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III. Kormányrendeletek
A Kormány
90/2009. (IV. 16.) Korm.
rendelete
a közhasznú vagy gazdasági társasági formában
mûködõ, valamint az egyházak, alapítványok által
fenntartott aktív fekvõbeteg szakellátást biztosító
egészségügyi szolgáltatók létszámcsökkentésének
2009. évi költségvetési támogatásáról
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szony-megszüntetéssel kapcsolatban felmerült kifizetések
a 2009. évet terhelik.
(2) Nem minõsül létszámcsökkentésnek
a) a foglalkoztatási forma megváltoztatása (így különösen a munkaviszonyból munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszony létesítése),
b) szervezeten belüli áthelyezés,
c) a feladatellátás külsõ szolgáltató igénybevételével
történõ biztosítása (kiszervezés).
4. §

(2) Határozott idejû munkaszerzõdésnek a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 88. §-ának (2) bekezdése szerinti megszüntetése esetén költségvetési támogatás csak abban az esetben igényelhetõ, ha a határozott idõbõl hátralévõ idõ – az
utolsó munkában töltött napot követõ naptól számítva – legalább egy év volt.

(1) E rendelet alkalmazásában egyszeri személyi kifizetésnek minõsül és a támogatás mértékének meghatározásakor figyelembe veendõ:
a) a jogosultnál történt létszámcsökkentés következtében az Mt. szerinti kötelezõ mértékû és idõpontú, illetve
a munkaszerzõdés, a kollektív szerzõdés, valamint a közfeladat átadására, illetve átvállalására irányuló megállapodás alapján – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – kifizetésre kerülõ:
aa) felmondási idõre járó munkabér,
ab) munkavégzés alóli felmentési idõre járó átlagkereset,
ac) végkielégítés,
ad) felmondási idõre járó 13. havi juttatás,
ae) jubileumi jutalom,
af) felmondási idõre járó szabadságmegváltás,
ag) egy évre járó átlagkereset
jogcímeken járó fizetési kötelezettség,
b) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996.
(XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott korengedményes nyugdíj jogcímen járó fizetési kötelezettség,
c) az a) és b) pontokban felsorolt fizetési kötelezettségek munkaadókat terhelõ járulékai:
ca) társadalombiztosítási járulék,
cb) munkaadói járulék,
cc) korkedvezmény-biztosítási járulék.
(2) A létszámcsökkentéshez igényelt költségvetési támogatás nem haladhatja meg azonban azt a mértéket,
amely a jogosultat a munkaviszony megszüntetésére tekintettel akkor terhelné, ha arra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
alkalmazásával – az abban szereplõ garantált mértékek
figyelembevételével – kerülne sor.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjának ag) alpontjában meghatározott egy évre járó átlagkereset címén határozott idejû munkaszerzõdés esetén igényelhetõ támogatás – a 2. §
(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
(4) A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások azon
része, amelyre költségvetési támogatás nem igényelhetõ,
a jogosultat terheli.

3. §

5. §

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából létszámcsökkentésnek minõsül, ha a 2008. évben közölt munkavi-

(1) A jogosult – a támogatásigénylési feltételeknek való
megfelelés igazolása céljából – igényét a Magyar Állam-

A Kormány a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény 79. § (1) bekezdésének
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány
35. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:
1. §
A központi költségvetés céltartalékából – az e rendeletben
foglaltak szerint – egyszeri támogatás nyújtható a Magyar
Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007. évi
CLXIX. törvény 4. §-a (1) bekezdésének e) és f) pontjaiban
meghatározott, a 2008. évben a céltartalék terhére támogatást
nyert egészségügyi szolgáltatók feladatellátásuk racionálisabb megszervezése érdekében történt 2008. évi létszámcsökkentései 2009. évben esedékessé váló személyi kifizetéseinek részbeni, illetõleg teljes fedezetére.
2. §
(1) A jogosult az 1. §-ban meghatározott létszámcsökkentés végrehajtásával összefüggésben támogatási igényt
abban az esetben nyújthat be, ha a munkaviszony megszüntetése a munkáltató részérõl történõ rendes felmondással, illetõleg végkielégítéssel járt, valamint ha a munkáltató jogutód nélküli megszûnése miatt szûnt meg
a munkaviszony, továbbá, ha a jogosult a vele munkaviszonyban álló munkavállalóval megállapodást kötött annak korengedményes nyugdíjazásáról.
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kincstár területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban:
Igazgatóság) legkésõbb 2009. július 2-áig nyújthatja be.

egészségügyi miniszterrel kötött támogatási szerzõdés
alapján veheti igénybe.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidõ elmulasztása jogvesztõ.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdésben – a költségvetési támogatás nyújtásának jogszabályban meghatározott
feltételein túl – ki kell kötni, hogy a jogosult köteles
a támogatás visszafizetésére, ha
a) a támogatással megszüntetett munkakör visszaállítására a megszüntetésétõl számított két éven belül sor kerül
(ideértve a munkaügyi bíróság utólagos, a munkaviszony
megszüntetését jogellenessé minõsítõ döntését, valamint
a jogosult legalább többségi tulajdonában álló vállalkozásnál a feladat átvételével történõ munkakör létesítését is),
b) a támogatással megszüntetett munkakörbe tartozó
feladat elvégzésére a megszüntetést követõ két éven belül
a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítja,
hogy azt jogszabályváltozásból adódó, és az adott jogosult
számára kötelezõen ellátandó többletfeladatok nem teszik
szükségessé,
c) a támogatás igénylése téves adatszolgáltatáson alapult vagy a kifizetésre a támogatási szerzõdésben foglaltak
megsértésével került sor.

