás.
(5) Az Európai Bizottság felé való utólagos bejelentési (tájékoztatási) kötelezettséget megalapozó 50 millió euró
beruházási értékösszeg kiszámítása során az elszámolható költség meghatározásakor több beruházást egyetlen
beruházásnak kell tekinteni, ha azok egy vagy több vállalkozás által hároméves idõszakon belül kivitelezett induló
beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált tárgyi eszközeire vonatkoznak.
(6) Annak megállapításakor, hogy az induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, a technikai, funkcionális és stratégiai
kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget kell figyelembe venni. A gazdasági oszthatatlanságot
a tulajdonviszonyoktól függetlenül kell értékelni.
(7) Egy vállalkozásban történõ részesedés szerzés önmagában nem minõsül beruházásnak.

11. §

A támogatott beruházás által közvetlenül létrehozott munkahelyeknek meg kell felelniük az alábbi feltételeknek:
a) a beruházás a kedvezményezett vállalatnál foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámának tényleges
növekedését eredményezi a beruházás megkezdését megelõzõ 12 hónap átlagához képest,
b) a beruházó a beruházás megkezdésekor már létezõ, továbbá a beruházással létrejött új munkahelyeket a kötelezõ
üzemeltetési idõszak alatt az érintett régióban fenntartja.
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7. A támogatás mértéke
12. §

(1) Az egyes beruházásokhoz nyújtható, bármely helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó összes
támogatás támogatási intenzitása nem haladhatja meg az érintett térségben a támogatás odaítélésekor hatályos
maximális regionális támogatási intenzitást, kivéve a (4) bekezdésben meghatározott eseteket.
(2) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók vagy egyéb illetékek levonása
elõtt kell figyelembe venni. Az elszámolható költségeket és a több részletben kifizetett támogatást az odaítélés
idõpontjának évére szükséges diszkontálni. A diszkontáláshoz alkalmazott kamatláb a támogatás
igénybejelentésének idõpontját megelõzõ hónap utolsó napján irányadó diszkont kamatláb.
(3) A támogatási intenzitás maximuma az egyes régiókban a következõ:
a) Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50%,
b) Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40%,
c) Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 30%,
d) Pest megyében 30%,
e) Budapesten 10%.
(4) Amennyiben, a szállítási ágazat és nagyberuházás kivételével, a kérelem benyújtásakor és a döntés meghozatalakor
a beruházó
a) kisvállalkozásnak minõsül, akkor 20 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak minõsül, akkor 10 százalékponttal
magasabb a támogatási intenzitás maximuma a (3) bekezdésben meghatározott mértékhez képest.
(5) Mezõgazdasági termékek feldolgozására irányuló beruházás esetén a támogatás maximális mértéke:
a) KKV-nak minõsülõ beruházó esetén a (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott régiókban az elszámolható
költségek 50%-a, a (3) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott területeken az elszámolható költségek 40%-a,
b) KKV-nak nem minõsülõ, de 750 fõnél kevesebb foglalkoztatottal és 200 millió eurót meg nem haladó árbevétellel
rendelkezõ beruházó esetén a (3) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott régiókban az elszámolható költségek
25%-a, a (3) bekezdés d)–e) pontjában meghatározott területeken az elszámolható költségek 20%-a.
(6) Nagyberuházás esetén a maximális támogatási intenzitás a fentiek alapján meghatározott maximális támogatási
intenzitás:
a) 100 százaléka, jelenértéken 50 millió eurónak megfelelõ forintösszegû elszámolható költségrészig,
b) 50 százaléka, jelenértéken 50 millió és 100 millió eurónak megfelelõ forintösszegû elszámolható költségrész
közötti részre,
c) 34 százaléka, a jelenértéken 100 millió eurónak megfelelõ forintösszegû elszámolható költségrész feletti részre.
(7) A Kormányrendeletben meghatározott idõtartam alatt összeszámítandó, jelenértéken 100 millió eurónak megfelelõ
forintösszeget meghaladó – a Kormányrendeletben meghatározott – elszámolható költség esetén a 100 millió
eurónak megfelelõ forintösszeget meghaladó beruházáshoz tartozó, 100 millió eurónak megfelelõ forintösszegû
beruházáshoz járó támogatásnál több támogatás csak az Európai Bizottság engedélye birtokában nyújtható.
(8) Annak kiszámításakor, hogy egy nagyberuházás elszámolható költsége eléri-e az ötvenmillió eurónak megfelelõ
forintösszeget, a beruházás elszámolható költségeibe tartozó tételek vagy a létrehozott új munkahelyek személyi
jellegû ráfordításai közül a nagyobb értékût kell elszámolható költségként figyelembe venni.

8. A támogatásban részesíthetõk köre
13. §

Egyedi beruházási támogatás a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel
és Magyarországon fiókteleppel rendelkezõ jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, európai
részvénytársaság, valamint európai szövetkezet részére nyújtható.

14. §

(1) A szakmai ellenjegyzõ és a támogató a Kormány részére közösen támogatási javaslatot tehet beruházási támogatás
nyújtására:
a) nagyberuházásokhoz, amennyiben azok elszámolható költségeinek összege legalább 50 millió eurónak
megfelelõ forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyek száma legalább 200, vagy az Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban legalább 100,

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 126. szám

20647

b)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

beruházásokhoz, amennyiben azok elszámolható költségeinek összege legalább 10 millió eurónak megfelelõ
forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyek száma legalább 100, vagy az Észak-Magyarország, Észak-Alföld,
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban legalább 50,
c) regionális szolgáltató központok létesítésére vagy bõvítésére irányuló beruházásokhoz, ahol az elszámolható
költség legalább 10 millió eurónak megfelelõ forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyek száma legalább
100, a Közép-Magyarország tervezési-statisztikai régióban legalább 200,
d) kutatás-fejlesztési beruházásokhoz, ahol az elszámolható költségek összege legalább 10 millió eurónak megfelelõ
forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyekben foglalkoztatott, a kutatás-fejlesztési tevékenységbe
bevont foglalkoztatottak száma legalább 10 fõ.
Az (1) bekezdésben meghatározott, folyó áron 10 millió eurónak megfelelõ forintösszegnél nagyobb, de folyó áron
25 millió eurónak megfelelõ forintösszegnél kisebb elszámolható költségû beruházás részére kizárólag abban az
esetben lehet egyedi beruházási támogatást megítélni, amennyiben az Európai Unió által társfinanszírozott
pályázatokból nem részesülhet támogatásban. Az elérhetõ Európai Unió által társfinanszírozott pályázatokról
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a HITA felkérése alapján írásbeli állásfoglalást ad.
A 25 millió eurónak megfelelõ forintösszegnél nagyobb, de 50 millió eurónak megfelelõ forintösszegnél kisebb
elszámolható költségû beruházások részére kizárólag abban az esetben lehet egyedi döntés alapján támogatást
megítélni, amennyiben a döntéshozó megállapítja, hogy azok az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatokból
nem részesülhetnek olyan mértékû beruházásösztönzõ támogatásban, amely alapján a beruházásnak Magyarország
területén történõ megvalósítása biztosított.
Nem támogatható az a mezõgazdasági termék feldolgozásra irányuló beruházás, amelynek elszámolható költsége
jelenértéken meghaladja a 25 millió eurónak megfelelõ forintösszeget, vagy ha az igényelt támogatás jelenértéken
több mint 12 millió eurónak megfelelõ forintösszeg és az Európai Bizottság a beruházási támogatást bejelentési eljárás
keretében hozott határozatával nem hagyja jóvá.
Az elszámolható költségek e §-ban meghatározott nagysága az igénybejelentést megelõzõ hónap utolsó
munkanapján érvényes Magyar Nemzeti Bank devizaárfolyam alapján számítandó.
Az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon munkavállalók számítanak bele, akikkel a beruházó a munka
törvénykönyvérõl szóló törvény szerinti munkaviszonyt létesít.

9. A támogatás nyújtásának alapvetõ feltételei
15. §

(1) A támogatás akkor vehetõ igénybe és tartható meg, amennyiben a beruházó a beruházást az újonnan létesítendõ
munkahelyek támogatási szerzõdésben vállalt feltételekkel történõ fenntartása mellett az érintett régióban fenntartja
legalább a kötelezõ üzemeltetési idõszakban.
(2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott követelmény nem akadályozza a gyors technológiai változások miatt
a meghatározott kötelezõ üzemeltetési idõszak alatt korszerûtlenné vált tárgyi eszköz cseréjét, amennyiben a kötelezõ
üzemeltetési idõszak alatt a gazdasági tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A korszerûtlenné vált
tárgyi eszköz cseréjét követõ kötelezõ üzemeltetési idõszakban a beruházó a tárgyi eszköz cseréjére támogatásban
nem részesülhet. Az új eszköznek a lecserélt tárgyi eszközökkel azonos funkcióval, azonos vagy nagyobb kapacitással
kell rendelkeznie, továbbá a gyártási idõpontja nem lehet korábbi, mint a lecserélt tárgyi eszközé.
(3) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a beruházó a tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése, vagy felvásárlás,
továbbá személyi jellegû ráfordítások esetében az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.
(4) A támogatott beruházás kapcsán beszerzett eszköznek újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás esetét, vagy amennyiben
KKV részesül támogatásban.
(5) A támogatható immateriális javaknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
a) kizárólag a beruházó és kizárólag a támogatásban részesült létesítményben használhatja fel azokat,
b) az érintett immateriális javak bekerülési értékét a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
elõírásai szerint, terv szerinti értékcsökkenési leírással csökkentik,
c) piaci feltételek mellett, harmadik féltõl kell õket megvásárolni, anélkül, hogy a vevõ a vállalkozások közötti
összefonódások ellenõrzésérõl szóló 2004. január 20-i 139/2004/EK tanácsi rendelet 3. cikke szerinti értelemben
irányítást gyakorolhatna az eladó fölött vagy fordítva,
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d)

a KKV-k részére nyújtott egyedi beruházási támogatás esetén legalább 3 évig a beruházó eszközei között kell
szerepelniük, egyéb esetben a beruházó eszközei közé kell sorolni õket, és legalább 3 évig kizárólag
a támogatásban részesülõ létesítményben használhatók fel,
e) nagyvállalkozás esetén az immateriális javak az elszámolható költségek maximum 50% -át tehetik ki.
(6) A támogatható tárgyi eszközöknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
a) a beruházó a támogatásban részesült telephelyen vagy magyarországi telephelyen mûködõ vállalkozásnál
beszállító szerzõdés birtokában használhatja fel,
b) a beszerzett tárgyi eszközöknek tartósan, legalább a monitoring idõszak végéig szolgálni kell a támogatott
tevékenységet,
c) a megszerzett eszközöknek újnak kell lenniük,
d) piaci feltételek mellett, harmadik féltõl kell õket megvásárolni, anélkül hogy a vevõ a vállalkozások közötti
összefonódások ellenõrzésérõl szóló 2004. január 20-i 139/2004/EGK tanácsi rendelet 3. cikke szerinti értelemben
irányítást gyakorolhatna az eladó fölött vagy fordítva.
16. §

(1) Egyedi beruházási támogatás csak akkor nyújtható, ha a csoportmentességi rendelet 8. cikke szerinti ösztönzõ
hatásokkal bír.
(2) A KKV-k részére nyújtott egyedi beruházási támogatás ösztönzõ hatását igazolja, ha a beruházás megkezdése elõtt
a beruházó támogatás iránti kérelmét benyújtja, és a szakmai ellenjegyzõ írásban megerõsíti, hogy a további részletes
vizsgálat tárgyát képezõ beruházás megfelel a programban meghatározott jogosultsági feltételeknek.
(3) A KKV-k kivételével minden beruházó a feltételes támogatási ajánlat elfogadásával egyidejûleg a csoportmentességi
rendelet 8. cikk (3) bekezdésével összhangban bizonyítja az ösztönzõ hatás meglétét.

