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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 44/2015. (XI. 2.) MNB rendelete
a „Semmelweis Ignác” arany emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulója alkalmából – „Semmelweis Ignác” 
megnevezéssel 5000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2015. november 6.

2. § (1) Az emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 0,5 gramm, átmérője 11 mm, széle sima.
 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben az  „5000” értékjelzés, alatta két vízszintes sorban a  „FORINT” 

felirat, valamint a  „2015” verési évszám és a  „BP.” verdejel olvasható. Az  emlékérme szélén, felső köriratban 
a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, bal oldalon Semmelweis Ignác portréjának ábrázolása látható. A  portrétól jobbra, lent, 
három egymás alatti vízszintes sorban az  „1818” és az  „1865” felirat, valamint Szöllőssy Enikő tervezőművész 
mesterjegye látható Az  emlékérme szélén, jobb oldalon, félköriratban a  „SEMMELWEIS” felirat olvasható. 
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. prooflike – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2015. november 6-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

 
	  

	  

2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
 

	  

	  

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 45/2015. (XI. 2.) MNB rendelete
a „Semmelweis Ignác” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulója alkalmából – „Semmelweis Ignác” 
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2015. november 6.

2. § (1) Az emlékérme réz (75%), nikkel (4%) és cink (21%) ötvözetéből készült, súlya 2,7 gramm, átmérője 20 mm, széle 
sima.

 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben a  „2000” értékjelzés, alatta, két vízszintes sorban a  „FORINT” 
felirat, valamint a  „2015” verési évszám és a  „BP.” verdejel olvasható. Az  emlékérme szélén, felső köriratban 
a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
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 (3) Az emlékérme hátlapján, bal oldalon Semmelweis Ignác portréjának ábrázolása látható. Az  ábrázolástól jobbra, 
lent, három egymás alatti vízszintes sorban az „1818” és az „1865” felirat, valamint Szöllőssy Enikő tervezőművész 
mesterjegye látható. Az  emlékérme szélén, jobb oldalon, félköriratban a  „SEMMELWEIS” felirat olvasható. 
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2015. november 6-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 45/2015. (XI. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 45/2015. (XI. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete
a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Millenáris 
Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  Az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának 2018. december 31-ig
a) a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint
b) a Millenáris Széllkapu Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
tekintetében a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központot jelölöm ki.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások 
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 16/B. §-a 
a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Amennyiben az  ügyfél támogatási vagy valamely kifizetési kérelmével összefüggő fellebbezése tárgyában 
az  elsőfokú döntést megváltoztató másodfokú döntést, vagy a  megsemmisítő másodfokú döntés alapján 
a  megismételt eljárásban hozott új elsőfokú döntést 2015. május 31. napja után vette kézhez, – az  e  rendeletben 
és az  egyes támogatási jogcím tekintetében irányadó miniszteri rendeletekben írt határidőktől eltérően – utolsó 
kifizetési kérelmét 2015. november 13. napjáig nyújthatja be.”

 (2) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 17. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben az ügyfél támogatási vagy valamely kifizetési kérelmével 
összefüggő fellebbezése tárgyában az elsőfokú döntést megváltoztató másodfokú döntést, vagy a megsemmisítő 
másodfokú döntés alapján a  megismételt eljárásban hozott új elsőfokú döntést 2015. május 31. napja után vette 
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kézhez, – az  e  rendeletben és az  egyes támogatási jogcím tekintetében irányadó miniszteri rendeletekben írt 
határidőktől eltérően – az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. november 13. napjáig kell benyújtania.”

 (3) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 25. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Amennyiben a  támogatásra jogosult ügyfél jogorvoslati eljárást követően 2015. május 31. után jogerőre 
emelkedett helyt adó, vagy részben helyt adó támogatási döntéssel rendelkezik, úgy – az  e  rendeletben és 
az egyes támogatási jogcím tekintetében irányadó miniszteri rendeletekben írt határidőktől eltérően – legkésőbb 
2015.  november 13-ig köteles a  támogatott műveletet megvalósítani, valamint az  utolsó kifizetési kérelmet 
benyújtani.”

 (4) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 30/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30/B.  § Amennyiben az  ügyfél a  30/A.  § a)–d)  pontjaiban meghatározott valamely okiratot az  utolsó kifizetési 
kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, vagy 
az  engedély még nem emelkedett jogerőre, az  egyéb feltételek teljesítése esetén kifizetési kérelmének helyt kell 
adni, ezen okiratot pedig a kifizetési határozat közlésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtania.”

 (5) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 35. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben az ügyfél a 30/B. §-ban írt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a kifizetett támogatás 
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

 (6) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következő 36/N. §-sal egészül ki:
„36/N.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] megállapított 16/B. § (1) és (1b) bekezdését, a 17. § 
(5) bekezdését, 25. § (2a) és (2b) bekezdését, valamint 30/B. §-t a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő eljárásokban és ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
a) 16/B. § (1) bekezdésében az „(1a) bekezdésben” szövegrész helyébe az „(1a) és (1b) bekezdésekben” szöveg,
b) 25. § (2a) bekezdésében a „2014. március 31. után” szövegrész helyébe a „2014. március 31. és 2015. május 31. 

között” szöveg
lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez 
nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 
módosítása

3. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás 
igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 88/2007. (VIII. 17.) 
FVM rendelet] „Záró rendelkezés” alcíme a következő 16/F. §-sal egészül ki:
„16/F.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM  rendelet] hatályon kívül helyezett 3.  § (3)  bekezdést 
a 2015. évi kifizetési kérelem alapján indult eljárásokban sem kell alkalmazni.”

4. §  Hatályát veszti a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 3. § (3) bekezdése.

3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítása

5. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 137/2008. (X. 18.) 
FVM rendelet] 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben az  ügyfél a  (2)  bekezdésben meghatározott valamely okiratot az  utolsó kifizetési kérelemmel 
nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, az egyéb feltételek 
fennállása esetén kifizetési kérelmének helyt kell adni, ezen okiratot pedig a kifizetési határozat közlésétől számított 
6 hónapon belül kell benyújtania.”
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 (2) A 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amennyiben az ügyfél a 8. § (4) bekezdésében írt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a kifizetett 
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

 (3) A 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet „Záró rendelkezés” alcíme a következő 10/E. §-sal egészül ki:
„10/E.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM  rendelet] megállapított 8.  § (4)  bekezdést és 9.  § 
(7) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

6. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I.  és  II. 
intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] 7.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A  támogatási és kifizetési kérelem csak a  benyújtási időszakot megelőző nyolcadik munkanapon lezárult, és 
a benyújtást megelőzően pénzügyileg rendezett képzésekre vonatkozóan nyújtható be.”

 (2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet „Záró rendelkezés” alcíme a következő 10/J. §-sal egészül ki:
„10/J.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] megállapított 7. § (4) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) 
MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet módosítása

7. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 160/2009. (XI. 19.) 
FVM rendelet] 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben az  ügyfél a  (3)  bekezdésben meghatározott valamely okiratot az  utolsó kifizetési kérelemmel 
nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, az egyéb feltételek 
fennállása esetén kifizetési kérelmének helyt kell adni, ezen okiratot pedig a kifizetési határozat közlésétől számított 
6 hónapon belül kell benyújtania.”