(3) Az igénybejelentéshez csatolni kell:
a) az 1. és 2. számú mellékletben foglalt dokumentumokat és adatokat,
b) a jogosult kollektív szerzõdésének a létszámcsökkentésre, a munkaviszony-megszüntetésre vonatkozó rendelkezéseinek a jogosult vezetõje által hitelesített másolatát,
c) a tulajdonosi hányad igazolására vonatkozó dokumentumnak a tulajdonos (tulajdonosok) képviselõje által
hitelesített másolatát,
d) egyéb, a jogosultság alátámasztására szolgáló, illetve a támogatás mértékének kiszámításához szükséges,
a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. §-ának
(4) bekezdésében meghatározott adatot.

6. §
(1) Az Igazgatóság
a) ellenõrzi, hogy a jogosult megfelel-e a Kvtv. 4. §
(1) bekezdésének e) pontjában és az e rendeletben meghatározott feltételeknek,
b) a beérkezett dokumentáció alapján formai és számszaki ellenõrzést végez,
c) a számszaki ellenõrzés céljából az igénybenyújtási
határidõ leteltének idõpontjától számított 15 napon belül – legfeljebb 15 napos határidõ tûzésével – hiánypótlásként adatokat kérhet be,
d) összeveti a Mt., illetve a kollektív szerzõdés alapján
ténylegesen kifizetésre kerülõ összegeket a Kjt. szerint
számított összegekkel, ellenõrzi az igényelt támogatások
összegét és errõl a 2. számú melléklet megküldésével tájékoztatja a jogosultat,
e) az igényelt és jogosnak minõsített támogatások
összegérõl a 2. és 3. számú melléklet alapján szervezetenkénti és összesített kimutatást készít, amelyeket 2009.
augusztus 17-éig megküld az egészségügyi miniszter részére a támogatási szerzõdés megkötése céljából, és
a pénzügyminiszter részére tájékoztatás céljából,
f) gondoskodik a Kvtv. 4. §-ának (4) bekezdése szerinti
személyes adatoknak a Kvtv. 4. §-ának (5) bekezdése szerinti megsemmisítésérõl.
(2) Amennyiben a jogosult az (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott hiánypótlást az elõírt határidõn belül nem,
vagy nem megfelelõen teljesíti, nem részesülhet az e rendelet szerinti költségvetési támogatásban.

7. §
(1) A jogosult a kifizethetõ támogatás összegét – az igények bejelentését és azok ellenõrzését követõen – az

(3) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a jogosult az (1) bekezdés szerinti támogatási szerzõdésben
vállalja, hogy a támogatás felhasználásának ellenõrzése
során a Kormányzati Ellenõrzési Hivatallal (a továbbiakban: KEHI) együttmûködik.

8. §
(1) Az egyeztetett támogatási összeget tartalmazó támogatási szerzõdést az egészségügyi miniszter 2009. szeptember 15-éig köti meg a jogosultakkal.
(2) Az egészségügyi miniszter a támogatási szerzõdés egy
másolati példányát megküldi az Igazgatóságnak, továbbá tájékoztatja a KEHI elnökét, a pénzügyminisztert és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár fõigazgatóját a támogatási
szerzõdés megkötésérõl, valamint – amennyiben a létszámcsökkentési intézkedés jogalapja a jogosult jogutód nélküli
megszûnése – tájékoztatja a KEHI elnökét a megszûnés tényérõl és annak várható idõpontjáról.
(3) A megkötött szerzõdések alapján a támogatás kifizetésérõl az egészségügyi miniszter 2009. október 16-áig
intézkedik.
(4) Az átcsoportosításra kerülõ összeg megállapítása az
Igazgatóság által az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter részére átadott, a 3. számú melléklet szerinti kimutatás alapulvételével történik. Az elõirányzat átcsoportosításáról a pénzügyminiszter az egészségügyi miniszternek – az (1) bekezdésben meghatározott támogatási szerzõdésekben szereplõ összesített támogatási összegrõl történõ – írásos tájékoztatása alapján intézkedik.
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9. §

11. §

(1) A jogosult a támogatási szerzõdés szerint rendelkezésre bocsátott támogatás felhasználásáról a 2. számú melléklet sorainak megfelelõ tartalmú, a 4. számú melléklet
szerinti tételes, számszaki elszámolást, valamint szöveges
indokolást készít, melyet 2010. április 30-áig köteles az
egészségügyi miniszter, a pénzügyminiszter és az Igazgatóság részére megküldeni.

(1) A támogatás jogszerû igénybevételét és a létszámcsökkentés végrehajtását a költségvetési támogatást
igénylõ jogosultnál a KEHI a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
4. §-ának (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében
eljárva, 2011. december 31-éig ellenõrzi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szöveges indokolásban ki kell
térni a létszámcsökkentés megvalósításának folyamatára (bemutatva a csökkentéssel érintett létszámot, a létszámcsökkentés módját), az igénylés és a felhasználás közötti eltérések, a fel nem használt támogatás keletkezésének okára, részletes indokaira, valamint a létszámcsökkentés következtében
várható költségcsökkenés nagyságára is.

(2) Amennyiben az ellenõrzés során bizonyítást nyer,
hogy a jogosult a támogatást nem jogszerûen vette igénybe, vagy azt a 10. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott
esetekben nem fizeti vissza, az õt meg nem illetõ támogatásnak a bankszámláján történt jóváírás napjától esedékes
jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegét a 7. §
(1) bekezdésében meghatározott megállapodásban elõírt
határidõn belül köteles a Magyar Államkincstárnak a 10. §
(2) bekezdésében meghatározott számlájára visszautalni.

10. §

(3) A visszafizetendõ összeg nagyságáról – a KEHI
megállapítása alapján – a pénzügyminiszter egyetértésével
az egészségügyi miniszter dönt. A döntésrõl a visszafizetésre kötelezettet az egészségügyi miniszter értesíti.