17. §

Egyedi beruházási támogatás csak akkor ítélhetõ meg, ha a beruházó támogatás iránti kérelmének a beruházás
megkezdése elõtti benyújtását követõen a szakmai ellenjegyzõ írásban megerõsíti, hogy a további részletes vizsgálat
tárgyát képezõ beruházás megfelel az e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

IV. FEJEZET
AZ ELÕIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI
10. A támogatás igénylése
18. §

(1) A támogatás igénylése a HITA részére megküldött, cégszerûen aláírt bejelentõ adatlap (a továbbiakban: kérelem)
benyújtásával történik.
(2) A kérelemnek a következõket kell tartalmaznia:
a) a beruházó adatait és szöveges bemutatását,
b) a tervezett beruházás adatait és szöveges bemutatását,
c) a megtartott és létrehozandó munkahelyek számát,
d) a beruházást megelõzõ 3 év beruházásaira vonatkozó adatokat és
e) a támogatás ösztönzõ hatására vonatkozó nyilatkozatot.
(3) A kérelem befogadását a szakmai ellenjegyzõ a 17. §-ban foglaltaknak megfelelõen visszaigazolja.

19. §

(1) A támogatás iránti kérelem szakmai elbírálását követõen a HITA a szakmai ellenjegyzõ és a támogató által kiadott
felhatalmazásban foglaltaknak megfelelõ tartalommal, feltételes támogatási ajánlatot küld a beruházónak.
(2) A feltételes támogatási ajánlat a támogató oldaláról nem minõsül kötelezettségvállalásnak, az kizárólag a beruházó
ajánlatot elfogadó egyoldalú nyilatkozatát követõen meghozott egyedi Kormány döntés alapján válik jogi úton
kikényszeríthetõvé, a támogató által elismert kötelezettségvállalássá.
(3) A 14. § (4) bekezdése szerinti beruházás vonatkozásában az (1) bekezdés szerinti feltételes támogatási ajánlat
megküldését megelõzõen a szakmai ellenjegyzõ az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság
részére történõ bejelentési rendjérõl szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 4/2009. (I. 10.) Korm.
rendelet) 3. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja az agrárpolitikáért felelõs minisztert, aki a 4/2009. (I. 10.) Korm. rendelet
4. §-a szerint intézkedik az Európai Bizottság részére történõ bejelentésrõl. Az Európai Bizottságnál kezdeményezett
bejelentési eljárás eredményérõl az agrárpolitikáért felelõs miniszter az Európai Bizottság határozatának közlését
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követõen tájékoztatja a szakmai ellenjegyzõt és a HITA-t. Az agrárpolitikáért felelõs miniszter ez utóbbi tájékoztatását
követõen a továbbiakban a HITA az (1) bekezdés szerint jár el.
20. §

A támogatás iránti kérelem benyújtható a beruházó kapcsolt vállalkozása által is, amennyiben a beruházás
megvalósítására és a támogatás igénybevételére az e rendelet szabályai szerint támogatásban részesíthetõk körébe
tartozó vállalkozást kíván létrehozni.

21. §

A támogatási eljárás teljes idõszaka alatt a beruházónak kell rendelkezésre bocsátania a támogatáshoz szükséges
valamennyi adat, tény és információ igazolásához szükséges okiratot és dokumentumot.

11. A támogatott beruházások elszámolható költségeire vonatkozó szabályok
22. §

Elszámolt költségként kizárólag a támogatás iránti kérelem visszaigazolását követõen felmerült költségek
számolhatóak el, figyelemmel a támogatási szerzõdésben egyedileg meghatározott költség-kategóriákra.

23. §

A beruházás során személyi jellegû ráfordításként az Sztv. 79. §-ában meghatározott költségek számolhatók el.

24. §

(1) A beruházás során befektetett eszközalapú ráfordításként az Sztv. 47–51. §-ában meghatározott költségek
számolhatók el a (2) bekezdésben felsorolt kivételekkel.
(2) Nem elszámolható költségek befektetett eszközalapú ráfordítások esetén:
1. a beruházó saját maga által elõállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját
maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,
2. a beruházónál meglévõ termelõkapacitások telephelyen belüli, vagy más telephelyre történõ áttelepítési
költsége,
3. az elõkészítési célú tevékenység költségei, különösen a pályázatkészítés, a pályázati menedzsment, a kifizetési
igénylés összeállítása, a megvalósíthatósági tanulmány készítése, a közjegyzõi díj,
4. a forráslehetõségek feltérképezésére és pályázatírásra, továbbá a pályázat életútja alatti bármilyen, a pályázat
megvalósítására irányuló tanácsadás díja,
5. meglévõ gépek átalakításának költségei, amennyiben az átalakítás után a gép teljesítménye, paramétere nem
változik, ide nem értve az új technológia bevezetését,
6. eszközök leszerelési költsége,
7. olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a beruházó csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló társaságtól, vagy
végrehajtási eljárás alatt álló magánszemélytõl szerzett be,
8. azon eszközök, berendezések, amelyek az igénybejelentés benyújtása elõtt bérleti vagy egyéb hasonló
konstrukció keretében, továbbá tesztelési, próbaüzemi céllal a beruházónál bármely telephelyen már
használatban voltak,
9. készletek beszerzésének költségei,
10. fogyasztási cikkek beszerzésének költségei,
11. jármûvek, különösen gépjármû, vízi jármû, légi jármû, vasúti jármû, továbbá pótkocsi, félpótkocsi beszerzésének
költségei,
12. az apportált eszközök értéke,
13. az olyan közvetítõkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozási vagy megbízási szerzõdéssel kapcsolatban
felmerült költségek, amely szerzõdés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában
határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetõségét a szerzõdés tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és
kiegyenlített részköltségeket a végsõ beruházó alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos
értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással,
14. az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló, ún. szinten tartó felújítási munka költségei,
és az üzemszerû mûködést szolgáló költségek.
15. garancia díj,
16. franchise díj,
17. adótanácsadás és könyvelés díja,
18. biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek,
19. jelzálog, bankgarancia költségei,
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

25. §

kamatráfordítások,
mûködési költségek,
reprezentációs költségek,
jogszabály frissítési díj,
fordítási költségek,
a 14. § (4) bekezdése szerinti beruházásnál az Európai Bizottság által a bejelentési eljárás keretében hozott,
támogatást engedélyezõ határozat keltének napja elõtt felmerült minden költség és ráfordítás.
Amennyiben a beruházó a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó (a továbbiakban:
ÁFA) levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a beruházás ÁFÁ-val növelt, bruttó
összköltsége, a projekt költségvetését bruttó módon kell megtervezni.
Amennyiben a beruházó ÁFA adóalany, vagy még nem ÁFA adóalany, de a beruházás illetve a beruházás
hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására egészben vagy részben jogosult, akkor a támogatás
alapja a beruházás ÁFA nélkül számított nettó összköltsége.
A beruházás bármely elemének nem piaci áron történõ szerepeltetése a támogatás felülvizsgálatát, vagy arányos
visszavonását eredményezi.
A földterület, a telek, az épületek és az egyéb eszközök lízingbevételével kapcsolatos költségek abban az esetben
számolhatóak el, amennyiben zártvégû pénzügyi lízing formájában valósul meg, és a lízingszerzõdés tartalmazza az
eszköznek a lízing idõtartam lejárta utáni megvásárlására vonatkozó kötelezettségét, amely határidõ azonban nem
lehet késõbbi, mint a beruházás befejezésének dátuma.
Bérelt ingatlanon történõ megvalósítás esetén a földterület, a telek és épületek bérleti díja, amelyek a beruházás
megvalósítási idõszaka alatt merülnek fel, elszámolható költségeknek minõsülnek, ha
a) a bérleti szerzõdés határozatlan idejû vagy
b) határozott idejû szerzõdés esetén annak idõtartama 5 évvel (KKV-k esetében 3 évvel) meghaladja a beruházás
befejezésének tervezett dátumát, azaz a kötelezõ üzemeltetési idõszakot lefedi.
A szolgáltató központok létrehozására irányuló beruházás esetében az elszámolható költségek személyi jellegûek, és
azt a közvetlenül a beruházással létrehozott munkahelyek tekintetében az új munkavállalók elsõ munkanapjától
számított legfeljebb 24 havi személyi jellegû ráfordítás teszi ki, azzal, hogy a 23. § szerinti személyi jellegû ráfordítások
alapján nyújtott támogatások esetében a munkahelyeket a beruházás megkezdésétõl számított 3 éven belül kell
létrehozni.