 (2) A 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Amennyiben az ügyfél a 8. § (5) bekezdésében írt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a kifizetett 
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

 (3) A 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet „Záró rendelkezések” alcíme a következő 10/G. §-sal egészül ki:
„10/G.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM  rendelet] megállapított 8.  § (5)  bekezdést és 9.  § 
(7) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

6. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 
2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet módosítása

8. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011. (V. 26.) VM rendelet [a  továbbiakban: 44/2011. (V. 26.) 
VM rendelet] 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben az  ügyfél a  (3)  bekezdésben meghatározott valamely okiratot az  utolsó kifizetési kérelemmel 
nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, az egyéb feltételek 
fennállása esetén kifizetési kérelmének helyt kell adni, ezen okiratot pedig a kifizetési határozat közlésétől számított 
6 hónapon belül kell benyújtania.”
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 (2) A 44/2011. (V. 26.) VM rendelet 16. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben az ügyfél a 15. § (5) bekezdésében írt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a kifizetett 
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

 (3) A 44/2011. (V. 26.) VM rendelet „10. Záró rendelkezések” alcíme a következő 17/E. §-sal egészül ki:
„17/E.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM  rendelet] megállapított 15.  § (5)  bekezdést és 16.  § 
(6) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

7. Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 
2. prioritási tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 
módosítása

9. §  Az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási tengelye 
szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet [a  továbbiakban: 50/2011. (VI. 6.) 
VM rendelet] a következő 41/D. és 41/E. §-sal egészül ki:
„41/D.  § Az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló Halászati Operatív Program 2. prioritási 
tengelye szerinti beruházási támogatások feltételeiről szóló 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet módosításáról szóló 
4/2014. (X. 1.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 4/2014. (X. 1.) MvM rendelet] megállapított 29. § a) és b) pontját
a) a 4/2014. (X. 1.) MvM rendelet, és
b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló 
egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) MvM  rendelet 
[a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
41/E.  § A  48/2015. (XI. 2.) MvM  rendelettel megállapított 20/A.  § és 25.  § (1)  bekezdést a  48/2015. (XI. 2.) 
MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

10. §  Az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet
a) 20/A. §-ában a „2015. október 31-ig” szövegrész helyébe a „2016. január 31-ig” szöveg,
b) 20/A. §-ában a „2015. október 31. napját” szövegrész helyébe a „2016. január 31. napját” szöveg,
c) 25. § (1) bekezdésében a „20%-kal” szövegrész helyébe az „5%-kal” szöveg
lép.

11. §  Hatályát veszti az 50/2011. (VI. 6.) VM rendelet 13. § (3b) bekezdése.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés 
keretében a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó 
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet módosítása

12. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében 
a  növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó támogatások 
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet [a  továbbiakban: 53/2011. (VI. 10.) 
VM rendelet] 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  tételek (5)  bekezdésben meghatározott felszaporítását a  NÉBIH 2015. november 15-ig igazolja 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) Közvetlen Támogatások Igazgatósága felé.”

 (2) Az 53/2011. (VI. 10.) VM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM  rendelet] megállapított 6.  § (6)  bekezdést és 16.  § 
(4) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

13. §  Az 53/2011. (VI. 10.) 16.  § (4)  bekezdésében a  „6.  § (6)  bekezdésében” szövegrész helyébe a  „6.  § (5) és 
(5a) bekezdésében” szöveg lép.
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9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
76/2011. (VII. 29.) VM rendelet módosítása

14. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének 
végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 
[a továbbiakban: 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet] a következő 25/G. §-sal egészül ki:
„25/G.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM  rendelet] hatályon kívül helyezett 3.  § (8)  bekezdést 
a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

15. §  Hatályát veszti a 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet 3. § (8) bekezdése.

10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 
a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet módosítása

16. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a  LEADER Helyi 
Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2012. (VI. 8.) 
VM rendelet [a továbbiakban: 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet] 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Amennyiben az  ügyfél a  (2)  bekezdésben meghatározott valamely okiratot az  utolsó kifizetési kérelemmel 
nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, az egyéb feltételek 
fennállása esetén kifizetési kérelmének helyt kell adni, ezen okiratot pedig a kifizetési határozat közlésétől számított 
6 hónapon belül kell benyújtania.”

 (2) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben az ügyfél a 14. § (7) bekezdésében írt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a kifizetett 
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

 (3) Az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet a következő 19/D. §-sal egészül ki:
„19/D.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet]
a) megállapított 14.  § (7)  bekezdést és 15.  § (6)  bekezdést a  48/2015. (XI. 2.) MvM  rendelet hatálybalépésekor 
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell,
b) hatályon kívül helyezett 7.  § (3)  bekezdés b)  pontját és 7.  § (6)  bekezdését a  48/2015. (XI. 2.) MvM  rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

17. §  Hatályát veszti az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet
a) 7. § (3) bekezdés b) pontja,
b) 7. § (6) bekezdése.

11. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés 
végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet 
módosítása

18. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 11/2013. (III. 5.) VM rendelet [a  továbbiakban: 11/2013. (III. 5.) 
VM rendelet] 2. § (6b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6b) A  támogatási határozat jogerőre emelkedését követően a  jóváhagyott tevékenységekben – ide nem 
értve valamely tevékenység elmaradását – vagy az  ügyfelek személyében bekövetkező változás – kivéve 
a  kötelezettségátadást és a  jogutódlást – esetében a  koordináló szervezetnek meg kell küldenie a  módosítás 
elfogadhatóságára vonatkozó javaslatát az IH részére. Az IH dönt a módosítás elfogadhatóságáról.”
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 (2) A 11/2013. (III. 5.) VM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] megállapított 2. § (6b) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) 
MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdei közjóléti létesítmények 
megvalósításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet 
módosítása

19. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  erdei közjóléti létesítmények megvalósításához nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet [a  továbbiakban: 66/2013. (VII. 29.) 
VM rendelet] 8. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) Amennyiben az építési engedély-köteles beruházást megvalósító ügyfél a jogerős használatbavételi engedélyt 
nem tudja az  erdészeti hatósághoz be nyújtani, mert azzal még nem rendelkezik, az  egyéb feltételek fennállása 
esetén kifizetési kérelmének helyt kell adni, a  jogerős engedélyt pedig a  kifizetési határozat közlésétől számított 
6 hónapon belül kell benyújtania.”

 (2) A 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Amennyiben az ügyfél a 8. § (4a) bekezdésben írt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a kifizetett 
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

 (3) A 66/2013. (VII. 29.) VM rendelet „13. Záró rendelkezés” alcíme a következő 13/C. §-sal egészül ki:
„13/C.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM  rendelet] megállapított 8.  § (4a)  bekezdést és 12.  § 
(7) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

13. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet módosítása

20. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a  vidéki gazdaság és a  lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 103/2013. (XI. 8.) 
VM rendelet [a továbbiakban: 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet] 14. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(11) Amennyiben az ügyfél a (10) bekezdésben meghatározott okiratot az utolsó kifizetési kérelemmel nem nyújtja 
be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, az  egyéb feltételek fennállása 
esetén kifizetési kérelmének helyt kell adni, ezen okiratot pedig a kifizetési határozat közlésétől számított 6 hónapon 
belül kell benyújtania.”

 (2) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet 16. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben az ügyfél a 14. § (11) bekezdésben írt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a kifizetett 
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

 (3) A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet a következő 26. §-sal egészül ki:
„26.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM  rendelet] megállapított 14.  § (11)  bekezdést és 16.  § 
(6) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

14. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 
a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosítása

21. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a  LEADER Helyi 
Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) 
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VM rendelet [a továbbiakban: 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet] 15. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(5a) Amennyiben az  ügyfél a  (3) és (5)  bekezdésben meghatározott valamely okiratot az  utolsó kifizetési 
kérelemmel nem nyújtja be és hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, az egyéb 
feltételek fennállása esetén kifizetési kérelmének helyt kell adni, ezen okiratot pedig a kifizetési határozat közlésétől 
számított 6 hónapon belül kell benyújtania.”

 (2) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet 16. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben az ügyfél a 15. § (5a) bekezdésben írt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a kifizetett 
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

 (3) A 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet a következő 24. §-sal egészül ki:
„24.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM  rendelet] megállapított 15.  § (5a)  bekezdést és 16.  § 
(3) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

15. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai 
berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet módosítása

22. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések 
korszerűsítés céljából történő beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 116/2013. (XII. 12.) 
VM rendelet [a továbbiakban: 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet] 11. §-a a következő (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) Amennyiben az  ügyfél az  utolsó kifizetési kérelem benyújtásakor az  üzemeltetéshez szükséges valamely 
engedélyt nem csatolja, mert azzal még nem rendelkezik, az egyéb feltételek fennállása esetén kifizetési kérelmének 
helyt kell adni, ezen okiratot pedig a kifizetési határozat közlésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtania.”