(1) A jogosult köteles a költségvetési támogatásról haladéktalanul lemondani, és azt a 9. § (1) bekezdésében meghatározott határnaptól számított 5 munkanapon belül
visszafizetni, ha
a) a folyósított összeget nem, vagy nem a Kvtv. 4. §
(1) bekezdésének e) pontja szerinti célra használja fel,
b) az e rendelet 7. §-ának (2) bekezdésében meghatározott esetek állnak fenn,
c) az e rendelet 9. §-ának (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét nem teljesíti.
(2) A visszafizetést a XLII. Központi költségvetés fõ
bevételei fejezet 4. Egyéb költségvetési bevételek cím,
1. Vegyes bevételek alcím, 8. Egyéb vegyes bevételek jogcímcsoport elõirányzati sorra, a Magyar Államkincstár
Különleges Bevételek 10032000-01034004-00000000
számú számlája javára, a 2009. évben pénzforgalmilag
még lebonyolítható visszautalásokat pedig a XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet, 10. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 2. Egészségügyi ágazati célelõirányzatok
alcím, 2. Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
jogcímcsoport elõirányzati sorára, 10032000-0122028750000005 számú számlájára kell teljesíteni.
(3) Amennyiben az álláshely (munkakör) visszaállítására az (1) bekezdésben elõírt határidõn túl, de az álláshely
(munkakör) megszüntetésétõl számított két éven belül sor
kerül, a jogosult köteles a támogatást a visszaállítástól számított 5 munkanapon belül a (2) bekezdésben megnevezett
számlára visszautalni.
(4) A létszámcsökkentéssel járó személyi kifizetésekhez igénybe vett támogatás (1) bekezdés szerinti visszafizetésének kötelezettsége nem terjed ki a támogatás azon
hányadára, melyet a jogosult a személyi kifizetésekhez
kapcsolódó adó vagy járulék címén már befizetett.

12. §
(1) Amennyiben a létszámcsökkentési intézkedés jogalapja a jogosult jogutód nélküli megszûnése, a KEHI a támogatás jogszerûségét elõzetesen, a támogatási szerzõdés
megkötését követõen a jogosult jogutód nélküli
megszûnésének idõpontjáig ellenõrzi.
(2) A jogosult jogutód nélküli megszûnését követõen
a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
68. §-a alkalmazandó.

13. §
A számításokat alátámasztó dokumentumokat a Kvtv.
4. §-ának (5) bekezdésében foglalt idõtartamig meg kell
õrizni és kérésre az ellenõrzést végzõk rendelkezésére kell
bocsátani. A dokumentációban feltüntetett adatokon felül
a KEHI minden olyan adatot bekérhet a jogosulttól, amelynek kezelésére a Kvtv. 4. §-ának (4) bekezdésében foglaltak alapján jogosult, és amelyet az ellenõrzés teljes körû
végrehajtása céljából szükségesnek tart.

14. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Adatszolgáltatás a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó
2009. évi támogatás igényléséhez
Sorszám: ..........................................................................................................................................................................
Egészségügyi szolgáltató neve:
Székhelye:
............................................................................................ ............................................................................................
Adószáma:
OEP-kódja:
............................................................................................ ............................................................................................
Cégbejegyzés száma:
Számlaszáma:
............................................................................................ ............................................................................................
1. A munkaviszony-megszüntetéssel érintett
2. Születési név:
munkavállaló neve:
3. Anyja neve:
4. Születési hely:
5. Születési idõ:
6. Közalkalmazotti jogviszony tartama:
7. Szolgálati idõ (nyugdíjba vonulás esedékességének megállapításához):
8. Munkakör megnevezése:
9. Munkavállaló Kjt. szerinti besorolása:
10. Foglalkoztatási viszony kezdete (jogelõdnél és az
11. Foglalkoztatási viszony megszûnése:
egészségügyi szolgáltatónál):
12. Munkavégzés alóli mentesítés kezdõ idõpontja:
13. A létszámcsökkentési intézkedés jogalapjának
megnevezése:
14. Túlórák havi átlagos száma az átlagkereset-számítás 15. Havi átlagos ügyeleti órák száma az
szerinti irányadó idõszakban:
átlagkereset-számítás szerinti irányadó idõszakban:
16. Munkavállaló pótlékai:
Kifizetések
17. Létszámcsökkentési döntéssel
összefüggõ
kifizetések adatai
(Mt., illetve
kollektív
szerzõdés
alapján):

megnevezése
Felmondási idõre járó
munkabér
Munkavégzés alóli felmentési
idõre járó átlagkereset
Végkielégítés
Felmondási idõre járó
szabadságmegváltás
Felmondási idõre járó 13. havi
juttatás
Jubileumi jutalom
Korengedményes nyugdíj
Egy évre járó átlagkereset
(határozott idejû
munkaszerzõdés esetén)
Munkaadókat terhelõ járulékok
Összesen:

hónapok jogalap
száma

összege
(forintban)

esedékesség
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18. Létszámcsökkentési döntéssel
összefüggésben
számított adatok
(Kjt. alapján):
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Felmentési illetmény
Munkavégzés alóli mentesítés
idejére járó átlagkereset
Végkielégítés
Felmentési idõre járó
szabadságmegváltás
Jubileumi jutalom
Korengedményes nyugdíj
Egy évre jutó átlagkereset
(határozott idejû kinevezés
esetén)
Munkaadókat terhelõ járulékok
Összesen:

19. Megjegyzések:
20. Átlagkereset (adatok forintban):

Mt., illetve kollektív
szerzõdés szerint
Kjt. szerint

21. A jogosult által megállapított, a foglalkoztatási jogviszony
megszüntetéséhez kapcsolódó kifizetések, illetve számított
összegek összesen (adatok forintban):

Mt., illetve kollektív
szerzõdés szerint
Kjt. szerint

22. Igényelt támogatás:

..................................................................
a szervezetet képviselõ vezetõ

......................................................................
gazdasági vezetõ

Dátum:

........................................................