12. A támogatási döntés, valamint az éven túli kötelezettségvállalás esetei és módja, szerzõdéskötés
26. §

(1) A Kormány a szakmai ellenjegyzõ és a támogató közös elõterjesztésére, egyedi döntés keretében határoz a támogatás
odaítélésérõl és annak feltételeirõl a beruházó 19. § (1) bekezdés szerint kiküldött feltételes támogatási ajánlat
elfogadását visszaigazoló egyoldalú jognyilatkozatát követõen.
(2) Abban az esetben, ha a Kormány a központi költségvetésrõl szóló törvényben a BC-re meghatározott támogatási
elõirányzati keretet meghaladóan dönt egyedi támogatás odaítélésérõl, egyidejûleg a támogatási elõirányzat
megemelésérõl is rendelkezik.
(3) A támogatási szerzõdésben évenkénti ütemezésben rögzíteni kell az adott évet terhelõ kötelezettségvállalás
mértékét.

27. §

(1) A Kormány döntése alapján a beruházó javára és a támogatás forrását képezõ elõirányzat terhére a támogató,
a támogatás nyújtásának konkrét feltételeirõl történt megegyezést követõen támogatási szerzõdést köt
a beruházóval, amelyet a szakmai ellenjegyzõ ellenjegyez, és amelynek egyedi feltételeit a Kormány a 26. §
(1) bekezdése szerinti döntésében meghatározott feltételek keretein belül jogosult meghatározni.
(2) A megkötött támogatási szerzõdéssel kapcsolatos valamennyi jogi aktus, különös tekintettel annak módosítására,
valamint bármilyen okból történõ megszüntetésére, a támogató és a szakmai ellenjegyzõ közös döntésével történhet.
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13. Támogatás folyósítása, elõleg
28. §

(1) A támogatás folyósítása a beruházó által a támogatási szerzõdésben meghatározott ütemezés szerint benyújtott
számlák alapján, utólag, teljesítés- és forrásarányosan történik a MAG Zrt.-n keresztül.
(2) Támogatási elõleg jelen támogatási programban nem nyújtható.

14. A támogatás biztosítékai
29. §

(1) A támogatási szerzõdés rendelkezik a támogatás visszavonása, a támogatási szerzõdés felmondása, és a támogató
által alkalmazott elállás esetére nyújtandó biztosítékokról.
(2) A biztosítékok körét, a beruházás jellegének megfelelõen, a támogató jogosult meghatározni úgy, hogy a támogató az
elõirányzatból nyújtott támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul, a lehetõ legrövidebb idõn
belül, eredményesen tudja érvényesíteni.
(3) A biztosítékok rendelkezésre állása a támogatási szerzõdés hatálybalépésének feltétele.
(4) Biztosítékként a beruházónak valamennyi, beszedési megbízással terhelhetõ fizetési számlájára vonatkozóan,
a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatot szükséges
benyújtania a kezelõ szervezet felé, ezen túlmenõen szerzõdést biztosító mellék-kötelezettségként formailag
megfelelõ bankgarancia nyilatkozatot, készfizetõ kezesi nyilatkozatot vagy ingó és ingatlan jelzálogot a támogatási
szerzõdés rendelkezéseitõl függõen.

15. A támogatott tevékenységekkel kapcsolatos beszámoltatás és monitoring
30. §

(1) A támogatási szerzõdésben kell rendelkezni a beruházó rendeltetésszerû támogatás-felhasználásról szóló
beszámolási és bejelentési kötelezettségeirõl, valamint a beszámolók benyújtásának határidõirõl.
(2) A beszámoló a támogatási szerzõdésben meghatározott feltételeknek megfelelõen tartalmazza a beruházás
megvalósításának szakmai és pénzügyi megvalósítását, figyelemmel a beruházással elérni kívánt hatások és célok
megvalósulására.

16. A beruházás megvalósításának ellenõrzése, a támogatás visszakövetelése
31. §

(1) Amennyiben a beruházás nem, vagy csak részben a támogatási szerzõdésben, vagy annak módosításaiban foglaltak
szerint valósul meg, és a támogatási szerzõdés megfelelõ módosítására nem került sor, a támogató jogosult
a támogatási szerzõdés szerinti biztosíték érvényesítésére, a támogatás részleges vagy teljes visszafizetésének
elrendelésére, valamint a támogatási szerzõdés felmondására vagy az attól történõ elállásra.
(2) A támogató az alábbi, súlyos szerzõdésszegésnek minõsülõ esetekben a támogatási szerzõdéstõl eláll vagy felmondja
azt és érvényesíti a szerzõdés szerinti biztosítékokat:
a) a beruházó a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem nyújtja be a támogatási szerzõdés szerinti ütemezésnek
megfelelõ beszámolót, illetve elszámolást,
b) a beruházó a Kormány támogatói döntését érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott
a támogatási igény benyújtásakor, vagy utólagosan olyan körülmény áll be, mely alapján nem lett volna jogosult
támogatásra,
c) a beruházó részérõl nyújtott biztosíték megszûnik, illetve megsemmisül, vagy értéke számottevõen csökken és
a támogató írásbeli felszólítása ellenére sem gondoskodik új biztosíték nyújtásáról,
d) a beruházó a támogatási szerzõdés megkötésének feltételeként nyújtott nyilatkozatokat visszavonja, illetve
a támogatási szerzõdés módosításával egyidejûleg a módosítással érintett nyilatkozatokat a támogató írásbeli
felszólítása ellenére nem teszi meg.
(3) A támogatási szerzõdés a (2) bekezdésben meghatározottakon túli, a szerzõdés szerinti biztosítékok érvényesítését
megalapozó, illetve elállási vagy felmondási okokat is meghatározhat.
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V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
32. §
33. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(1) E rendelet hatálybalépését megelõzõen benyújtott kérelmek esetében a Kormány egyedi döntésével megítélhetõ
támogatások nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.) GKM rendeletnek az e rendelet hatálybalépésének napját
megelõzõ napon hatályos szabályait kell alkalmazni, kivéve, ha a beruházó a szakmai ellenjegyzõ által hivatalosan
befogadottként visszajelzett kérelmének az e rendelet szerinti feltételek alapján történõ módosíthatóságát és
elbírálását kéri, az eredeti kérelem benyújtásához kapcsolódó joghatások fenntartásával.
(2) A beruházó az (1) bekezdésben foglalt kivétel tekintetében a HITA ez irányú hivatalos megkeresésének
kézhezvételétõl számított 15 napon belül jelez vissza, hivatalos levélben.

34. §

E rendelet alapján támogatási döntést 2013. december 31-ig lehet hozni.

35. §

Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK
bizottsági rendelet (kihirdetve: az Európai unió Hivatalos Lapja, 2008. augusztus 6., L214/3) hatálya alá tartozó
támogatást tartalmaz.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2012. (IX. 25.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékérõl
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következõket rendelem el:
1. §
2. §

A jegybanki alapkamat mértéke 6,50%.
(1) Ez a rendelet 2012. szeptember 26-án lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékérõl szóló 16/2012. (VIII. 28.) MNB rendelet.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erõforrások miniszterének 29/2012. (IX. 25.) EMMI rendelete
a népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért
és igazgatási jellegû szolgáltatásokért fizetendõ díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet
módosításáról
Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCV. törvény 32. § (6) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (5) bekezdés
c) pont ca) alpontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:
1. §

A népjóléti ágazatba tartozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegû szolgáltatásokért fizetendõ
díjakról szóló 50/1996. (XII. 27.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Mentesül az 1. számú melléklet I. pont I.6. és I.7. alpontjában meghatározott díjfizetési kötelezettség alól
az illetékekrõl szóló törvény alapján személyes illetékmentességre jogosult kérelmezõ, valamint a személyes
illetékmentességre jogosult végfelhasználó részére történõ beszerzést végzõ.”

2. §

Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

Az R.
a) 2. § (8) és (9) bekezdésében az „az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet” szövegrész helyébe az „a Gyógyszerészeti
és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet” szöveg,
b) 2. § (9) bekezdésében a „10032000-01491728” szövegrész helyébe a „10032000-01490576-00000000” szöveg
lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 29/2012. (IX. 25.) EMMI rendelethez
1. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat I. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„
I.
I.1.
I.2.
I.3.
I.4.
I.5.
I.6.
I.7.

I.8.
I.9.

I.10.

Kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, illetve új pszichoaktív anyagokkal
kapcsolatos igazgatási szolgáltatások
Gyógyászati tevékenységi engedély elsõ kiadása, felújítása
Gyógyászati tevékenységi engedély módosítása
Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély elsõ kiadása, megújítása,
módosítása
Ipari mák éves termesztetési engedély kiadása
Eseti kutatási engedély kiadása
Eseti export-import engedély kiadása szállítmányonként
Ipari vagy étkezési mákszalma, díszítõmák, kannabisznövény, valamint ipari
mák és magas THC tartalmú kender vetõmagja, továbbá biológiai minták,
standardok, továbbá új pszichoaktív anyagok eseti export-import engedélyének
kiadása szállítmányonként
Becslésmódosítási kérelem, tételenként
Mákmag tisztító, mák- vagy kannabisznövényt exportáló vagy importáló,
mákszalmát tároló, továbbá kábítószerek és pszichotróp anyagok, illetve új
pszichoaktív anyagok szállítmányozását végzõ gazdálkodó szervezetek
nyilvántartásba vétele során hatósági bizonyítvány kiadása
Megsemmisíttetési engedély kiadása

300 000 Ft
60 000 Ft
12 000 Ft
60 000 Ft
12 000 Ft
60 000 Ft
12 000 Ft

60 000 Ft
12 000 Ft

12 000 Ft
”

2. Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat II. pont II.5–II.7. alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„
II.5.
II.6.