 (2) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben az  ellenőrzés során az  MVH megállapítja, hogy az  ügyfél a  13.  § (4)  bekezdésében írtaknak 
vagy az  üzemeltetési kötelezettségének nem tesz eleget, a  kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett 
támogatásnak minősül.”

 (3) A 116/2013. (XII. 12.) VM rendelet a következő 15/G. §-sal egészül ki:
„15/G.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM  rendelet] megállapított 11.  § (6b) és 13.  § (4)  bekezdést 
a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

16. Az Európai Halászati Alapból a 3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések 
támogatásának részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet módosítása

23. § (1) Az  Európai Halászati Alapból a  3. prioritási tengely szerinti közös érdekeket célzó intézkedések támogatásának 
részletes feltételeiről szóló 17/2014. (III. 7.) VM rendelet [a  továbbiakban: 17/2014. (III. 7.) VM rendelet] 8.  §-a 
a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az  5.  § c)  pontja szerinti intézkedések közül a  közbeszerzési eljárással megvalósulók esetén 
a támogatásigénylési csomag 2015. december 15. napjáig nyújtható be.”

 (2) A 17/2014. (III. 7.) VM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM  rendelet] megállapított 8.  § (10) és (11)  bekezdést 
a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

24. §  A 17/2014. (III. 7.) VM rendelet 8.  § (10)  bekezdésében a „2015. november 30-át követően” szövegrész helyébe 
az „– a (11) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. november 30-át követően” szöveg lép.
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17. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőterületeket érintő tűzkárok 
megelőzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 
módosítása

25. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  erdőterületeket érintő tűzkárok megelőzéséhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet [a továbbiakban: 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet] 
14. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben az  ügyfél a  (4)  bekezdés szerinti vízjogi üzemeltetési engedélyt a  2015-ben benyújtott kifizetési 
kérelemmel nem nyújtja be, és azt hiánypótlás keretében sem tudja pótolni, mert azzal még nem rendelkezik, 
az egyéb feltételek fennállása esetén kifizetési kérelmének helyt kell adni, ezen okiratot pedig a kifizetési határozat 
közlésétől számított 6 hónapon belül kell benyújtania.”

 (2) A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 14. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben a  vízjogi üzemeltetési engedély köteles beruházást megvalósító ügyfél a  2016.  évi egységes 
kérelem részeként nyújt be kifizetési kérelmet, részére kifizetés csak akkor teljesíthető, ha a  jogerős engedély 
másolatát legkésőbb 2016. június 30. napjáig csatolja. Az  MVH az  eljárást a  jogerős engedély benyújtásáig, de 
legkésőbb 2016. június 30. napjáig felfüggeszti.”

 (3) A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 18. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben az ügyfél a 14. § (5) bekezdésben írt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a kifizetett 
támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

 (4) A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] megállapított
a) 14. § (5) bekezdést és 18. § (4) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
eljárásokban,
b) 14. § (1) és (6) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben
is alkalmazni kell.”

26. §  A 41/2014. (IV. 8.) VM rendelet 14. § (1) bekezdésében a „2015.” szövegrész helyébe a „2016.” szöveg lép.

18. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat 
működtetéséhez nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet 
módosítása

27. §  Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez nyújtott 
támogatás részletes feltételeiről szóló 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet [a továbbiakban: 48/2014. (IV. 25.) VM rendelet] 
a következő 14. §-sal egészül ki:
„14.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM rendelettel [a továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet] megállapított 9. § (5) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) 
MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

28. §  A 48/2014. (VI. 25.) VM rendelet 9.  § (5)  bekezdésében az „elszámolt összeget” szövegrész helyébe az „elszámolt 
képzési költségek összegét” szöveg lép.

19. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság 
számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes 
feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet módosítása

29. § (1) Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a  vidéki gazdaság és a  lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) 
MvM rendelet [a továbbiakban: 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet] 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
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„(2) A támogatási határozattal jóváhagyott műveletet legkésőbb 2015. november 6-ig meg kell valósítani. Kifizetési 
kérelem legkésőbb 2015. november 6-ig nyújtható be.”

 (2) A 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:
„20.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM  rendelet] megállapított 3.  § (2)  bekezdést és 15.  § 
(1) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

30. §  A 21/2015. (IV. 17.) MvM  rendelet 15.  § (1)  bekezdésében a  „2015. október 30-ig” szövegrész helyébe 
a „2015. november 6. napjáig” szöveg lép.

20. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához 
a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet 
módosítása

31. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a  2015.  évben 
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM  rendelet 10.  § (1)  bekezdésében 
az „október 21-ig” szövegrész helyébe a „november 13-ig” szöveg lép.

21. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez 
a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V. 6.) MvM rendelet 
módosítása

32. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  kertészeti gépek beszerzéséhez a  2015.  évben nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 26/2015. (V. 6.) MvM  rendelet [a  továbbiakban: 26/2015. (V. 6.) 
MvM rendelet] a következő 12/C. §-sal egészül ki:
„12/C.  § Az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az  Európai Halászati Alap társfinanszírozásában 
megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 48/2015. (XI. 2.) 
MvM  rendelettel [a  továbbiakban: 48/2015. (XI. 2.) MvM  rendelet] megállapított 3.  § (6)  bekezdést és 4.  § 
(1) bekezdést a 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

33. §  A 26/2015. (V. 6.) MVM rendelet
a) 3. § (6) bekezdésében az „október 15-ig” szövegrész helyébe a „november 6-ig” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében az „október 15-ig” szövegrész helyébe a „november 6-ig” szöveg
lép.

22. Záró rendelkezés

34. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A földművelésügyi miniszter 68/2015. (XI. 2.) FM rendelete
egyes, a földművelésügyi ágazatba tartozó támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 3. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. §  Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 7. § 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  2015. évben rendelkezésre álló keret összege 8943,3 millió forint, amelyből 2500 millió forint a  baromfi 
ágazatban, 6443,3 millió forint pedig az  egyéb állattenyésztési ágazatban kerülhet felhasználásra. Ha a  baromfi 
ágazatban vagy az  egyéb állattenyésztési ágazatban a  jóváhagyott támogatás mértéke meghaladja az  adott 
ágazatra a  2015. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a  2015. évben elvégzett 
szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények a  másik ágazatban 
felhasználható keret terhére is teljesíthetőek. A  2015. évben rendelkezésre álló keret terhére a  2015. évben 
elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a  2014. évben elvégzett 
szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények 
teljesíthetők.”

2. §  A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:
„14. § E rendeletnek az egyes, a földművelésügyi ágazatba tartozó támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 68/2015. (XI. 2.) FM rendelettel [a továbbiakban: 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet] módosított 7. § 
(2) bekezdését a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

3. §  A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól 
szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet módosítása

4. § (1) A jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) 
FVM rendelet [a továbbiakban: 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet] 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) jégeső-elhárító szervezet: természetes személyekből, jogi személyekből vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetekből álló nonprofit gazdasági társaság, amely egy meghatározott területen a nagy károkat okozó jégesők 
kialakulásának megakadályozása érdekében jégeső-elhárító rendszert működtet;”

 (2) Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 2. §-a a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„f ) egy és ugyanazon vállalkozás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. 
(III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 5a. pontjában meghatározott vállalkozások;
g) tárgyév: a díjtámogatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtásának naptári éve.”