........................................................
kitöltésért felelõs
(jogosult) (név, telefonszám)

........................................................
ellenõrzést végzõ személy
(Kincstár) (név, telefonszám)
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Kitöltési útmutató a 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének kitöltéséhez
A melléklet bal felsõ sarkában a sorszámot az egészségügyi szolgáltató állapítja meg. A sorszám
elsõ négy számjegye a szolgáltató intézménykódja, amelyet kötõjellel követ az utolsó három számjegy, amely egy 1-gyel kezdõdõ, folyamatosan növekvõ sorszám. Ezek a sorszámok segítenek a késõbbiek során a 2–4. mellékletekben szereplõ kifizetési és támogatási tételek visszaazonosítására. A
munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállaló adatainak az egyénenként eltérõ sorszámú
1. számú mellékletben kell szerepelnie.
A táblázat fejlécét értelemszerûen a jogosult egészségügyi szolgáltató (a továbegészségügyi szolgáltató adatai:
biakban: jogosult) adataival kell kitölteni.
E sorokban a munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállaló személyes adatait kell feltüntet1–5. sorok:
ni a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 4. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján.
Ezen a soron a közalkalmazotti jogviszony tartamát kell szerepeltetni. A közalkalmazotti jogviszony kiszá6. sor:
mítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) alapján történik. Itt a jogosultnál eltöltött munkaviszonyt megelõzõ valamennyi közszolgálati idõt meg kell határozni,
és a jogosult egészségügyi szolgáltatónál jogviszonyban töltött idõvel megnövelt idõtartamot kell beírni. A
jogosult itt közalkalmazotti jogviszonyként vélelmezi a munkavállaló nála töltött munkaviszonyát.
Ezen a soron a szolgálati idõ meghatározásakor például a korengedményes nyugdíjba vonulás alkal7. sor:
mával az egészségügyi szolgáltatót terhelõ kifizetések számszerûsíthetõségéhez kérünk be adatot.
Tehát ennek megfelelõen a kiszámítás a nyugdíj megállapításánál alkalmazott módon a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság igazolása alapján történik.
Ezekben a sorokban a Kjt. szerinti besorolás szerinti bér kiszámításához szükséges adatokat kell közölni.
8–10. sorok:
E sorok adatainak a kifizetések esedékessége vonatkozásában van különös jelentõsége.
11–12. sorok:
Ezen a soron a létszámcsökkentési intézkedés jogalapját kell feltüntetni (amely lehet csoportos lét13. sor:
számcsökkentés, korengedményes nyugdíjba vonulás, átszervezés stb.).
Ezek a sorok a Kjt. szerinti átlagkereset kiszámításához adnak kiegészítõ információt. Mivel tényle14–15. sorok:
ges adatokkal a Kjt. szerinti vélelmezett átlagkereset kiszámításánál nem lehet számolni, ezért ezeknek az átlagoknak az alkalmazásával kell az átlagkeresetet kiszámítani.
Itt kell felsorolni a munkavállalónak az elszámolás alapjául szolgáló idõszakban folyósított vala16. sor:
mennyi pótlékot.
Ebben a sorban a létszámcsökkentési döntéssel összefüggõ kifizetések adatait kell szerepeltetni, a valós,
17. sor:
tényleges adattartalommal, azaz az Mt., a munkaszerzõdés, a kollektív szerzõdés, illetõleg a közfeladat
átadására, illetve átvállalására irányuló megállapodás esetén a Kjt. 25/A–25/B. §-ai elõírásainak
megfelelõen. Ahol a rendelet mellékletei az Mt., illetve kollektív szerzõdés elõírásait említik, azon
a munkaszerzõdést is érteni kell. Abban az esetben, ha a közfeladat átadására, illetve átvállalására irányuló megállapodás munkaviszonyt érintõ rendelkezést is tartalmaz, arra is figyelemmel kell lenni. Az
itt szereplõ tételek kerülnek ténylegesen kifizetésre a munkavállalók részére. Szükséges szerepeltetni
azt a jogi vagy kollektív szerzõdési elõírást is, amely alapján a kifizetés megállapításra került, továbbá az
esedékességet (év, hó, nap részletezettségben). Ez utóbbi a támogatás összegének nagyságát, vagy annak
forrását is befolyásolhatja. Az Mt. 86/B–86/C. §-ai szerinti feladatátadás, illetõleg munkáltatói jogállásváltozás esetén azon munkavállalók esetében, akik a továbbfoglalkoztatást nem vállalták az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
A támogatás a következõ jogcímeken igényelhetõ:
Felmondási idõre járó munkabér: a felmondási idõre vonatkozó szabályokat az Mt. 92. §-a, illetve a kollektív szerzõdés tartalmazza.
Munkavégzés alóli felmentési idõre járó átlagkereset: kiszámítása az Mt. 93. § (1)–(3) bekezdése, valamint a kollektív szerzõdés alapján történik.
Végkielégítés: kiszámítása az Mt. 95. §-a, valamint a kollektív szerzõdés alapján történik.
Felmondási idõre járó szabadságmegváltás
Felmondási idõre járó 13. havi juttatás: ez a tétel abban az esetben számolható el, ha a kollektív
szerzõdés ilyen juttatást biztosít a munkavállaló részére.
sorszám:
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Jubileumi jutalom: ez a tétel is a kollektív szerzõdés elõírása esetén igényelhetõ támogatásként.
Korengedményes nyugdíj: a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm rendelet 1. §-a alapján.
Egy évre járó átlagkereset: ezen a jogcímen kizárólag határozott idejû munkaviszony megszüntetése esetén igényelhetõ támogatás az Mt. 88. § (2) bekezdése alapján, figyelembe véve a Rendelet
2. §-ának (2) bekezdését.
Munkaadókat terhelõ járulékok: az elõbbiekben felsorolt minden, a járulékfizetési kötelezettség
alá esõ jogcímre külön-külön kiszámított munkaadókat terhelõ járulékok közül a társadalombiztosítási járulék, a munkaadói járulék és a korkedvezmény-biztosítási járulék összesítve.
18. sor:

A 17. sorhoz hasonlóan kell kitölteni ezt a sort is, azonban az itt szereplõ értékek nem valós, hanem
vélelmezett kifizetések lesznek. Megállapításukhoz a Kjt. elõírásait kell alkalmazni. Minden esetben csak a Kjt. garantált béradatai, járandóságai és mértékei szerepeltethetõk. A szükséges számítások elvégzésénél a Kjt. mellett a közalkalmazotti jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
egészségügyi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet és az
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseirõl szóló 2003. évi LXXXIV. törvénynek az
ügyelet és a túlmunka díjazására vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével kell dolgozni.
A támogatás a következõ jogcímeken igényelhetõ:
Felmentési illetmény: itt a felmentési idõnek a munkában töltött részére járó illetményt kell szerepeltetni.
A munkavégzés alóli mentesítés idejére járó átlagkereset: kiszámítása a Kjt. 33. § (3) bekezdésének
megfelelõen történik. Tekintettel arra, hogy a költségvetési támogatás nem haladhatja meg azt
a mértéket, amely a jogosultat a munkaviszony megszüntetésére tekintettel akkor terhelné, ha arra
a Kjt. alkalmazásával – az abban szereplõ garantált mértékek figyelembevételével – kerülne sor, ebben a sorban a munkavégzés alóli mentesítés idejét a felmentési idõ felében kell meghatározni.
Végkielégítés: a Kjt. 37. §-a alapján az öregségi nyugdíj és korkedvezményes nyugdíj elõtt állók külön szabályára [(7) bekezdés] tekintettel.
Felmentési idõre járó szabadságmegváltás
Jubileumi jutalom: kiszámítására a Kjt. 78. §-a irányadó.
Korengedményes nyugdíj: a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm rendelet 1. §-a alapján.
Egy évre járó átlagkereset: kizárólag határozott idejû közalkalmazotti jogviszony megszüntetés
esetén a Kjt. 27. §-ának (2) bekezdése alapján igényelhetõ, tekintettel a Rendelet 2. §-ának (2) bekezdésében foglaltakra.
Munkaadókat terhelõ járulékok: az elõbbiekben felsorolt minden – járulékfizetési kötelezettség alá
esõ – jogcímre külön-külön kiszámított munkaadókat terhelõ járulékok közül a társadalombiztosítási járulék, a munkaadói járulék és a korkedvezmény-biztosítási járulék összesítve.

19. sor:

Ezen a soron akkor kell kiegészítést közölni, ha olyan információ, adat befolyásolja még a számításokat, amelyek az ezt megelõzõ sorokban sehol sem szerepeltek.

20. sor:

Ezen a soron az átlagkereset megállapítására kerül sor részben az Mt., részben a Kjt. elõírásai alapján. Az irányadó idõszak átlagkereseténél a Kjt. besorolás szerinti garantált illetmény és egyéb járandóságok, továbbá a tényleges jutalom vehetõ figyelembe.

21. sor:

Ez a sor egy összesítésre szolgáló, technikai jellegû sor. Abban az esetben, ha a 19. sor nem tartalmaz adatot, a 21. sor felsõ rubrikája megegyezik a 17. sor alsó rubrikájának összesen adatával, a 21.
sor alsó rubrikája pedig a 18. sor összesen adatával.

22. sor:

Ezen a soron az igényelt támogatás összegét kell meghatározni oly módon, hogy az elõbbi sorban
szereplõ két összeget összehasonlítjuk, melyek közül az alacsonyabb képezi a támogatás megállapításának alapját. Ezzel teljesül az a követelmény, amelyet a Kvtv. 4. § (1) bekezdésének e) pontja
határoz meg, miszerint a költségvetési hozzájárulás mértéke nem haladhatja meg azt a mértéket,
amely a szervezetet a munkaviszony-megszüntetésre tekintettel akkor terhelné, ha arra a Kjt. alkalmazásával kerülne sor.
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2. számú melléklet a 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Kimutatás a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó
2009. évi támogatás igénylés elbírálásáról
Egészségügyi szolgáltató tölti ki!
Egészségügyi szolgáltató neve:
......................................................................
Adószáma:
.....................................................................
Cégbejegyzés száma:
......................................................................
Tulajdonos:
......................................................................
Állományi létszám:
....................................................................

Székhelye:
......................................................................
OEP-kódja:
......................................................................
Számlaszáma:
......................................................................
Tulajdonosi részarány:
....................................................................

2008-ban a Céltartalék terhére folyósított támogatás összege:
...................................................................................................
Adatok ezer forintban
Munkaviszonymegszüntetéssel
érintett
munkavállaló
1. számú melléklet
szerinti sorszáma

Mt., ill. kollektív
szerzõdés alapján
számított összeg

A Kjt. szerint
számított összeg

Igényelt támogatás

Költségmegtakarítás
összege éves szinten

1.

2.

3.

4.

5.

Bérjellegû adatok

Járulék-adatok

Összesen

Összesen:

Dátum:
..........................................................
a szervezetet képviselõ vezetõ

.......................................................... ..........................................................
tulajdonos képviselõje
gazdasági vezetõ
Magyar Államkincstár tölti ki!