II.7.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

A nyilvántartásban, valamint a határozatban szereplõ adatokban bekövetkezõ
változások átvezetése
Az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök közül a reagensek, reagens
származékok, kalibráló és kontrol anyagok, reagens készletek nyilvántartásba
vétele eszközcsoportonként
Igazolás kiállítása hazai gyártású orvostechnikai eszköz EU-n kívül történõ
forgalmazásához (angol nyelven)

16 000 Ft
17 000 Ft

24 000 Ft

”
Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat II. pont II.1. alpontjában az „Az Egészségügyi Engedélyezési és
Közigazgatási Hivatal által történõ nyilvántartásba vétel (kivéve IVD reagensek, -származékok, egyéb anyagok)”
szövegrész helyébe az „Orvostechnikai eszközök és az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök közül a készülék,
berendezés, gép, rendszer nyilvántartásba vétele” szöveg lép.
Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat II. pont II.2. alpontjában az „a II. 4. pont alapján” szövegrész helyébe a „ , ha
azt a gyártó a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással
történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 10/D. §-a
szerinti vizsgálattal egyidõben kéri” szöveg lép.
Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat II. pont II.3. alpontjában a „Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek
kijelölése és ellenõrzése” szövegrész helyébe a „Megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölése, felülvizsgálat végzésére
jogosult szervezetek kijelölése” szöveg lép.
Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat II. pont II.4. alpontjában a „16. számú mellékletében és az orvostechnikai
eszközökrõl szóló 16/2006. (III. 27.) EüM rendelet 8. számú mellékletében meghatározott követelmények
teljesítésének vizsgálata” szövegrész helyébe a „10/D. §-a szerinti vizsgálat” szöveg lép.
Az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat II. pont II.8. alpontjában a „16/2006. (III. 27.) EüM rendelet” szövegrész
helyébe a „4/2009. (III. 17.) EüM rendelet” szöveg lép.
Hatályát veszti az R. 1. számú mellékletében foglalt táblázat
a) II. pontjában az „ , az egyszer használatos orvostechnikai eszközök újrafelhasználásának jóváhagyási eljárásával”
szövegrész és
b) II. pont II.9. alpontja.
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A vidékfejlesztési miniszter 99/2012. (IX. 25.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli
és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttmûködés végrehajtásához
2012-tõl nyújtandó 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. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1. arculati elemek: a kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében,
a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein feltüntetett, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes
alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet
VI. melléklet 3.1. szerinti szlogen, az Európai Unió zászlajának logója, LEADER logó, Darányi Ignác Terv logó,
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) logója, valamint a LEADER Helyi
Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS) logója;
2. együttmûködési intézkedés: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési
támogatásról szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK tanácsi
rendelet) 65. cikke szerint meghatározott intézkedés;
3. együttmûködési megállapodás: az együttmûködés feltételeit szabályozó jogi formába foglalt és az összes
együttmûködõ fél által aláírt dokumentum, amely tartalmazza az e rendelet keretében megvalósítani tervezett
nemzetközi együttmûködési projekt címét, tartalmát és az együttmûködésben résztvevõk elérhetõségeit;
4. együttmûködési projekt: együttmûködési intézkedés keretében az ügyfél által megszabott, megvalósítani kívánt
tevékenységek összessége;
5. elõadómûvész: a színészek, énekesek, zenészek, táncosok és más személyek, akik az irodalmi vagy mûvészeti
alkotásokat vagy a népmûvészet kifejezõdéseit megjelenítik, éneklik, elmondják, elszavalják, eljátsszák,
tolmácsolják vagy más módon elõadják;
6. helyi partner: az együttmûködésben ügyfélként résztvevõ LEADER HACS illetékességi területéhez tartozó településen a
4. melléklet szerinti együttmûködési megállapodás megkötésekor, illetve az együttmûködés megvalósítása folyamán
mûködõ és induló mikro-, kis- és középvállalkozás, mûködõ települési önkormányzat, települési nemzetiségi
önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás, székhellyel vagy telephellyel
rendelkezõ nonprofit szervezet, székhellyel vagy telephellyel rendelkezõ egyház, vagy belsõ egyházi jogi személy (a
továbbiakban: egyház), lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ természetes személy;
7. helyi termék: a LEADER HACS illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, elõállított termék, helyi
termékként meghatározott hagyományos termék;
8. Helyi Vidékfejlesztési Stratégia: az ÚMVP Irányító Hatósága (a továbbiakban: IH) által elismert LEADER HACS-nak
az illetékességi területére kidolgozott és – az IH által meghatározott idõközönként – aktualizált és az IH által
jóváhagyott fejlesztési stratégiája;
9. LEADER: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 61. cikke szerint ekként meghatározott fogalom;
10. LEADER HACS: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelõ és az IH által elismert, jogi személyiséggel
rendelkezõ helyi közösség, amely az elismerés iránti kérelemmel egyidejûleg vállalta a LEADER HACS
minõsítéshez kapcsolódó feltételek teljesítését;
11. LEADER HACS illetékességi területe: a LEADER HACS elõzetes elismerésérõl vagy a LEADER HACS elismerésérõl szóló
határozatában meghatározott terület, amelynek vonatkozásában a LEADER HACS Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát
(a továbbiakban: HVS) fogalmaz meg;
12. tradicionális eszköz: az a hagyományos, újonnan kereskedelmi forgalomban nem kapható gép, eszköz, tárgy,
amely a hagyományos népi kultúra, szellemi és tárgyi örökség ápolásának, bemutatásának céljából korhû formai
jellegeket hordozóan és funkcionalitással készült;
13. ügyfél: az a LEADER HACS, amely e rendelet keretében nemzetközi együttmûködési projektet valósít meg.
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(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), és az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben
(a továbbiakban: Vhr.) szereplõ szabályokat kell alkalmazni.

2. Támogatás igénybevételének általános feltételei
2. §

(1) Támogatási kérelem benyújtására magyarországi székhellyel rendelkezõ LEADER HACS jogosult, amely az
együttmûködési projekt végrehajtásához helyi partnereket vonhat be.
(2) Az alábbi nemzetközi együttmûködési intézkedésekre vehetõ igénybe támogatás:
a) az Európai Unión belül: legalább egy hazai LEADER HACS és legalább egy, más európai uniós tagállamban
mûködõ LEADER HACS között megvalósuló együttmûködési projekt,
b) együttmûködés harmadik országokkal: legalább egy hazai LEADER HACS és legalább egy Európai Unión kívüli
LEADER-megközelítés szerint szervezõdött, jogi személyiséggel rendelkezõ csoport részvételével megvalósuló
együttmûködési projekt.
(3) E rendelet alapján kizárólag együttmûködési projektek megvalósítása támogatható. Kizárólag azok a tevékenységek
támogathatóak, amelyek az együttmûködéshez szervesen kötõdnek és a részletes megvalósíthatósági tanulmányban
feltüntetésre kerültek.
(4) A megvalósíthatósági tanulmány formanyomtatványát és benyújtásának módját az IH a honlapján
(http://www.kormany.hu) közleményben teszi közzé.
(5) Az e rendelet alapján benyújtandó támogatási kérelem kapcsán a Vhr. 27.§ (1) bekezdés h), valamint i) pontját nem kell
alkalmazni.
(6) Az ügyfélnek megvalósíthatósági tanulmányt minden esetben készítenie kell, valamint azt az IH részére meg kell küldenie.
(7) A megvalósíthatósági tanulmány értékelését az IH által létrehozott Szakmai Bizottság az 1. mellékletben szereplõ
értékelési szempontok alapján végzi. Pozitív elbírálás esetén az IH hozzájáruló nyilatkozatot állít ki. Amennyiben a
megvalósíthatósági tanulmány nem megfelelõen kidolgozott, az IH átdolgozó javaslatokról szóló válaszlevelet küld.

3. §

(1) Támogatás vehetõ igénybe az alábbi tevékenységekre:
a) beruházás jellegû fejlesztés (eszközbeszerzés, létesítmények megvalósítása, felújítása, korszerûsítése),
b) közösen mûködtetett szervezetek és közös szervezõdések kialakítása,
c) kiadványok készítése,
d) képzés, oktatás elõkészítése és megvalósítása,
e) rendezvény elõkészítése és megvalósítása,
f) legjobb gyakorlatok átadása, tudástranszfer,
g) projektmenedzsment,
h) egyéb közösen elõkészített és végrehajtott tevékenységek.
(2) A beruházás megvalósításának, üzemeltetésének helye a magyarországi LEADER HACS-ok illetékességi területe.
(3) Kizárólag olyan rendezvény és képzés támogatható, amelyrõl részletes ütemterv vagy az ügyfélnek az
együttmûködési projektben ellátandó feladatait részletezõ feladatterv készült, és az a támogatási kérelem részeként
benyújtásra került.
(4) A rendezvényen és képzésen való részvétel vonatkozásában a résztvevõk felé az együttmûködési projekt keretében
támogatott eszközök és tevékenységek kapcsán díjat az ügyfél nem számolhat fel.
(5) E rendelet keretében az ügyfél által megszervezett rendezvény és képzés vonatkozásában nem vehetõ igénybe
támogatás:
a) kizárólag egy adott gazdasági társaság érdekeinek és termékeinek bemutatását célzó termékbemutatóra,
rendezvényre, kivéve a helyi termékek népszerûsítését, valamint
b) politikai célú rendezvényre.

4. §

(1) Az együttmûködési projekt keretében az ügyfél által szervezett rendezvény vonatkozásában az ügyfél köteles:
a) a rendezvény témáját, helyszínét és idõpontját a rendezvény megvalósítási idõpontját megelõzõ 30. napig
az illetékes LEADER HACS honlapján közzétetetni, továbbá ennek igazolását a közzétételtõl számított 8 napon
belül, valamint
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b) a meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény idõpontját megelõzõen legkésõbb 30 nappal
a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) területileg illetékes regionális kirendeltségének
megküldeni.
Az ügyfél a rendezvény helyén az arculati elemeket köteles feltüntetni.
Az ügyfél a rendezvény megtartásáról köteles a rendezvény lezárását követõen írásbeli emlékeztetõt készíteni, és azt
a kifizetési kérelemmel együtt megküldeni az MVH területileg illetékes regionális kirendeltségnek.
Az írásbeli emlékeztetõ tartalmazza:
a) a rendezvény helyszínét, idõpontját, a célcsoport megjelölését, a rendezvény céljának és eredményének rövid
bemutatását,
b) legalább 10 darab, a rendezvény fõbb programjait és a rendezvényen elhelyezett arculati elemeket bemutató
dátumozott fotót.
A Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérõen a rendezvényen fellépõ elõadómûvészek díjára vonatkozóan egy
árajánlat becsatolása szükséges.