5. §  Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Díjtámogatásra jogosult az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet (a továbbiakban: kedvezményezett), aki vagy amely
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a) megfelel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és 
az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 
702/2014/EU bizottsági rendelet) I. számú mellékletében megfogalmazott mikro-, kis- és középvállalkozás 
meghatározásának;
b) a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a  továbbiakban: eljárási törvény) szerinti 
nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett, vagy legkésőbb a  díjtámogatási kérelem benyújtásával 
egyidejűleg kérelmezi nyilvántartásba vételét az  eljárási törvény alapján vezetett Egységes Mezőgazdasági 
Ügyfél-nyilvántartási Rendszerbe;
c) a díjtámogatási kérelem benyújtásának időpontjában
ca) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,
cb) megfelel az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 50.  § (1)  bekezdés a) és 
c) pontjában meghatározott követelményeknek;
d) nem címzettje érvényben lévő támogatás visszafizetésére kötelező olyan európai bizottsági határozatnak, amely 
a támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánította;
e) nem minősül a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
f ) a jégeső-elhárító rendszer működésének területén termőföldet használ;
g) a  tárgyévi jégeső-elhárítási díjfizetési kötelezettségének a  jégeső-elhárító szervezet által meghatározott 
határidőig eleget tesz;
h) kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben megállapítást nyer a  díjtámogatásra való jogosulatlansága, úgy 
a jégeső-elhárító szervezet részére a számla szerinti jégeső-elhárítási díj teljes összegét megfizeti;
i) a c)–e) pontban foglaltakról a j) pont szerinti meghatalmazásban nyilatkozik és
j) meghatalmazást ad a jégeső-elhárító szervezetnek arra vonatkozóan, hogy a jégeső-elhárító szervezet helyette és 
nevében az e rendelet szerinti
ja) díjtámogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet (a  továbbiakban: díjtámogatási kérelem) benyújtsa 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), valamint
jb) díjtámogatás kifizetésére irányuló kérelmet (a  továbbiakban: kifizetési kérelem) nyújtson be a  jégeső-elhárító 
szervezet székhelye szerint illetékes földművelésügyi igazgatási hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
(a továbbiakban: földművelésügyi hatóság)
előtti eljárásra.
(2) A kedvezményezett az (1) bekezdés j) pontja szerinti meghatalmazásban nyilatkozik arról, hogy
a) a jégeső-elhárító szervezet által nyújtott jégeső-elhárítási szolgáltatást kíván igénybe venni, és
b) megismerte a díjtámogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket.
(3) A  díjtámogatási kérelmet a  jégeső-elhárító szervezetnek a  kedvezményezett (1)  bekezdés j)  pont ja)  alpontja 
szerinti meghatalmazása alapján tárgyév április 30-ig – az  1. számú melléklet szerinti adattartalommal – az  MVH 
által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon, kedvezményezettenkénti bontásban kell benyújtania 
az MVH-hoz.
(4) A  hiányosan vagy nem megfelelően kitöltött díjtámogatási kérelem vonatkozásában az  MVH egy alkalommal, 
nyolc napos határidő tűzésével hiánypótlásra hívja fel a jégeső-elhárító szervezetet.”

6. §  Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 6. §-át megelőző alcíme helyébe a következő alcím lép:
„A kifizetési kérelem benyújtása és elbírálása
6.  § (1) A  kifizetési kérelem benyújtására – a  kedvezményezett 4.  § (1)  bekezdés j)  pont jb)  alpontja szerinti 
meghatalmazása alapján – az a jégeső-elhárító szervezet jogosult, amely
a) legalább tízezer négyzetkilométer kiterjedésű területen jégeső-elhárító rendszert működtet,
b) az adott támogatási évre a földművelésügyi hatósághoz benyújtott jégeső-elhárítási tervvel rendelkezik,
c) a tárgyévet megelőző évben végzett jégeső-elhárítási tevékenységéről készített beszámolóját a földművelésügyi 
hatósághoz és az agrárpolitikáért felelős miniszterhez benyújtotta, kivéve a tevékenységét a tárgyévben megkezdő 
jégeső-elhárító szervezetet,
d) a  szolgáltatásait igénybe vevő mezőgazdasági termelők tárgyévre megállapított jégeső-elhárítási díjfizetési 
kötelezettségét és annak teljesítését dokumentálja,
e) az eljárási törvény szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett,
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f ) a kifizetési kérelem benyújtásakor
fa) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,
fb) megfelel az Áht. 50. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott követelményeknek és
fc) az fa) és fb) alpontokban foglaltakról a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik, és
g) olyan kedvezményezett nevében nyújtja be a kifizetési kérelmet, amelynek a díjtámogatási kérelmét az MVH nem 
utasította el.
(2) Egy kedvezményezettre vonatkozóan a tárgyévben kizárólag egy kifizetési kérelem nyújtható be.
(3) A kifizetési kérelmet a jégeső-elhárító szervezetnek – a 2. számú melléklet szerinti adattartalommal – a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által rendszeresített és a  honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtania 
a földművelésügyi hatósághoz tárgyév június 1. és június 30. között.
(4) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a) első igénylés alkalmával, valamint, ha abban a  korábban benyújtottakhoz képest változás következett be, 
az érvényes alapszabály vagy társasági szerződés másolati példányát,
b) a jégeső-elhárítási díjról kiállított számla másolati példányát, és
c) az  előző évről készített beszámolót, valamint az  adott támogatási évre vonatkozó jégeső-elhárítási tervet, ha 
a jégeső-elhárító szervezet azokat korábban még nem nyújtotta be, kivéve a tevékenységét a tárgyévben megkezdő 
jégeső-elhárító szervezetet.
(5) Az  előírásoknak megfelelő kifizetési kérelmen a  földművelésügyi hatóság a  kedvezményezett támogatási 
jogosultságát igazolja és a kifizetési kérelmeket tárgyév július 20-áig továbbítja az MVH részére.
(6) Az MVH a kifizetési kérelmeket a beérkezésüket követő harminc napon belül bírálja el, majd intézkedik a jogos 
díjtámogatásnak a  jégeső-elhárító szervezet részére történő kifizetéséről. Az  MVH a  határozatok közlésével 
egyidejűleg a  kedvezményezettenkénti részletezést tartalmazó mellékletet megküldi a  jégeső-elhárító 
szervezetnek, továbbá a kedvezményezettel közli a díjtámogatás összegét.
(7) Ha a  kedvezményezett nem jogosult a  díjtámogatásra, az  MVH erről határozatban értesíti a  jégeső-elhárító 
szervezetet és a kedvezményezettet.
(8) A jégeső-elhárító szervezet az újonnan létesített talajgenerátorokról legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásával 
egyidejűleg értesíti a  földművelésügyi hatóságot, amely a területén működő talajgenerátorokról – településszintű 
bontásban – nyilvántartást vezet.”

7. §  Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 7/A. §-a a következő (6)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A támogatástartalom összegét a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, az Európai 
Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell euróban meghatározni.
(7) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen 
irányú felhívása esetén a  támogatott köteles azokat bemutatni. A  csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott 
támogatásokról az Európai Bizottság kérésére húsz munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
(8) A csekély összegű támogatás odaítélése során az adott üzleti évben, valamint az azt megelőző két üzleti év alatt 
odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(9) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján általános csekély összegű támogatás esetén a támogatás a csekély 
összegű közszolgáltatási támogatással az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének 
az  általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig 
halmozható.
(10) Az  általános és a  mezőgazdasági csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható 
költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha 
a  támogatások halmozása túllépi az  Európai Bizottság által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi 
rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást 
vagy összeget. A  nem konkrét elszámolható költségekre nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető csekély 
összegű támogatás halmozható más, az  Európai Bizottság által elfogadott csoportmentességi rendelet vagy 
határozat alapján nyújtott állami támogatással.
(11) Az  egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 
hatálya alá tartozó, a  folyó üzleti évben, valamint az  azt megelőző két üzleti év során odaítélt csekély összegű 
támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a  200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást 
ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetén a 100 000 eurónak 
megfelelő forintösszeget.
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(12) Általános csekély összegű támogatás nem nyújtható a  közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatásért 
végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.
(13) Az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott 
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet 
(a  továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet) alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás esetén, 
a  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint az  1407/2013/EU bizottsági 
rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében 
a  mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az  1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások 
az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.  cikk (2)  bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az  utóbbi 
tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, hogy az érintett 
tagállam megfelelő eszközökkel – úgymint a  tevékenységek szétválasztása vagy a  költségek megkülönböztetése 
révén – biztosítja, hogy az  elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az  1407/2013/EU 
bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.
(14) A  mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó ágazatban, valamint a  halászati és 
akvakultúra-ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a mezőgazdasági termelőágazatra 
tekintettel az  1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az  Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra 
való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 717/2014/EU 
bizottsági rendelet) 3.  cikk (2)  bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az  utóbbi tevékenységre vagy 
tevékenységekre tekintettel az említett rendelettel összhangban nyújtott csekély összegű támogatásokkal, feltéve, 
hogy az  érintett tagállam megfelelő eszközökkel – úgymint a  tevékenységek szétválasztása vagy a  költségek 
megkülönböztetése révén – biztosítja, hogy az  elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön 
a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatásban.”