A benyújtott támogatási igényt felülvizsgáltuk. Az igénylés megalapozott, az igényelt támogatási összeg a benyújtott
adatok alapján megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek. /Az igénylés nem megalapozott, mert:
Javasolt támogatási összeg:
Dátum: ..............................................................
............................................................
(név, telefonszám)
(Magyar Államkincstár)
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Kitöltési útmutató a 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének kitöltéséhez
Ez a melléklet az egyéni adatlapok (1. számú melléklet) egészségügyi szolgáltatónkénti összesítésére szolgál.
Fejléc:

Fejlécében a szolgáltató adatai között ki kell tölteni a tulajdonos és a tulajdoni részarányra vonatkozó sort a Kvtv. 4. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti elõírásnak (2008-ban támogatást kapott)
történõ megfelelés a támogatási jogosultság alap kritériuma igazolására.
Továbbá szerepeltetni kell az aktuális állományi létszámot (az éves beszámoló átlagos statisztikai
létszámával egyezõ adattartalommal), amely alapján a tényleges létszámcsökkentés ellenõrizhetõvé
válik.

1. számú oszlop: A táblázat elsõ oszlopában adatvédelmi megfontolások miatt nem a munkaviszony-megszüntetéssel
érintett munkavállaló nevét, hanem az 1. számú melléklet bal felsõ sarkában megadott egyedi sorszámot kell szerepeltetni.
2. számú oszlop: Ez az oszlop az Mt., illetve a kollektív szerzõdés alapján a jogosult által megállapított, a foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó számított összeget tartalmazza. Ez az összeg magában foglalja a munkaadókat terhelõ járulékok (társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és
korkedvezmény-biztosítási járulék) összegét is. Továbbá meg kell egyeznie az 1. számú melléklet
21. sorának felsõ összegével.
3. számú oszlop: Ebben az oszlopban kell szerepeltetni a Kjt. szerint számított összeget, a ráesõ munkaadókat terhelõ
járulékkal (társadalombiztosítási járulék, munkaadói járulék és korkedvezmény-biztosítási járulék)
összesítve. Ez az 1. számú melléklet 21. sorának alsó összegével egyenlõ.
4. számú oszlop: A 2. és 3. oszlopban lévõ összeg közül a kisebb szerepel ebben az oszlopban, amely az 1. számú melléklet 22. sorában szereplõ összeggel egyenlõ. Ez az igényelt támogatás összege egyénre lebontva.
Az ebben a sorban szereplõ értékeket szét kell bontani a bérjellegû adatokra és a járulék adatokra,
amely ahhoz szükséges, hogy esetleges visszafizetési kötelezettség esetén a Rendelet 10. §-ának
(4) bekezdésében foglaltaknak eleget lehessen tenni.
5. számú oszlop: Ebben az oszlopban a költségmegtakarítás éves összegét kell bemutatni. Itt csak a bérjellegû megtakarítások szerepelnek, természetesen a munkaadókat terhelõ járulékokkal együtt. Nem kell figyelembe venni ugyanakkor a létszámleépítéshez kapcsolódó kifizetéseket és az ehhez kifizetésre
kerülõ támogatás összegét sem.
Az igénybenyújtás részét képezi a szolgáltató kollektív szerzõdésének létszámleépítésre vonatkozó rendelkezéseit
tartalmazó, a szolgáltató vezetõje által hitelesített másolata, a jogosult létszámcsökkentésrõl szóló döntésének dokumentuma, vagy annak a vezetõ által hitelesített másolata, továbbá a jogosultsági feltételek alátámasztására szolgáló
dokumentumok, vagy azok hitelesített másolata.
A támogatás igénylésére szolgáló adatlapokat (1. számú mellékletet 1 példányban és 2. számú mellékletet 4 példányban) és dokumentációt (1 példányban), aláírásokkal és dátummal ellátott formában 2009. július 2-áig kell
benyújtani az Igazgatósághoz.
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3. számú melléklet a 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Kimutatás a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó
2009. évi támogatás igénylés elbírálásáról
Magyar Államkincstár tölti ki!
Adatok ezer forintban

Egészségügyi szolgáltató megnevezése
(adószáma, OEP-kódja)

Mt., ill. kollektív
szerzõdés alapján
számított összeg

A Kjt. szerint
számított összeg

Kincstár által javasolt támogatási
összeg

Bérjellegû
adatok

Járulék
adatok

Költségmegtakarítás
összege
éves szinten

Összesen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dátum: .............................................................

............................................................
kitöltésért felelõs
(név, telefonszám)
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Kitöltési útmutató a 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének kitöltéséhez
A melléklet az országos összesítõ szerepét tölti be, a támogatási szerzõdés megkötéséhez és az elõirányzat átcsoportosításhoz szolgáltat adatokat.
Egészségügyi szolgáltató megnevezése (adószáma, OEP kódja):

Mt., ill. kollektív szerzõdés alapján számított
összeg:

A Kjt. szerint számított összeg:

Soraiban azok az egészségügyi szolgáltatók szerepelnek, amelyek a Céltartalék terhére támogatási igénnyel éltek a 2008. évi
létszámcsökkentéseik 2009. évben esedékessé váló személyi kifizetéseihez (4 példányban készül).
Összesített adatokat tartalmaz. Az Mt., illetve kollektív szerzõdés
alapján számított összeg oszlopában azoknak a munkavállalóknak a foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséhez kapcsolódó
kifizetéseinek kell szerepelni, akik az Mt. és kollektív szerzõdés
szerint alacsonyabb összeget kapnak, mintha a Kjt. szerint lennének foglalkoztatva. Nem egyezik meg a 2. számú melléklet 2. oszlopának összesenjével (vagy csak kivételes esetben, ha minden
elbocsátottnak az Mt. szerinti kifizetései az alacsonyabbak). Ez
már a leválogatott állomány.
Ebben az oszlopban azon munkavállalók vélelmezett kifizetéseinek
az összegét kell szerepeltetni, akiknek a Kjt. szerint számítva alacsonyabb a létszámleépítéssel kapcsolatban felmerülõ igénye, mint az
Mt. és kollektív szerzõdés szerint számított. Nem egyezik meg
a 2. számú melléklet 3. oszlopának összesenjével (vagy csak kivételes
esetben, ha minden elbocsátottnak a Kjt. szerinti vélelmezett kifizetései az alacsonyabbak). Ez már szintén egy leválogatott állomány.