(1) Az együttmûködési projekt keretében az ügyfél által megrendezésre kerülõ képzés vonatkozásában az ügyfél köteles:
a) az oktatás megvalósítását:
aa) legalább 10 darab dátumozott fotóval,
ab) jelenléti ívvel,
ac) oktatási napló vezetésével,
ad) képzési tematika elkészítésével dokumentálni, és
b) a résztvevõk számára igazolást, tanúsítványt, bizonyítványt vagy oklevelet kiállítani.
(2) Képzés megvalósítása esetén a támogatási kérelemhez mellékelni kell a képzõ szerv által elkészített képzési
ütemtervet.
(3) Az ügyfél köteles a képzés témáját, helyszínét és idõpontját a képzés megvalósítási idõpontját megelõzõ 30. napig
az illetékes LEADER HACS honlapján közzétetetni, valamint azokat a közzététel igazolásával együtt 8 napon belül
az MVH területileg illetékes regionális kirendeltségnek megküldeni. Több képzési napból álló képzés esetén az összes
képzési nap tervezett dátumát egyidejûleg is be lehet jelenteni.
(4) Az ügyfél a képzés helyén az arculati elemeket köteles feltüntetni.
(5) A kifizetési kérelemhez csatolni szükséges az addig lezajlott képzések vonatkozásában
a) a jelenléti ívet,
b) a résztvevõkkel kötött megállapodások másolatát,
c) az oktatási napló másolatát,
d) kiállított igazolások, tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek másolatát,
e) a dátumozott fotókat, amelyek a képzés helyszínét, résztvevõit és a nyilvánosság tájékoztatását mutatják be.
(6) Képzés esetén az elszámolható kiadás legmagasabb összege nettó 25 000 forint/résztvevõ/nap, amely összegbe
a tolmácsolás és fordítás díja nem számítandó bele. Egy napnak nyolc képzési óra tekintendõ, ennél rövidebb
idõtartam esetén idõarányos összeg alkalmazandó. Egy képzési óra hossza legalább 45 perc.
(7) Nem nyújtható támogatás a résztvevõk szállásköltségeinek, a képzés helyszínére való oda- és visszautazás
költségeinek térítéséhez, vagy a pótló-, illetve javítóvizsga díjához.
(8) A képzésrõl az oktatás szervezõjének, a képzõ szervnek és a résztvevõnek megállapodást kell kötnie, amelyben
kötelezõ feltüntetni
a) a felek nevét és személyes adatait,
b) a képzés témáját, idõpontját, idõtartamát, és
c) a képzési órák számát.

3. A támogatás mértéke, elszámolható kiadások
6. §

(1) E rendelet keretében egy ügyfél számára a 2012–2013. évi idõszakban megítélhetõ támogatás összege az ügyfél által
benyújtott összes kérelem vonatkozásában együttesen nem haladhatja meg az 50 millió forintot.
(2) A támogatás forrása az EMVA. Az ÚMVP alapján 2012–2013. évi idõszakban a támogatás nyújtására fordítható
keretösszeg 3,5 milliárd forint.
(3) Kizárólag azon költségek számolhatóak el, amelyek az ügyfélnek az együttmûködési projektben való részvételéhez
kapcsolódnak.
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(4) Támogatás vehetõ igénybe a 3. § (1) bekezdése szerinti tevékenységek megvalósulásához kapcsolódó költségekhez,
kivéve
a) a motorral hajtott szárazföldi, légi, vízi közlekedési jármû vagy motorral hajtott sporteszköz beszerzésére, és ezen
eszközök forgalmazását érintõ beruházásokhoz,
b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben meghatározott vontató,
nyerges vontató, tehergépkocsi, gépkocsi, valamint gépjármû fogalomkörébe tartozó eszköz beszerzéséhez,
c) termõföld és ingatlan vásárlásához,
d) ingatlan bérleti díjához,
e) élõ állat vásárlásához,
f) tanulmánykészítéshez,
g) a 2. mellékletben szereplõ eszközök beszerzéséhez.
(5) A (4) bekezdés d) pontja alól kivételt képez, ha rendezvényhez vagy képzéshez kapcsolódik az ingatlan bérleti díja.
(6) Amennyiben az ügyfél rendezvényt, vagy képzést valósít meg, abban az esetben a rendezvényre vagy a képzésre
tervezett elszámolható kiadásokat, rendezvényenként, képzésenként elkülönítetten kell megadni.
(7) Nem igényelhetõ támogatás a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó
EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztésre
a) NACE Rev. 2. B nemzetgazdasági ág – Bányászat, kifejtési tevékenység;
b) NACE Rev. 2. 47.30 gépjármû-üzemanyag kiskereskedelem;
c) NACE Rev. 2. 46 nagykereskedelem (kivéve: jármû, motorkerékpár);
d) NACE Rev. 2. K nemzetgazdasági ág – Pénzügyi, biztosítási tevékenység;
e) NACE Rev. 2. L nemzetgazdasági ág – Ingatlanügyletek;
f) NACE Rev. 2. O Nemzetgazdasági ág – Közigazgatás, védelem; kötelezõ társadalombiztosítás;
g) NACE Rev. 2. P Nemzetgazdasági ág – Oktatás, kivéve 85.5 Egyéb oktatás, 85.6 Oktatást kiegészítõ tevékenység;
h) NACE Rev. 2. 77.31 Mezõgazdasági gépkölcsönzés;
i) NACE Rev. 2. 49 Szárazföldi, csõvezetékes szállítás;
j) NACE Rev. 2. 50 Vízi szállítás;
k) NACE Rev. 2. 51 Légi szállítás.
(8) A LEADER HACS-ok részére a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeirõl szóló 30/2012. (III. 24.)
VM rendelet keretében elszámolt kiadások e rendelet keretében nem támogathatóak.
(9) Az együttmûködési projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó kiadások az összes elszámolható kiadás
20%-ának mértékéig számolhatóak el.
(10) Az együttmûködési projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó és a 3. melléklet szerint elszámolható kiadások
együttesen az összes elszámolható kiadás 30%-ának mértékéig számolhatóak el.
(11) Az együttmûködések utazáshoz kapcsolódó költségeit a 3. mellékletben foglaltakat figyelembe véve kell megtervezni
és a projekt költségvetésébe építeni.
(12) A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.
7. §

(1) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke és aránya nem haladhatja meg
a) a Gépkatalógusban szereplõ gépek, berendezések esetében a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre
álló idõszak elsõ napját megelõzõ napon hatályos Gépkatalógusban szereplõ referenciaárat;
b) az Építési Normagyûjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható tételek vonatkozásában az
elszámolható kiadás, támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló idõszak elsõ napját megelõzõ napon
hatályos ÉNGY szerinti referenciaárát.
(2) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési
kérelméhez, a támogatásra csak olyan árajánlat alapján jogosult, amelyet e rendelet hatálybalépését követõen
állítottak ki és tartalmazza
a) az ajánlatkérõ nevét, címét és az ajánlattevõ nevét, címét és adószámát, természetes személy esetén
adóazonosító jelét,
b) a kiadási tétel mûszaki adatait,
c) a kiadási tétel mennyiségét és mértékegységét,
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d) a kiadási tétel nettó összegét, a felszámított áfát és bruttó összegét,
e) a kiadási tétel pénznemét,
f) az ajánlattevõ cégszerû aláírását, valamint
g) az árajánlat kiállításának dátumát.
Elektronikus árajánlat (webáruház, elektronikus levél) esetén a (2) bekezdés f) pontja szerinti követelményt nem kell
alkalmazni, azonban ha az árajánlattevõ az ajánlatát elektronikus levélben adta, az elektronikus levél csatolmányainak
is meg kell felelniük a többi követelménynek. Az elektronikus árajánlat akkor fogadható el, ha tartalmazza a webáruház
honlap címét, illetve elektronikus levél esetén az árajánlattevõ elektronikus levél címét is.
Ha a referenciaár az adott tétel esetében nem állapítható meg a Gépkatalógus vagy az ÉNGY alapján, akkor az ügyfél
köteles legalább két árajánlatot csatolni az elszámolni kívánt kiadásokról.
A két árajánlatnak hasonló mûszaki tartalommal kell rendelkeznie és az ügyfél köteles indokolni az adott árajánlat
választását.
Az árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévõ vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan
vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik.
Az együttmûködési projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó kiadások, valamint a 3. melléklet szerint
elszámolható kiadások tekintetében árajánlat becsatolása nem szükséges.

4. A támogatás igénybevételének feltételei
8. §

(1) Amennyiben a támogatási kérelemben megfogalmazott tevékenység rendezvény megvalósítására is irányul,
a rendezvény keretén belül végzett tereprendezésre a Vhr. 30. § (7) bekezdését nem kell alkalmazni, ha az építési
tételek elszámolása az ÉNGY alapján történik.
(2) A Vhr. 27. § (1) bekezdés g) pontjától eltérõen a tradicionális eszköz beszerzése esetében egy árajánlat becsatolása
szükséges, amely árajánlat egyúttal igazolja, hogy az eszköz hordozza a megismertetni kívánt idõszakban használt
eszköz formai és funkcionális jellemzõit. Az árajánlat becsatolása mellett az ügyfél nyilatkozik arról, hogy az árajánlat
alapján beszerzett tradicionális eszköz kereskedelmi forgalomban nem kapható.
(3) Eltérõen a Vhr. 31. § (1) bekezdés c) pontjától a szoftver licencek ellenértéke eszközként elszámolható kiadás.
(4) A nemzetközi együttmûködési projekt kapcsán kötelezõen alkalmazni kell:
a) a magyar nyelvû 5. melléklet szerinti együttmûködési megállapodást, vagy
b) az angol nyelvû 6. melléklet szerinti együttmûködési megállapodást, vagy
c) a német nyelvû 7. melléklet szerinti együttmûködési megállapodást, vagy
d) a francia nyelvû 8. melléklet szerinti együttmûködési megállapodást.
(5) Az együttmûködési projektek megvalósításának határideje a támogatási döntés kézhezvételét követõen legkésõbb
2014. december 31.
(6) Az együttmûködési projekt kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása csak a kötelezettségek
átvállalásával lehetséges az utolsó kifizetési határozat közlésétõl számított 5 évig fennálló kötelezettségek
teljesítésének idõtartama alatt. Az átvállalással az átadó mentesül a kötelezettségek alól. A kötelezettség
átvállalásához az MVH elõzetes jóváhagyása szükséges. Az erre irányuló kérelmet az MVH által rendszeresített,
az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A kötelezettség átvállalása abban az esetben
hagyható jóvá, ha az átvevõ
a) nonprofit szervezet,
b) egyház,
c) települési önkormányzat,
d) települési nemzetiségi önkormányzat,
e) önálló jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás, vagy
f) költségvetési szerv.
(7) Az együttmûködési projekt megvalósítása a támogatási kérelem befogadását követõen saját felelõsségre elkezdhetõ.
(8) Nem vehetõ igénybe támogatás:
a) az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához 2011-tõl nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet
alapján elszámolt kiadásokra;
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arra a tevékenységre, beruházásra vagy fejlesztésre, amelyre az ügyfélnek elbírálatlan támogatási kérelme vagy
jogerõs támogatási határozata van az EMVA-ból támogatható tevékenységre, beruházásra vagy fejlesztésre
vonatkozóan;
a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által a nemzetközi együttmûködéseket elõsegítõ elõkészítõ technikai
látogatások támogatására meghirdetett felhívás keretében elszámolt kiadásokra;
a nemzeti és közösségi jogszabályok alapján tiltott, illetve nem támogatható célokra, tevékenységre, kiadásra.