8. §  Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  § Ez  a  rendelet a  mezőgazdasági és az  erdészeti ágazatban, valamint a  vidéki térségekben nyújtott állami 
támogatásokról szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatás (2014/C 204/01) hatálya alá 
tartozó támogatási programot tartalmaz.”

9. §  Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet
a) a 2. melléklet szerinti 1. számú melléklettel egészül ki,
b) 2. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

10. §  Az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet
a) 2.  § c)  pontjában, 5.  § (1) és (2)  bekezdésében, 7.  § (1) és (2)  bekezdésében, valamint 7/A.  § (1),  (4) és 

(5) bekezdésében a „szervezet” szövegrészek helyébe a „jégeső-elhárító szervezet” szöveg,
b) a 3. § b) pontjában az „az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet” szövegrész 
helyébe az „az 1407/2013/EU bizottsági rendelet” szöveg,

c) 7/A. § (2) bekezdésében a „szervezetnek” szövegrész helyébe a „jégeső-elhárító szervezetnek” szöveg,
d) az 5. § (6) bekezdésében az „a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és 

egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a  továbbiakban: 
eljárási törvény)” szövegrész helyébe az „az eljárási törvény” szöveg,

e) 7/A.  § (4)  bekezdés c)  pont ca)  alpontjában az  „az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) 
Korm. rendelet 11/A. §-ában” szövegrész helyébe a „37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11–11/A. §-ában” szöveg,

f ) 7/A. § (5) bekezdésében a „tíz százaléka” szövegrész helyébe a „huszonöt százaléka” szöveg
lép.

3. A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló  
9/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása

11. §  A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 20. § 
(3) bekezdésében a „tárgyév november 1-jéig” szövegrész helyébe a „tárgyév november 15-éig” szöveg lép.
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4. Záró rendelkezés

12. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelethez
„1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

  A B C D

1.       2015–20

2.

Technikai 

kód

Támogatási jogcím (állatbetegség 

megnevezése)
Támogatható állatfajok

Támogatható költségek maximális, áfát nem 

tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási 

egységenként, amely tartalmazza a felhasznált 

eszközök, állatgyógyászati készítmények, 

továbbá  

a mintaküldés költségeit

3. A001 Szarvasmarha-tuberkulózis szarvasmarha, bivaly, 
szarvasfélék

Allergiás bőrpróba: Gazdaságonkénti 
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft

4. A002 Szarvasmarha-brucellózis szarvasmarha, bivaly Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: 1000 Ft

5. A003 Enzootiás szarvasmarha- 
leukózis

szarvasmarha Mintavétel:  
Gazdaságonkénti 
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: 1000 Ft

6. B002 IBR/IPV szarvasmarha Immunizálás: Kislétszámú állattartó 
telep:
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagylétszámú állattartó telep:  
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:  
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: Elisa, VN: 1120 Ft  
PCR: 5500 Ft
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7. A004 Juh/Kecske Brucellózis (Brucella 
melitensis)

juh, kecske Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: 1000 Ft 

8. A005 Aujeszky-féle betegség sertés, vaddisznó Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: Elisa, VN: 1260 Ft,  
PCR: 5500 Ft

9. B003 Salmonella pullorum házityúk Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–100. egyed: 140 Ft  
minden további egyed: 28 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: 500 Ft

10. B004 Salmonella gallinarum házityúk Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–100. egyed: 140 Ft  
minden további egyed: 28 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: 500 Ft

11. A006 Klasszikus sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: Elisa: 1540 Ft  
PCR: 5500 Ft

12. B005 Afrikai sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: 9800 Ft 
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13. B006 Sertések hólyagos betegsége sertés Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: 
Elisa: 1260 Ft, VN: 2000 Ft,  
PCR: 5500 Ft

14. A007 Madárinfluenza valamennyi madárfaj Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–100. egyed: 140 Ft  
minden további egyed: 28 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: HAG próba: 840 Ft  
RT PCR: 5500 Ft

15. B007 Kéknyelv betegség szarvasmarha, juh, 
kecske

Immunizálás:  
Kislétszámú állattartó telep: 1400 Ft/
egyed/alkalom 
Nagylétszámú állattartó telep:  
400 Ft/egyed/alkalom 
Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: Elisa: 1260 Ft,  
PCR: 5500 Ft

16. B008 Paratuberkulózis szarvasmarha Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: 1500 Ft

17. A008 Szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma vagy súrlókór

valamennyi emlős 
állatfaj

Mintavétel: 3500 Ft Laboratóriumi 
diagnosztikai vizsgálat:  
Prion ELISA: 5600 Ft

18. B009 Campylobacteriosis valamennyi baromfi 
faj

Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: 7000 Ft

19. B010 Listeriosis valamennyi baromfi 
faj

Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: 11 200 Ft
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20. A009 Szalmonellózis valamennyi 
gazdasági haszonállat

Immunizálás:  
70 Ft/egyed/alkalom Gyógykezelés: 
7 Ft/egyed (csak a nemzeti 
ellenőrzési terv alá még nem tartozó 
állományok esetében)  
Mintavétel: 7000 Ft/légtér/alkalom  
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat (maximum:  
21 000 Ft/légtér/alkalom):  
Salmonella kimutatása:  
6300 Ft/vizsgálat*  
Salmonella szerotipizálása:  
7700 Ft/db  
Broiler állományból izolált 
Salmonella törzs szerocsoport 
szűrővizsgálata: 3500 Ft/db  
H antigén meghatározása:  
4900 Ft/db  
Törzs vakcina eredetének vizsgálata: 
3500 Ft/db

21. A010 Sertés brucellózis sertés Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: 1000 Ft

22. A011 PRRS sertés Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: Elisa: 1820 Ft, PCR: 5500 Ft

23. C001 Kapcsolódó állat-egészségügyi 
szolgáltatás, gyógykezelés, 
immunizálás

baromfi és 
szarvasmarha  
 
sertés (tenyészkoca) 

Szolgáltatási díj és anyagköltség:  
legfeljebb 4200 Ft/vágóhídra 
szállított állategység (ÁE)** Legalább 
egyszer fialt koca után havonta  
2100 Ft/egyed

24. B012 Myxomatózis elleni vakcinázás házinyúl Vakcinázás: 
140 Ft/alkalom/egyed

25. B013 Nyulak vérzéses betegsége 
(RHDV) elleni vakcinázás

házinyúl Vakcinázás: 
140 Ft/alkalom/egyed

26. E001 Takonykór (Malleus) egypatások Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: KK: 1000 Ft
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27. E002 Lovak fertőző kevésvérűsége 
(FKV)

egypatások Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: AGID: 2500 Ft

28. F001 Kecskék arthritis-encephalitise 
(CAE)

kecske Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: 1000 Ft

29. F002 Maedi-visna juh, kecske Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: 1000 Ft

30. F003 Mycoplasma agalactiae (kecske és 
juh fertőző elapasztása)

kecske (tenyészbak 
import, bejelentett 
mentesítés esetén)

Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat:1450 Ft

31. F004 Chlamydophila abortus juh, kecske 
(tenyészkos/-bak)

Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: 1400 Ft

32. F005 Juh/Kecske Brucellózis
(Brucella ovis)

juh, kecske 
(tenyészkos/-bak)

Mintavétel:  
Gazdaságonkénti  
első egyed: 2100 Ft  
2–5. egyed: 1400 Ft  
minden további egyed: 560 Ft 
Laboratóriumi diagnosztikai 
vizsgálat: 1400 Ft

33. F006 Lépfene ló, szarvasmarha, juh, 
kecske

Immunizálás:  
Kislétszámú állattartó telep:  
1400 Ft/egyed/alkalom 
Nagylétszámú állattartó telep:  
400 Ft/egyed/alkalom

 * Egy vizsgálatnak 1 minta vagy gyűjtőminta vizsgálata számít, ahány szalmonella dúsítás történik, annyiszor 
6300 Ft számolható el a szalmonella kimutatásra (napos állatokból 5 állat vizsgálata=1 minta=6300 Ft).
** Állategység:
 – Szarvasmarha esetében az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 

támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról 
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szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V.  melléklete szerint: 6 hónapos kor alatt 0,4 ÁE, 6–24 hó között 
0,6 ÁE, illetve 24 hónap felett 1 ÁE.

 – Baromfi esetében (kivéve: pulyka) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó 
vidékfejlesztési támogatásokról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak 
megállapításáról szóló 1974/2006/EK bizottsági rendelet V.  melléklete szerinti felhatalmazás alapján egyéb 
baromfi: 0,003 ÁE

 – A pulyka esetében a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. 
(XI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerint: 0,0067 ÁE.

Mintavételi eljárások esetében, amennyiben az állatokat többféle betegség kapcsán szeretnék bevizsgálni, azt csak 
egyszeri vérvétellel lehet megtenni (többszörös vérvétel nem számolható el).”

2. melléklet a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelethez
„1. számú melléklet az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelethez

A díjtámogatási kérelem adattartalma

 1. A kedvezményezett azonosítására szolgáló adatok (eljárási törvény szerinti ügyfél-azonosító).
 2. A kedvezményezett 702/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerinti üzemmérete.
 3. Időszaknak a meghatározása, amelyre a jégeső-elhárítási szolgáltatást a kedvezményezett igénybe kívánja venni.
 4. A jégeső-elhárító szervezet működési területe.
 5. A jégeső-elhárítási díj mértéke.
 6. Az igényelt díjtámogatás összege.
 7. Meghatalmazás.
 8. Keltezés.
 9. A jégeső-elhárító szervezet aláírása.”

3. melléklet a 68/2015. (XI. 2.) FM rendelethez
„2. számú melléklet az 59/2009. (V. 8.) FVM rendelethez

A kifizetési kérelem adattartalma a jégeső-elhárító szervezetnek fizetett szolgáltatási díj támogatása 
igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet alapján ......... évben

Benyújtás helye: a jégeső-elhárító szervezet székhelye szerint illetékes földművelésügyi hatóság
Benyújtási időszak: a tárgyév június hónapja

 1. A jégeső-elhárító szervezet azonosító adatai.
 2. A jégeső-elhárító szervezet működési területének megnevezése (megye).

2.1. Amennyiben az elmúlt évhez képest változás következett be valamelyik paraméterben:
2.1.1. megye megnevezése;
2.1.2. működő talajgenerátorok (településenként/db);
2.1.3. területnagyság megyénként (km2);
2.1.4. területnagyság összesen (km2).

 3. Összesítő kimutatás a kedvezményezettekről:
3.1. A kedvezményezett neve, ügyfél-azonosítója, KKV státusza (mikro, kis, közép);
3.2. A kiállított számla száma;
3.3. A jégeső-elhárítási díj összege;
3.4. A kedvezményezett által fizetendő összeg (Ft);
3.5. A díjtámogatás összege kedvezményezettek szerinti bontásban;
3.6. A díjtámogatás összege összesen (Ft).

 4. A jégeső-elhárító szervezet nyilatkozatai.
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 5. Keltezés, cégszerű aláírás.
 6. Mellékletek felsorolása

6.1. Alapszabály vagy társasági szerződés másolata, amennyiben a  jégeső-elhárító szervezet azt korábban még 
nem nyújtotta be, vagy a korábban benyújtottakhoz képest változás következett be;

6.2. Számla másolata (db);
6.3. Az  előző évről készített beszámoló, valamint az  adott támogatási évre vonatkozó jégeső-elhárítási terv, 

amennyiben a tevékenységét nem a tárgyévben megkezdő jégeső-elhárító szervezet azokat korábban még 
nem nyújtotta be.

 7. A földművelésügyi hatóság igazolása arról, hogy a díjtámogatási kérelem 1. pontjában megjelölt kedvezményezett, 
valamint a  mellékelt számlán vevőként szereplő kedvezményezett a  jégeső-elhárító szervezetnek fizetett 
szolgáltatási díj támogatása igénybevételének szabályairól szóló 59/2009. (V. 8.) FVM rendelet alapján 
meghatározott feltételeket teljesítették. Az igazolás kiterjed a díjtámogatás összegére is.

 8. Keltezés.
 9. A jégeső-elhárító szervezet aláírása.”

A földművelésügyi miniszter 69/2015. (XI. 2.) FM rendelete
az agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 2., 3. és 4. alcím tekintetében a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. A tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló  
14/2010. (II. 23.) FVM rendelet módosítása

1. §  A  tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerről szóló 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet 
[a továbbiakban: 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet] a következő 15. §-sal egészül ki:
„15.  § (1) A  felvásárlónak a  telephelyein tejtermelőnkénti naprakész kimutatást és nyilvántartást kell vezetnie 
az  egyes beszállításokról, a  felvásárolt tej mennyiségéről, valamint a  felvásárolt tej tényleges zsírtartalmáról 
az 1. melléklet szerinti akkreditált laboratórium által mért adatok alapján.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő dokumentumokat a kiállítás évének végétől számított három évig meg kell őrizni.”

2. §  A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet a következő 20. §-sal egészül ki:
„20.  § E  rendeletnek az  agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló  
69/2015. (XI. 2.) FM rendelettel [a továbbiakban: 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet] megállapított 14.  § (1) és 
(2)  bekezdését, valamint 15.  §-át a  69/2015. (XI. 2.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell.”

3. §  A 14/2010. (II. 23.) FVM rendelet
a) 14. § (1) bekezdésében az „adott év április 1. és március 31. közötti” szövegrészek helyébe az „adott év április 

1. és az azt követő év március 31. közötti” szöveg,
b) 14.  § (2)  bekezdésében az „adott kvótaév április 1. és március 31. közötti” szövegrész helyébe az „adott év 

április 1. és az azt követő év március 31. közötti” szöveg
lép.
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2. Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély 
összegű (de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet módosítása

4. §  Az Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű 
(de minimis) támogatásról szóló 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 108/2013. (XI. 28.) VM rendelet] 3. § 
(1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kamattámogatás igénybevételére az az élelmiszeripari vállalkozás jogosult, amely)
„b) a kamattámogatási kérelem és a kiegészítő kamattámogatási kérelem (a továbbiakban együtt: kamattámogatási 
kérelem) benyújtásának időpontjában:
ba) nem rendelkezik adók módjára behajtható köztartozással vagy lejárt esedékességű adótartozással, kivéve, ha 
az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
bb) nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás alatt,
bc) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltétel követelményeinek,
és e pontban foglaltakról a kamattámogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik;”

5. §  A 108/2013. (XI. 28.) FVM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § E  rendeletnek az  agrárágazati szabályozás körébe tartozó egyes rendeletek módosításáról szóló 69/2015. 
(XI.  2.) FM rendelettel [a továbbiakban: 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet] megállapított 3.  § (1)  bekezdés b)  pontját 
a 69/2015. (XI. 2.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