5. A támogatási kérelem benyújtása
9. §

(1) A támogatási kérelmet folyamatosan, 2012. október 30-tól 2013. augusztus 31-ig lehet benyújtani postai úton, papír
alapon az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon az MVH ügyfél székhelye
szerinti illetékes regionális kirendeltségéhez.
(2) A támogatási kérelem benyújtásának feltétele az IH hozzájáruló nyilatkozatának megléte, amelyet az IH az ügyfél és
az MVH részére is megküld.
(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell:
a) amennyiben az alkalmazandó, a 7. § (2)–(6) bekezdés és 8. § (2)–(3) bekezdés szerinti árajánlatokat,
b) az együttmûködési projektben részt vevõ szervezetek között létrejött együttmûködési megállapodás másolatát,
c) az Európai Bizottság (a továbbiakban: EB) tájékoztatására a 9. melléklet szerinti projekt adatlapot, valamint
d) a Vhr.-ben meghatározott kötelezõen csatolandó dokumentumokat.
(4) A támogatási kérelem módosítására legkésõbb a benyújtást követõ 10 napon belül van lehetõség. Amennyiben
az ügyfél a támogatási kérelmét módosítja, úgy az ügyintézési határidõ a módosítás beérkezésétõl számítva
újrakezdõdik.

6. A támogatási kérelem elbírálása
10. §

Az e rendelet alapján benyújtott támogatási kérelem feldolgozását az MVH a támogatási kérelem beérkezését követõ
10 nap elteltével kezdi meg. A támogatási kérelem elbírálása a Törvény 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint benyújtási
sorrend alapján történik.

7. A kifizetési kérelem benyújtása
11. §

(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § szerinti idõszakokban papír alapon, postai úton az MVH területileg illetékes
regionális kirendeltségéhez kell benyújtani.
(2) E rendelet szerinti intézkedés vonatkozásában a Vhr. 24. § (1) bekezdése nem alkalmazandó.

8. Jogkövetkezmények
12. §

(1) Amennyiben az ügyfél a 4. § (1)–(4) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az MVH a rendezvényre
jóváhagyott támogatási összeget 5%-kal csökkenti.
(2) Amennyiben az ügyfél az 5. § (1)–(5) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, az MVH a képzésre
jóváhagyott támogatási összeget 5%-kal csökkenti.

9. Záró rendelkezések
13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

14. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 63. cikk b) pontja és 65. cikk végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez
Megvalósíthatósági tanulmány értékelési szempontjai
Az értékelés alapját az ügyfél által kitöltött megvalósíthatósági tanulmány adja, azaz az ügyfél nyilatkozata alapján
történik.
Az értékelési szempontok megnevezése:
– a helyi viszonyokhoz, problémákhoz, HVS-hez való kapcsolódás,
– a partner LEADER HACS-ok, a helyi partnerek, a közvetett kedvezményezettek kiválasztásának indokoltsága,
– a LEADER HACS, valamint a helyi partnerek idegen nyelvi felkészültsége,
– az elvárt gazdasági, környezeti és társadalmi hatások,
– a hatások és a létrejövõ vívmányok pénzügyi fenntarthatósága,
– a megvalósíthatósági tanulmány pontjainak belsõ összhangja,
– a válaszok informatív jellege.

2. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez
Nem elszámolható eszközök (VTSZ)
Ezen rendelet keretében benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában nem elszámolhatók a továbbiakban
felsorolt eszközök:
A
VTSZ szám

B
Megnevezés

1

73084010

Bányatám vasból vagy acélból

2

84011000

Atomreaktor

3

84012000

Izotóp szétválasztására szolgáló gép és alkatrésze

4

84013000

Nem sugárzó fûtõanyagelem/patron

5

84014000

Atomreaktor-alkatrész

6

84061000

Gõzturbina/víz vagy más gõz üzemû/hajózáshoz

7

84068110

Gõzturbina villamos energia termeléshez, 40 MW-nál nagyobb
teljesítményû

8

84068190

Más gõzturbina, 40 MW-nál nagyobb teljesítményû (kivéve a hajózásban és
a villamos energia termelésben használt)

9

84068211

Gõzturbina, legfeljebb 10 MW teljesítményû, villamos energia termeléshez

10

84068219

Gõzturbina, több mint 10 MW, legfeljebb 40 MW teljesítményû, villamos
energia termeléshez

11

84068290

Más gõzturbina, legfeljebb 40 MW teljesítményû (kivéve hajózásban és a
villamos energia termelésben használt)

12

84069010

Sztátor-lapát, rotor és lapátja gõzturbinához

13

84069090

Más alkatrész gõzturbinához (kivéve sztátor-lapát, a rotor és lapátja)

14

84071000

Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
repülõgépmotor

15

84072110

Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor,
kívül felszerelhetõ, maximum 325 cm3

16

84072191

Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor,
kívül felszerelhetõ, több mint 325 cm3, legfeljebb 30 kW teljesítményû

17

84072199

Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor,
kívül felszerelhetõ, több mint 325 cm3, több mint 30 kW teljesítményû

18

84072920

Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor,
beépíthetõ, legfeljebb 200 kW teljesítményû

19

84072980

Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús hajómotor,
beépíthetõ, több mint 200 kW teljesítményû
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20

84073100

Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közúti-jármûmotor, legfeljebb 50 cm3

21

84073210

Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közúti-jármûmotor, 50 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 125 cm3

22

84073290

Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közúti-jármûmotor, 125 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 250 cm3

23

84073310

Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közúti-jármûmotor, 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3, ipari
összeszerelésre

24

84073390

Más szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közúti-jármûmotor, 250 cm3-t meghaladó, de legfeljebb 1000 cm3 (kivéve
ipari összeszerelésre)

25

84073410

Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közúti-jármûmotor, több mint 1000 cm3, ipari összeszerelésre

26

84073430

Használt szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közúti-jármûmotor, több mint 1000 cm3

27

84073491

Új szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közúti-jármûmotor, több mint 1000 cm3, de legfeljebb 1500 cm3

28

84073499

Új szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús
közúti-jármûmotor, több mint 1500 cm3

29

84079010

Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor, (kivéve
repülõgép-, a hajó- és közúti jármûmotor), legfeljebb 250 cm3 ûrtartalmú

30

84079050

Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kivéve
repülõgép-, a hajó- és közúti jármûmotor), több mint 250 cm3 ûrtartalmú,
ipari összeszerelésre

31

84079080

Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kivéve a
repülõgép-, a hajó- és közúti jármûmotor), nem ipari összeszerelésre,
legfeljebb 10 kW teljesítménnyel, több mint 250 cm3 ûrtartalmú

32

84079090

Szikragyújtású, belsõ égésû dugattyús vagy forgódugattyús motor (kivéve a
repülõgép-, a hajó- és közúti jármûmotor), nem ipari összeszerelésre, több
mint 10 kW teljesítménnyel, több mint 250 cm3 ûrtartalmú

33

84081011

Használt dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz

34

84081019

Használt dízel-, féldízelmotor hajózáshoz (kivéve tengerjáró-, vontató-,
hadihajóhoz)

35

84081022

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye
maximum 15 kW

36

84081024

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye maximum 15 kW (kivéve
tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

37

84081026

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye
minimum 15 kW, de maximum 50 kW

38

84081028

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye minimum 15 kW, de
maximum 50 kW (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

39

84081031

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye
minimum 50 kW, de maximum 100 kW

40

84081039

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye minimum 50 kW, de
maximum 100 kW (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

41

84081041

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye
minimum 100 kW, de maximum 200 kW

42

84081049

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye minimum 100 kW, de
maximum 200 kW (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

43

84081051

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye
minimum 200 kW, de maximum 300 kW

44

84081059

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye minimum 200 kW, de
maximum 300 kW (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)
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45

84081061

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye
minimum 300 kW, de maximum 500 kW

46

84081069

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye minimum 300 kW, de
maximum 500 kW (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

47

84081071

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye
minimum 500 kW, de maximum 1000 kW

48

84081079

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye minimum 500 kW, de
maximum 1000 kW (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

49

84081081

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye
minimum 1000 kW, de maximum 5000 kW

50

84081089

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye minimum 1000 kW, de
maximum 5000 kW (kivéve tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

51

84081091

Új dízel-, féldízelmotor tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz, teljesítménye
minimum 5000 kW

52

84081099

Új dízel-, féldízelmotor hajózáshoz, teljesítménye minimum 5000 kW (kivéve
tengerjáró-, vontató-, hadihajóhoz)

53

84082031

Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, legfeljebb 50 kW teljesítménnyel,
kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorhoz

54

84082035

Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 50 kW, de legfeljebb
100 kW teljesítménnyel, kerekes mezõgazdasági vagy erdészeti traktorhoz

55

84082037

Dízel-, féldízelmotor kerekes traktorhoz, több mint 100 kW, teljesítmény
felett

56

84082051

Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz legfeljebb 50 kW teljesítménnyel
(kivéve a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, illetve kerekes traktor)

57

84082055

Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz, több mint 50 kW, de legfeljebb
100 kW teljesítménnyel (kivéve a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok,
illetve kerekes traktor)

58

84082057

Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz (kivéve a kerekes traktor), több mint
100 kW, de legfeljebb 200 kW teljesítménnyel

59

84082099

Dízel-, féldízelmotor közúti jármûhöz, több mint 200 kW teljesítmény felett
(kivéve a 8408 20 10 alszám alá tartozó motorok, illetve kerekes traktor)

60

84089021

Dízel- és féldízel vasúti hajtómotor (kivéve tengeri hajózásban és közúti
forgalomban használtak)

61

84089027

Dízel- és féldízel használt hajtómotor (kivéve vasúti hajtómotor, illetve
tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

62

84089041

Dízel- és féldízel új hajtómotor, legfeljebb 15 kW (kivéve vasúti hajtómotor,
illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