3. A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról 
szóló 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet módosítása

6. §  A tenyésznyúl tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról szóló 54/2014. 
(IV. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet] 1. §-a a következő 1a–1d. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1a. csoportmentességi rendeletek: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. 
(III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 2a. pontja szerinti rendeletek,
1b. egy és ugyanazon vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás,
1c. mezőgazdasági termék: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10c. pontja szerinti termék,
1d. mezőgazdasági termék elsődleges előállítása: a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2.  § 10d.  pontja szerinti 
tevékenység,”

7. §  Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 2.  § (2) és (3)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezések lépnek és a  § 
a következő (4)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  támogatás mértéke a  támogatási időszakban tenyésztésbe állított tenyésznyulanként 2000 forint azzal, 
hogy az nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére 
rendelkezésére álló szabad csekély összegű támogatási keretet.
(3) Egy tenyésznyúl után csak a tenyésztésbe állítást követő első támogatási kérelem benyújtási időszakban és csak 
egy alkalommal igényelhető támogatás, kivéve a 4/A. § szerinti kiegészítő támogatási kérelem benyújtása esetét.
(4) Az  1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő 
vállalkozások részére Magyarországon az  adott üzleti évben, valamint az  azt megelőző két üzleti év alatt 
odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a  15 000 eurónak megfelelő forintösszeget 
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (5)–(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
(5) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen 
irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A támogatásról az Európai Bizottság kérésére húsz 
munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
(6) Az  1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a  mezőgazdasági termékek 
elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
(a  továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt 
tevékenységet folytató vállalkozások esetében a  mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az  1408/2013/EU 
bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az  1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.  cikk (2)  bekezdésében 



21388 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 165. szám 

rögzített felső határig halmozhatók az  utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott 
támogatással, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, 
hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 
nyújtott támogatásban.
(7) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a  mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel 
az  1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 
107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 717/2014/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3.  cikk 
(2)  bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az  utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel 
az  említett rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a  tevékenységek szétválasztása vagy 
a  költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az  elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne 
részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.
(8) A  támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási 
célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a  támogatások halmozása túllépi az  Európai Bizottság 
által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire 
vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A  nem konkrét elszámolható költségekre 
nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető támogatás halmozható más, az  Európai Bizottság által elfogadott 
csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.”

8. § (1) Az  54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 4.  § b)  pont bd)  alpontja helyébe a  következő rendelkezés lép és a  § b)  pontja 
a következő be) alponttal egészül ki:
(Támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki
a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában)
„bd) megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11–11/A. §-ában foglaltak feltételeknek, és
be) eleget tett az  Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére 
kötelező határozatában foglalt feltételeknek,”

 (2) Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 4. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A 2015. január 1. és június 30. között tenyészetbe állított, támogatásban még nem részesült tenyésznyúl 
után kiegészítő támogatás igénybevételére az az állattartó jogosult, aki vagy amely a 4. §-ban foglalt jogosultsági 
feltételeknek megfelel és a 2015. évi január 1. és június 30. közötti támogatási időszak vonatkozásában támogatási 
kérelmet nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH).
(2) Az  (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás összegének megállapításához a 2. § (2) bekezdésben foglaltakat 
kell alkalmazni.”

9. §  Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  állattartó a  kiegészítő támogatás iránti kérelmet 2015. november 12. és november 20. között 
az (1) bekezdésben meghatározott módon nyújthatja be azzal, hogy arra az 5. § (2) és (3) bekezdésében és a 6. §-ban 
foglaltakat kell alkalmazni.”

10. §  Az 54/2014. (IV. 29.) VM rendelet
a) 5.  § (1)  bekezdésben az „a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a  továbbiakban: MVH)” szövegrész 

helyébe „az MVH” szöveg,
b) 6.  § (2)  bekezdésben az „a támogatási időszakonként összegzett jogos igények meghaladják” szövegrész 

helyébe „a támogatási időszakonként, valamint a  kiegészítő támogatás vonatkozásában külön összegzett 
jogos igények együttesen meghaladják” szöveg

lép.
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4. Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet módosítása

11. § (1) Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet [a továbbiakban: 26/2014. 
(XI. 20.) FM rendelet] 1. § 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. mezőgazdasági csekély összegű támogatásokról szóló rendelet: az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 
107.  és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról 
szóló, 2013. december 18-ai 1408/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1408/2013/EU bizottsági rendelet);
4. mezőgazdasági termelő: az  a  közös agrárpolitika keretébe tartozó támogatási rendszerek alapján a  mezőgazdasági 
termelők részére nyújtott közvetlen kifizetésekre vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint a  637/2008/EK és 
a 73/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1307/2013/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4.  cikk (1)  bekezdés 
a) pontja szerinti természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely 
a mezőgazdasági tevékenységét az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdése szerinti 
területen folytatja;”

 (2) A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 1. §-a a következő 6–9. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„6. csoportmentességi rendeletek: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos 
eljárásokról és a  regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. 
(III. 22.) Korm. rendelet] 2. § 2a. pontja szerinti rendeletek;
7. egy és ugyanazon vállalkozás: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 5a. pontja szerinti vállalkozás;
8. mezőgazdasági termék: a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 10c. pontja szerinti termék;
9. mezőgazdasági termékek elsődleges előállítása: a  37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2.  § 10d.  pontja szerinti 
tevékenység.”

12. §  A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő jogosult, aki vagy amely)
„g) nyilatkozik a b)–f ) pontban foglaltakról.”

13. §  A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás mértéke 7000 forint/anyakecske. Támogatás országos szinten a 2015. évre vonatkozóan legfeljebb 
25 000 egyed után nyújtható.”

14. §  A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  támogatási feltételeknek való megfelelés ellenőrzése során a  közös agrárpolitika finanszírozásáról, 
irányításáról és monitoringjáról és a  352/78/EGK, a  165/94/EK, a  2799/98/EK, a  814/2000/EK, az  1290/2005/EK és 
a  485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 59.  cikkében, valamint az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
alkalmazási szabályainak az  integrált igazgatási és kontrollrendszer, a  vidékfejlesztési intézkedések és a  kölcsönös 
megfeleltetés tekintetében történő megállapításáról szóló, 2014. július 17-i 809/2014/EU bizottsági rendelet 
42. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Az  ellenőrzések során a  támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a  támogatási összeg 
meghatározása során az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  integrált igazgatási és 
ellenőrzési rendszer, a  kifizetések elutasítására és visszavonására vonatkozó feltételek, valamint a  közvetlen 
kifizetésekre, a vidékfejlesztési támogatásokra és a kölcsönös megfeleltetésre alkalmazandó közigazgatási szankciók 
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. március 11-i 640/2014/EU bizottsági felhatalmazáson alapuló 
rendelet 30-31. cikke, valamint a 34. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.”