63

84089043

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 15 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 30 kW
(kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban
használtak)

64

84089045

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 30 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 50 kW
(kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban
használtak)

65

84089047

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 50 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 100 kW
(kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban
használtak)

66

84089061

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 100 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 200 kW
(kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban
használtak)

67

84089065

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 200 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 300 kW
(kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban
használtak)
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68

84089067

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 300 kW-ot meghaladó, de legfeljebb 500 kW
(kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban
használtak)

69

84089081

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 500 kW-ot meghaladó, de legfeljebb
1000 kW (kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti
forgalomban használtak)

70

84089085

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 1000 kW-ot meghaladó, de legfeljebb
5000 kW (kivéve vasúti hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti
forgalomban használtak)

71

84089089

Dízel- és féldízel új hajtómotor, 5000 kW-ot meghaladó (kivéve vasúti
hajtómotor, illetve tengeri hajózásban és közúti forgalomban használtak)

72

84091000

Alkatrész belsõ égésû repülõmotorhoz, másutt nem említett

73

84099100

Kompresssziós gyújtású motor alkatrésze (kivéve szikragyújtású dugattyús)

74

84099900

Más, pl. kompressziós gyújtású /dízel- vagy féldízel/ motor alkatrésze

75

84101100

Vízturbina és vízikerék legfeljebb 1000 kW teljesítménnyel

76

84101200

Vízturbina és vízikerék több mint 1000 kW, de legfeljebb 10 000 kW
teljesítménnyel

77

84101300

Vízturbina és vízikerék több mint 10 000 kW teljesítmény felett

78

84109010

Vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói öntöttvasból vagy -acélból

79

84109090

Más vízturbina és vízikerék alkatrészei és szabályzói (kivéve öntöttvasból
vagy -acélból készültek)

80

84111100

Sugárhajtású gázturbina legfeljebb 25 kN tolóerõvel

81

84111210

Sugárhajtású gázturbina több mint 25 kN, de legfeljebb 44 kN tolóerõvel

82

84111230

Sugárhajtású gázturbina több mint 44 kN, de legfeljebb 132 kN tolóerõvel

83

84111280

Sugárhajtású gázturbina több mint 132 kN tolóerõvel

84

84112100

Légcsavaros gázturbina legfeljebb 1100 kW teljesítménnyel

85

84112220

Légcsavaros gázturbina több mint 1100 kW, de legfeljebb 3730 kW
teljesítménnyel

86

84112280

Légcsavaros gázturbina több mint 3730 kW teljesítménnyel

87

84118100

Gázturbina legfeljebb 5000 kW teljesítménnyel (kivéve sugárhajtású vagy
légcsavaros gázturbina)

88

84118220

Gázturbina több mint 5000 kW, de legfeljebb 20 000 kW teljesítménnyel
(kivéve sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

89

84118260

Gázturbina több mint 20 000 kW, de legfeljebb 50 000 kW teljesítménnyel
(kivéve sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

90

84118280

Gázturbina 50 000 kW-ot meghaladó teljesítménnyel (kivéve sugárhajtású
vagy légcsavaros gázturbina)

91

84119100

Alkatrész sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbinához

92

84119900

Alkatrész gázturbinához (kivéve sugárhajtású vagy légcsavaros gázturbina)

93

84121000

Nem turbórendszerû, sugárhajtású motor

94

84131100

Töltõállomáson vagy szervizben használt üzemanyag- vagy
kenõanyagadagoló szivattyú

95

84798930

Mozgatható hajtású bányatám
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3. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez
Útiköltségek fogalma, mértéke
Az ügyfélnél közvetlenül alkalmazásban álló munkavállalók, a LEADER HACS elnökségi tagok, a projekt
végrehajtásához igénybe vett szakértõk, tolmács és a helyi partnerek részére utazási költség és napidíj számolható el.
1. Utazási költségek:
Kizárólag olyan távolsági (települések közötti) utazás költség támogatható, amely az együttmûködéshez szervesen
kapcsolódik.
Az utazáshoz bármilyen közlekedési eszköz igénybe vehetõ. A felsorolt közlekedési eszközök esetén azonban az alábbi
megkötések betartása kötelezõ:
a) Saját autóval történõ utazás esetén:
Üzemanyagköltség címén a közúti gépjármûvek, az egyes mezõgazdasági, halászati erõgépek üzemanyag- és
kenõanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékérõl szóló kormányrendeletben meghatározott
fogyasztási norma szerinti üzemanyag-mennyiség és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett ár szorzataként
meghatározott összeg, vagy a számlával (számlákkal) igazolt üzemanyag-vásárlás vehetõ figyelembe azzal, hogy
a számla alapján figyelembe vett üzemanyag-mennyiség nem lehet több mint az üzemi használatra az
üzemanyag-fogyasztási normával számított mennyiség.
b) Vonattal történõ utazás esetén:
Vonattal történõ utazás esetén II. osztályú menetjegy és helyjegy igénybevételére valamennyi utazó jogosult.
c) Repülõvel történõ utazás esetén:
Repülõjegy esetében az utazó turista jegy (economic) vásárlására jogosult.
2. Napidíj:
A napidíjak nem haladhatják meg az Európai Bizottság által publikált értékeket (Current per diems rates –
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm).
A napidíj magába foglalja a szállás, az étkezés, valamint a helyi utazás (adott település közigazgatási határain belüli)
költségeit. A szállás díja számla alapján kerülhet elszámolásra. A napidíj fennmaradó része után a személyi
jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott módon személyi jövedelemadót kell fizetni. A napidíjból fizetett
étkezés, valamint helyi utazás költségét számlával nem kell igazolni.
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4. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez
A HELYI PARTNEREKKEL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYA
Az együttmûködési projekt címe:
Az együttmûködési projekt tartalma (maximum szóközökkel együtt 2000 karakterben):

Nyilatkozat:
Alulírott, a Helyi Akciócsoport-partnerek, valamint, mint helyi partner képviseletében, ezennel kötelezettséget vállalok
az együttmûködési projekt végrehajtására.

Az ügyfél LEADER Helyi Akciócsoport neve:
A képviselõ neve:
Beosztás:
Dátum:
Hely:
Aláírás:
Az 1. helyi partner neve:
A képviselõ neve:
Beosztás:
Dátum:
Hely:
–
Aláírás:
Az „n” helyi partner neve:
A képviselõ neve:
Beosztás:
Dátum:
–
Aláírás:

Hely:
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5. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez
AZ EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FORMANYOMTATVÁNYA
Az együttmûködési projekt címe:
Az együttmûködési projekt tartalma (maximum szóközökkel együtt 2000 karakterben):

Nyilatkozat:
Alulírott, a LEADER Helyi Akciócsoport / LEADER-szerûen szervezõdött harmadik országbeli szervezet partnerek
képviseletében, ezennel kötelezettséget vállalok az együttmûködési projekt végrehajtására, valamint tanúsítom,
hogy az abban szereplõ információk a valóságnak megfelelnek.
Irányadó jog és illetékes bíróság
A megállapodásra a ….. jog vonatkozik.
1. A felek között a megállapodás értelmezésébõl vagy alkalmazásából eredõ minden olyan jogvitát, amelyet békés úton
nem lehet rendezni, ……. bíróságai elõtt kell peres úton érvényesíteni.
2. Az új partnerek csatlakozását lehetõvé tevõ záradék („LEADER vagy más Helyi Akciócsoportok – amennyiben erre
irányuló szándékukat jelzik – a projektbe e megállapodás módosításával kapcsolódhatnak be”):
3. Más módosításokat lehetõvé tevõ záradék:

A Koordináló LEADER Helyi Akciócsoport neve:
A képviselõ neve:
Beosztása:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Beszélt/értett nyelvek:
Dátum:
Hely (cím, az országot is beleértve):
Aláírás:
Az 1. LEADER Helyi Akciócsoport / LEADER-szerûen szervezõdött harmadik országbeli szervezet neve:
A képviselõ neve:
Beosztása:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Beszélt/értett nyelvek:
Dátum:
Hely (cím, az országot is beleértve):
Aláírás:
Az „n” LEADER Helyi Akciócsoport / LEADER-szerûen szervezõdött harmadik országbeli szervezet neve:
A képviselõ neve:
Beosztása:
Telefonszám:
Fax:
E-mail:
Beszélt/értett nyelvek:
Dátum:
Hely (cím, az országot is beleértve):
Aláírás:
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6. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez
MODEL COOPERATION AGREEMENT
Title of cooperation project:
Content of the cooperation project (maximum 2000 characters including spaces):

Declaration:
The undersigned, representing the LEADER Local Action Group/ LEADER-type organization in third countries, hereby
undertake to implement the cooperation project and also certify the veracity of the information contained therein.
Applicable law and competent court
The agreement is governed by ….. law.
1. Any dispute between the parties resulting from the interpretation or application of the agreement which cannot be
settled amicably shall be brought before the courts of ………….
2. Clause permitting the inclusion of new partners („LEADER or other Local Action Groups may be included by an
amendment to this agreement should they express the wish”)
3. Clause permitting other amendments

Name of the coordinating LEADER Local Action Group:
Name of representative:
Position:
Telephone:
Fax:
E-mail:
Languages spoken/ understood:
Date:
Place (address, including country):
Signature:
Name of LEADER Local Action Group/ LEADER-type organization in third countries 1:
Name of representative:
Position:
Telephone:
Fax:
E-mail:
Languages spoken/ understood:
Date:
Place (address, including country):
Signature:
Name of LEADER Local Action Group/ LEADER-type organization in third countries „n”:
Name of representative:
Position:
Telephone:
Fax:
E-mail:
Languages spoken/ understood:
Date:
Place (address, including country):
Signature:
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7. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez
MUSTER-KOOPERATIONSVEREINBARUNG
Titel des Projekts der Zusammenarbeit:
Inhalt des Kooperationsprojekts (maximal 2000 Zeichen inkl. Leerzeichen):

Erklärung:
Die Unterzeichner verpflichten sich als Vertreter der Lokalen Aktionsgruppen/ LEADER-ähnliche Organisation des
Drittlands dazu, das Projekt der Zusammenarbeit durchzuführen, und versichert, dass die diesbezüglichen Angaben
der Wahrheit entsprechen.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die Vereinbarung unterliegt ... Recht.
1. Jeder Streit zwischen den beteiligten Parteien, der sich aus der Auslegung oder Anwendung der Vereinbarung ergibt,
und die nicht einvernehmlich beigelegt werden kann, wird gerichtlich in ... entschieden.
2. Klausel, welche die Aufnahme von neuen Partnern zulässt („LEADER- oder andere Lokale Aktionsgruppen können auf
ihren Wunsch durch eine Änderung dieser Vereinbarung einbezogen werden“)
3. Klausel, welche andere Änderungen zulässt

Name der koordinierenden Lokalen LEADER-Aktionsgruppe:
Name des Vertreters:
Stellung:
Telefonnummer:
Faxnummer:
E-mail Adresse:
Datum:
Ort (Anschrift, einschließlich Land):
Unterschrift:
Name der Lokalen LEADER-Aktionsgruppe / LEADER-ähnliche Organisation des Drittlands 1:
Name des Vertreters:
Stellung:
Telefonnummer:
Faxnummer:
E-mail Adresse:
Datum:
Ort (Anschrift, einschließlich Land):
Unterschrift:
Name der Lokalen LEADER-Aktionsgruppe/ LEADER-ähnliche Organisation des Drittlands „n“:
Name des Vertreters:
Stellung:
Telefonnummer:
Faxnummer:
E-mail Adresse:
Datum:
Ort (Adresse, einschließlich Land):
Unterschrift:
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8. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez
ACCORD DE COOPÉRATION TYPE
Intitulé du projet de coopération:
Contenu du projet de coopération (maximum 2000 caractPres, espaces y compris)

Déclaration:
Le soussigné, représentant du LEADER Groupe d’Action Locale/ d’Organisation organisée selon la méthodologie
LEADER dans les Pays Tiers, s’engage B mettre en Fuvre le projet de coopération et certifie la véracité des informations
qu’il contient.
Droit applicable et juridiction compétente
L’accord est régi par ….. loi.
1. Tout litige entre les parties résultant de l’interprétation ou de l’application de l’accord ne pouvant Ltre réglé B l’amiable
est porté devant les tribunaux de ………….
2. Clause permettant l’inclusion de nouveaux partenaires («les groupes LEADER ou les autres Groupes d’Action Locale
qui le désirent peuvent Ltre inclus au présent accord au moyen d’un avenant ? celui-ci»)
3. Clause permettant d’autres avenants

Signatures
Nom du LEADER Groupe d’Action Locale chargé de la coordination:
Nom du représentant:
Fonction:
Téléphone:
Télécopieur :
Date:
Lieu (adresse, pays compris):
Langues parlées/ comprises :
Signature:
Nom du LEADER Groupe d’Action Locale / Organisation organisée selon la méthodologie LEADER dans les Pays Tiers 1:
Nom du représentant:
Fonction:
Téléphone:
Télécopieur :
Date:
Lieu (adresse, pays compris):
Langues parlées/ comprises :
Date:
Lieu (adresse, pays compris):
Signature:
Nom du LEADER Groupe d’Action Locale / Organisation organisée selon la méthodologie LEADER dans les Pays
Tiers „n”:
Nom du représentant:
Fonction:
Téléphone:
Télécopieur :
Date:
Lieu (adresse, pays compris):
Langues parlées/ comprises :
Date:
Lieu (adresse, pays compris):
Signature:
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9. melléklet a 99/2012. (IX. 25.) VM rendelethez
A

B

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

NEMZETKÖZI EGYÜTTMÛKÖDÉSI PROJEKTRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERÉRE SZOLGÁLÓ ADATLAP
1. A projektre vonatkozó alapvetõ információk
1.1 Az együttmûködési projekt címe:
1.2. Rövidítés:
1.3. Az együttmûködési projekt keretében tervezett fellépések idõtartama:
1.3.1. Kezdési idõpont:
1.3.2. Befejezési idõpont:
1.4. Az együttmûködési projekt teljes idõtartamára tervezett összköltség (EUR-ban):
A projekt költségvetésének pénzügyi források szerinti bontása
1.4.1. Teljes költségvetés:
1.4.2. EMVA:
1.4.3. Közforrás:
1.4.4. Magánforrás:
A költségvetés partnerek szerinti bontása
1.4.5. A koordináló partner teljes költségvetése:
1.4.6. 1. partner:
1.4.7. 2. partner:
1.4.8. 3. partner:
1.4.9. 4. partner:
1.4.10 5. partner:
1.4.11 6. partner:
1.4.12 7. partner:
1.4.13 8. partner:

1.
2.
3.

2. Az együttmûködõ partnerekre vonatkozó információk
2.1. A koordináló partner adatai
2.1.1 A koordináló LEADER Helyi Akciócsoport
hivatalos megnevezése:
2.1.2 Az elnök neve:
2.1.3 Az együttmûködési ügyekért felelõs
kapcsolattartó személy a LEADER Helyi
Akciócsoportban
2.1.3.1. Név:
2.1.3.2. Kapcsolattartási cím:
2.1.3.3. Telefonszám:
2.1.3.4. Faxszám:
2.1.3.5. E-mail:
2.1.3.6. Nyelvek, amelyeken a kapcsolattartó
beszél/ért:
2.1.4 Az illetékes bejelentõ hatóság és a
kapcsolattartó személy neve:
2.1.5 A Bizottság tájékoztatásának idõpontja:
2.1.6 A jóváhagyást megadó illetékes hatóság
megnevezése:
2.1.7 A projekt jóváhagyásának idõpontja:
2.2. Az 1. Helyi Akciócsoport/ LEADER-szerûen
szervezõdött harmadik ország adatai

A

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

B

MAGYAR KÖZLÖNY

17.

18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

•

20673

2012. évi 126. szám

2.2.1. A Helyi Akciócsoport/ LEADER-szerûen
szervezõdött harmadik országbeli szervezet
hivatalos megnevezése:
2.2.2. Az elnök neve:
2.2.3. Az együttmûködési ügyekért felelõs
kapcsolattartó személy a Helyi Akciócsoportban /
LEADER-szerûen szervezõdött harmadik országbeli
szervezetben:
2.2.3.1 Név:
2.2.3.2 Kapcsolattartási cím:
2.2.3.3 Telefonszám:
2.2.3.4 Faxszám:
2.2.3.5 E-mail:
2.2.3.6 Nyelvek, amelyeken a kapcsolattartó
beszél/ért:
2.2.4. Az illetékes bejelentõ hatóság és a
kapcsolattartó személy neve:
2.2.5. A Bizottság tájékoztatásának idõpontja:
2.2.6. A jóváhagyást megadó illetékes hatóság
megnevezése:
2.2.7. A projekt jóváhagyásának idõpontja:

A

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

B

2.3. A 2. Helyi Akciócsoport / LEADER-szerûen szervezõdött harmadik országbeli szervezet adatai
2.3.1. A Helyi Akciócsoport/ LEADER-szerûen
szervezõdött harmadik országbeli szervezet
hivatalos megnevezése:
2.3.2. Az elnök neve:
2.3.3. Az együttmûködési ügyekért felelõs
kapcsolattartó személy a Helyi Akciócsoportban /
LEADER-szerûen szervezõdött harmadik országbeli
szervezetben:
2.3.3.1 Név:
2.3.3.2 Kapcsolattartási cím:
2.3.3.3 Telefonszám:
2.3.3.4 Faxszám:
2.3.3.5 E-mail:
2.3.3.6 Nyelvek, amelyeken a kapcsolattartó
beszél/ért:
2.3.4. Az illetékes bejelentõ hatóság és a
kapcsolattartó személy neve:
2.3.5. A Bizottság tájékoztatásának idõpontja:
2.3.6. A jóváhagyást megadó illetékes hatóság
megnevezése:
2.3.7. A projekt jóváhagyásának idõpontja:
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Határozatok Tára

A Kormány 1398/2012. (IX. 25.) Korm. határozata
a Belügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek címrendi
módosításáról és igazgatási szervezetei közötti elõirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok
alcím, 5. Bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése jogcím-csoport besorolását a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Célelõirányzatok alcím,
20. Bûncselekmények áldozatainak kárenyhítése jogcím-csoportra módosítja;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2012. január 1-jei határnappal
a címrendi változás átvezetését, egyidejûleg az átrendezés idõpontjáig végrehajtott évközi
elõirányzat-módosításokat,
zárolás,
teljesítési
adatok,
kötelezettségvállalások
és
a
kapcsolódó
elõirányzat-maradványok átrendezését – az ÁHT azonosító megváltoztatása nélkül – hajtsa végre;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
3. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, a Belügyminisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium igazgatási szervezetei közötti elõirányzat-átcsoportosítás érdekében 1,3 millió forint bázisba épülõ
átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím
terhére, a Kvtv. 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium igazgatása cím javára az 1. melléklet szerint.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1398/2012. (IX. 25.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir. Kiemelt
csoport előir.
száma
szám

XIV.
003704

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme
KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Módosítás
(+/-)

Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása

1
1
1
2

Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

-1,0
-0,3

-2,9
-0,7

1
2

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
Működési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

+1,0
+0,3

+2,9
+0,7

X.
000505

Előir.
csop.
név

2012. évi 126. szám

ÁHT.
egyedi
azonosító

•

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

1
1

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir. Kiemelt
csoport előir.
száma
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzatmódosítás érvényessége: b.) a következő év költségvetésébe beépülő

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

XIV.
003704

1
X.

000505

1
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Előir. Kiemelt
csoport előir.
száma
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Foglakoztatottak létszáma (fő) - időszakra

-1,3

-3,6

+1,3

+3,6

1
Összesen
1,3

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
1,3

20675

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
egyéb:
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következő
elrendelő
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása
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A Kormány 1399/2012. (IX. 25.) Korm. határozata
a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatás jellegû
tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról
1. A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Határozat) 1. számú melléklete 2., 3., 5. és 10. sorai helyébe az alábbi sorok lépnek:
„2.
„3.
„5.
„10.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Belügyminisztérium
Külügyminisztérium
Összesen:

865”
354”
632”
5578”

2. A Határozat 2. számú melléklete új 89/1. sorral egészül ki, továbbá a 11., 82. és a 93. sorai helyébe az alábbi sorok
lépnek:
„11.
„82.
„89/1.
„93.

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
Összesen:

244”
502”
210”
70716”

3. Hatályukat vesztik a Határozat 2. számú mellékletének 7., 8. és 10. sorai.
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

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.