15. § (1) A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet 5. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási kérelmet az  MVH által rendszeresített és az  MVH honlapján közzétett nyomtatványon 2014.  december 
31-éig kell benyújtani. A  támogatási kérelemnek legalább az  alábbi adatokat, valamint nyilatkozatokat, 
dokumentumokat kell tartalmaznia:)
„f ) a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-a szerinti nyilatkozatok.”
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 (2) A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) Az  1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő 
vállalkozások részére Magyarországon az  adott üzleti évben, valamint az  azt megelőző két üzleti év alatt 
odaítélt támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a  15 000 eurónak megfelelő forintösszeget 
az 1408/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (5)–(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
(2) A támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő tíz évig meg kell őrizni, és a támogatást nyújtó ilyen 
irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A támogatásról az Európai Bizottság kérésére húsz 
munkanapon belül információt kell szolgáltatni.
(3) Az  1408/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatás esetén, a  mezőgazdasági termékek 
elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
(a  továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban egyaránt 
tevékenységet folytató vállalkozások esetében a  mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel az  1408/2013/EU 
bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében 
rögzített felső határig halmozhatók az  utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel nyújtott 
támogatással, feltéve, hogy a tevékenységek szétválasztása vagy a költségek megkülönböztetése révén biztosított, 
hogy az elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne részesüljön az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján 
nyújtott támogatásban.
(4) A mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó ágazatban, valamint a halászati és akvakultúra-
ágazatban egyaránt tevékenységet folytató vállalkozások esetében a  mezőgazdasági termelőágazatra tekintettel 
az  1408/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatások az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 
107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra-ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való 
alkalmazásáról szóló 717/2014/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 717/2014/EU bizottsági rendelet) 3.  cikk 
(2)  bekezdésében rögzített felső határig halmozhatók az  utóbbi tevékenységre vagy tevékenységekre tekintettel 
az  említett rendelettel összhangban nyújtott támogatásokkal, feltéve, hogy a  tevékenységek szétválasztása vagy 
a  költségek megkülönböztetése révén biztosított, hogy az  elsődleges mezőgazdasági termelőtevékenység ne 
részesüljön a 717/2014/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott támogatásban.
(5) A  támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek kapcsán vagy azonos kockázatfinanszírozási 
célú intézkedés kapcsán nyújtott állami támogatással, ha a  támogatások halmozása túllépi az  Európai Bizottság 
által elfogadott határozatban vagy csoportmentességi rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire 
vonatkozóan rögzített maximális támogatási intenzitást vagy összeget. A  nem konkrét elszámolható költségekre 
nyújtott vagy azokhoz hozzá nem rendelhető támogatás halmozható más, az  Európai Bizottság által elfogadott 
csoportmentességi rendelet vagy határozat alapján nyújtott állami támogatással.”

16. §  A 26/2014. (XI. 20.) FM rendelet
a) 3. § (2) bekezdésében a „2014. évre vonatkozóan” szövegrész helyébe a „2015. évre vonatkozóan” szöveg,
b) 5.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében a „2014. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2015. december 

11-éig” szöveg,
c) 5. § (3) bekezdésében a „2015. június 30-áig” szövegrész helyébe a „2016. június 30-áig” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezés

17. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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A földművelésügyi miniszter 70/2015. (XI. 2.) FM rendelete
a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető 
támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a  2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás 
feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Egyéni tervet benyújtani a 2015/2016 borpiaci évben 2015. november 16. és december 15. közötti időszakban 
lehet. A benyújtás időpontjának az egyéni terv postára adásának napja minősül.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetése napján 18 órakor lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

Az igazságügyi miniszter 32/2015. (XI. 2.) IM rendelete
az áldozatsegítő szolgálat által készített, az áldozatok jogairól szóló tájékoztató részletes tartalmi 
követelményeiről

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 
3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Igazságügyi Hivatal mint áldozatsegítő szolgálat tájékoztatót állít össze annak érdekében, hogy az  illetékes 
hatósággal való első kapcsolatfelvétel alkalmával az  áldozatok késedelem nélkül megkapják a  szükséges 
tájékoztatást ahhoz, hogy az őket megillető jogokat gyakorolhassák, valamint a támogatásokat igénybe vehessék.

 (2) A  tájékoztató készülhet általános és az  egyes áldozati csoportok számára az  életkorukhoz vagy az  elszenvedett 
bűncselekményhez igazodó tartalommal is.

2. §  A tájékoztatónak a  szükséges információt közérthető módon, a  lehető legegyszerűbb megfogalmazással kell 
tartalmaznia.

3. §  A tájékoztatónak legalább a következő információt kell tartalmaznia:
a) az áldozatok által igénybe vehető áldozatsegítő szolgáltatások célja,
b) arra való utalás, hogy egyes támogatások igénybe vétele feltételekhez kötött,
c) egyes támogatások tartalma,
d) az áldozatsegítő szolgálatok elérhetőségei, különösen a telefonos és e-mailes elérhetőségük,
e) a díjmentesen hívható Áldozatsegítő Vonal elérhetősége,
f ) tájékoztatás arról, hogy személyre szabott tájékoztatás az  áldozatsegítő szolgálattal való kapcsolatfelvételt 

követően lehetséges.

4. §  Az áldozatok számára a szükségleteiknek megfelelő, személyre szabott tájékoztatás a részükre átadott tájékoztató 
anyagon található elérhetőségeken keresztül, az  áldozatsegítő szolgálatokkal való személyes kapcsolatfelvételt 
követően érhető el.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
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6. §  Ez a rendelet a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok 
megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai 
parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (1) bekezdésének és 4. cikkének való megfelelést szolgálja.

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 63/2015. (XI. 2.) NFM rendelete
a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Millenáris Széllkapu 
Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az államot megillető tulajdonosi jogok és 
kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 20/2015. (IV. 23.) NFM rendelet hatályon 
kívül helyezéséről

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Hatályát veszti a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Millenáris Széllkapu 
Beruházó, Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft. felett az  államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 
összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 20/2015. (IV. 23.) NFM rendelet.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozatai helybenhagyásáról
 

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról 
szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé a Nemzeti 
Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról:

A Kúria a 2015. október 27-én kelt Knk.IV.37.989/2015/2. számú végzésben a Nemzeti Választási Bizottság országos 
népszavazási kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó 83/2015. számú határozata ellen 
benyújtott felülvizsgálati kérelmet elutasította, a határozatot helybenhagyta.

A határozatok megtekinthetők a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.

Budapest, 2015. október 27.

  Dr. Kozma György s. k.,
  a tanács elnöke
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 440/2015. (XI. 2.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Samia Ilhem Ammar rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Tunéziai Köztársaság 
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2015. október 7.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. október 19.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/05566-2/2015.

A köztársasági elnök 441/2015. (XI. 2.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Ng Shin Ein rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Szingapúri Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, szingapúri székhellyel.

Budapest, 2015. október 16.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. október 21.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/05766-2/2015.
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A köztársasági elnök 442/2015. (XI. 2.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetéséről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 32. § (1) bekezdése, 80. § (2) bekezdés a) pontja 
és 83.  §-a alapján – a  Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére, a  hivatásos szolgálati viszony közös 
megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló megállapodásra tekintettel – Telkes András nemzetbiztonsági 
dandártábornok hivatásos szolgálati viszonyát 2015. november 15-ei hatállyal megszüntetem.

Budapest, 2015. október 19.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. október 22.

  Lázár János s. k.,
  Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: IV-6/05867-2/2015.

A köztársasági elnök 443/2015. (XI. 2.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a belügyminiszter javaslatára – dr. Tóth Tamás büntetés-végrehajtási dandártábornokot 2015. október 23-ai 
hatállyal büntetés-végrehajtási vezérőrnaggyá előléptetem.

Budapest, 2015. október 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. október 22.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/06009-2/2015.
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A köztársasági elnök 444/2015. (XI. 2.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – dr. Nagy László rendőr ezredest 2015. október 23-ai hatállyal rendőr 
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2015. október 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. október 22.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/06011-2/2015.

A köztársasági elnök 445/2015. (XI. 2.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – Czinege László rendőr ezredest 2015. október 23-ai hatállyal rendőr 
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2015. október 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. október 22.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/06012-2/2015.
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A köztársasági elnök 446/2015. (XI. 2.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – dr. Farkas László rendőr ezredest 2015. október 23-ai hatállyal rendőr 
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2015. október 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. október 22.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/06013-2/2015.

A köztársasági elnök 447/2015. (XI. 2.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – dr. Kiss Attila rendőr ezredest 2015. október 23-ai hatállyal rendőr 
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2015. október 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. október 22.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/06014-2/2015.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

A köztársasági elnök 448/2015. (XI. 2.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 16.  § (1)  bekezdése és 32.  § (1)  bekezdése 
alapján – a  belügyminiszter javaslatára – Sallai Péter tűzoltó ezredest 2015. október 23-ai hatállyal tűzoltó 
dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2015. október 21.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2015. október 22.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

KEH ügyszám: IV-6/06015-2/2015.
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