Mind az „Mt., ill. kollektív szerzõdés alapján számított összeg”, mind „a Kjt. szerint számított összeg” oszlop összegei
magukban foglalják az elszámolható munkaadókat terhelõ járulékokat is.
Kincstár által javasolt támogatási összeg:

Költségmegtakarítás összege éves szinten

Az elõzõ két oszlop együtt adja ennek az oszlopnak az összegét és
megegyezik a 2. számú melléklet 4. számú oszlopának összesen
sorával. A táblázat összesítésével, ennek az oszlopnak az összesenje adja az átcsoportosítandó céltartalék elõirányzat összegét
országos szinten.
Ebben az oszlopban a bérjellegû megtakarításokat kell kimutatni, ugyanúgy, mint a 2. számú melléklet 5. oszlopában. Annak
utolsó, összesen sorával kell megegyeznie.

MAGYAR KÖZLÖNY
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4. számú melléklet a 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Kimutatás a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó
2009. évi támogatás elszámolásáról
Egészségügyi szolgáltató tölti ki!
Egészségügyi szolgáltató megnevezése:
...................................................................

Adószáma:
...................................................................

OEP-kódja:
...................................................................
Adatok ezer forintban
Munkaviszonymegszüntetéssel érintett
munkavállaló
1. számú melléklet
szerinti sorszáma

Központi
költségvetésbõl
folyósított
támogatás

Munkavállalónak
a támogatásból kifizetett
nettó összeg

APEH-hez átutalt
adó és járulék

A folyósított
támogatásból visszautalt
összeg

Megjegyzés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

.............................................................
a szervezetet képviselõ vezetõ

.............................................................
gazdasági vezetõ

Dátum: ..............................................................
............................................................
kitöltésért felelõs
(jogosult) (név, telefonszám)
Kitöltési útmutató a 90/2009. (IV. 16.) Korm. rendelet 4. számú mellékletének kitöltéséhez
Ez a melléklet a 2008. évi létszámcsökkentéshez kapcsolódó 2009. évi támogatás elszámolására szolgál. (Készül 4 példányban. A szöveges indokolással együtt 2010. április 30-áig az Egészségügyi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium és az Igazgatóság részére kell benyújtani.)
1. számú oszlop: Ebben az oszlopban kell az 1. számú melléklet bal felsõ sarkában szereplõ sorszámot, az egyedi azonosítót feltüntetni, amely a munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállalónként különbözõ.
A szöveges indokolásban is ezeknek a sorszámoknak az alkalmazásával kell az igénybejelentés és
a tényleges teljesülés közötti eltérés magyarázatát megadni.
2. számú oszlop: A munkaviszony-megszüntetéssel érintett munkavállalóra tekintettel igényelt és a központi költségvetésbõl folyósított támogatás összegét kell szerepeltetni.
3. számú oszlop: A munkavállalónak a támogatásból ténylegesen kifizetett nettó összeget kell feltüntetni.
4. számú oszlop: A munkavállalótól levont, illetve a munkáltatót terhelõ és az APEH-nak ténylegesen átutalt adók és
járulékok összegét kell feltüntetni.
5. számú oszlop: Amennyiben valamilyen oknál fogva a létszámcsökkentés mégsem valósult meg (pl. Munkaügyi
Bíróság elõtt folyamatban lévõ eljárás), az erre jutó támogatási összeget vissza kell utalni a költségvetésbe. A visszautalt összeget ebben az oszlopban kell szerepeltetni. A kifizetett nettó összeg, az
átutalt adók és járulékok és a folyósított támogatásból visszautalt összeg összesenjének meg kell
egyeznie a 2. számú melléklet 4. oszlopának összesenjével.
6. számú oszlop: Az utolsó oszlopban az igénybejelentéstõl való eltérés rövid indoklását kell leírni. [Pl. munkaügyi
bíróság elõtt folyamatban lévõ eljárás, felmondási (felmentési) tilalom]
Minden mellékletet aláírással és dátummal kell ellátni!
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3. §

V. A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
12/2009. (IV. 16.) EüM
rendelete
a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának
egészségügyi feltételeirõl szóló
12/1991. (V. 18.) NM rendelet módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. § (2) bekezdés da) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában megállapított feladatkörben eljárva a következõket
rendelem el:

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A táborozás közegészségügyi feltételeit e rendelet
melléklete tartalmazza, azzal, hogy az 1. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti táborokra a melléklet 1.b. és 3.b. pontjait
nem kell alkalmazni.”

4. §
Az R. 4. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1)–(2) bekezdést az 1. § (1) bekezdés c) pontja
alá tartozó létesítményekben szervezett foglalkoztatásban
résztvevõkre is alkalmazni kell.”

5. §

Az R. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.
1. §
A tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeirõl szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed:
a) azon kereskedelmi és magánszálláshelyekre, amelyekben a tanuló ifjúság üdültetése, táboroztatása történik;
b) azon napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel
nem rendelkezõ közösségi célú létesítményekre, amelyek
csak a tanév vége és a következõ tanév kezdete között mûködnek tartósan, és ahol a tanuló ifjúság szervezett foglalkoztatása történik [az a) és b) pont a továbbiakban együtt:
táborozás];
c) azon napközbeni ellátást biztosító, szálláshellyel
nem rendelkezõ közösségi célú létesítményekre, amelyek
a tanév ideje alatt is tartósan mûködnek, és ahol a tanév
vége és a következõ tanév kezdete között a tanuló ifjúság
szervezett foglalkoztatása történik.
(2) E rendelet alkalmazásában tanuló ifjúság alatt
a 6–18 éves korosztályt kell érteni.”

6. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az R.
a) 2. §
aa) (1) bekezdésében a ,,városi intézetét” szövegrész
helyébe a ,,kistérségi intézetét” szöveg,
ab) (1) bekezdésében a ,,városi intézet” szövegrészek
helyébe a ,,kistérségi intézet” szöveg,
ac) e rendelet 2. §-ával átszámozott (3) bekezdésében
a ,,megyei intézetét” szövegrész helyébe a ,,regionális intézetét” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdésében a ,,nagyobb létszámú táborok”
szövegrész helyébe a ,,nagyobb létszámú 1. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti szálláshelyek” szöveg
lép.
(3) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.
Dr. Székely Tamás s. k.,

2. §
Az R. 2. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (2)–(3) bekezdés számozása
(3)–(4) bekezdésre változik:
„(2) Az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti táborok esetében a tábort szervezõk – a tábor helyének és idõpontjának, valamint a résztvevõk számának megjelölésével – kötelesek bejelenteni a tábort a tervezett megnyitása elõtt
6 héttel a tábor helye szerint illetékes kistérségi intézetnek.”

egészségügyi miniszter

Melléklet
a 12/2009. (IV. 16.) EüM rendelethez
1. Az R. mellékletének 1. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„1.a. Az üdülõkben és a táborokban biztosítani kell
a táborozók szabadtéri mozgásának (sportolásának) lehetõségét.
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1.b. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti táborokban
az 1.a. pontban foglaltakon túl az egy vagy két személyes
sátrakból álló tábor kivételével a hálóhelyiségeket úgy kell
kialakítani, hogy egy fõre 3 m2 – sátortábor esetén legalább 2 m2 – alapterület jusson. A matracokat nem szabad
közvetlenül a földre helyezni. A matracot, paplant, plédet
és a párnát a szolgáltató szükség szerinti gyakorisággal, de
legalább évente köteles tisztíttatni.”
2. Az R. mellékletének 3. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„3.a. A táborban a táborozók számára legalább egy
illemhelyet és kézmosási lehetõséget kell kialakítani. Ezek
számát minden 20 férõhely után egy illemhellyel és kézmosási lehetõséggel kell bõvíteni. A táborban a mosakodási lehetõséget is biztosítani kell.
3.b. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti táborokban
a 3.a. pontban foglaltakon túl 5 férõhelyre egy mosdó (kifolyó) vagy mosdótál, közmûvesített területen 10 férõhelyre egy zuhanyozó szükséges. A táborozás során hetenként legalább három alkalommal kell melegvizes mosakodási és zuhanyozási lehetõséget biztosítani.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
46/2009. (IV. 16.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az agrár-erdészeti rendszerek mezõgazdasági
földterületeken történõ elsõ létrehozásához nyújtandó
támogatás igénybevételének részletes szabályairól
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában, valamint (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket
rendelem el:
A támogatás célja
1. §
Az agrár-erdészeti rendszerek lehetõséget teremtenek
fás legelõk létesítésére és hasznosítására, a hagyományos,
tájjellegû gazdálkodás fenntartására, a mozaikos tájszerkezet kialakítására.
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Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. agrár-erdészeti rendszer: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK
tanácsi rendelet 44. cikkének (2) bekezdésében részletezett földhasználat;
2. bot-, vesszõ- és díszítõgally-termelést szolgáló fás
terület: az Erdõrendezési Szabályzatról szóló 88/2000.
(XI. 10.) FVM rendelet 10. § (6) bekezdése szerinti erdõterület;
3. ENAR: a szarvasmarha félék, a sertések, a lovak,
a juhok és a kecskék Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszereinek összefoglaló elnevezése külön jogszabályokban meghatározottak alapján;
4. faállomány egyedi védelme: a telepített facsemeték
védelmének olyan közvetlen módja, amely megakadályozza azok megdõlését, valamint megvédi azokat a vadállomány által okozott károktól;
5. fásítás: az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló
1996. évi LIV. törvény (a továbbiakban: Evt.) 6. § (1) bekezdésének a)–c) pontja szerinti fogalom;
6. fás szárú energetikai célú ültetvények: a fás szárú
energetikai ültetvényekrõl szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott növényi kultúra;
7. fiatal mezõgazdasági termelõ: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 3. §
30. pontja szerinti termelõ;
8. fizikai blokktérkép: a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet 1. § f) pontjában meghatározott térkép;
9. HMKÁ elõírások: az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez
teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint
az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú
mellékletében meghatározott elõírások;
10. idõs méretes fa: a talajfelszín felett harminc centiméter törzsátmérõt elérõ fa;
11. igazolt származású erdészeti szaporítóanyag: az
erdészeti szaporítóanyagokról szóló 110/2003. (X. 21.)
FVM rendelet elõírásai szerinti származási igazolvánnyal
rendelkezõ erdészeti szaporítóanyag;
12. karácsonyfatelep: az Erdõrendezési Szabályzatról
szóló 88/2000. (XI. 10.) FVM rendelet 10. § (5) bekezdése
szerinti erdõterület;
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13. kedvezményezett térség: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében hátrányos helyzetû, illetve leghátrányosabb helyzetû térségként besorolt kistérség;
14. kedvezõtlen adottságú területek: Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások esetében a kedvezõtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján
a MePAR rendszerben lehatárolt területek;
15. kérelmezõ: az a – támogatási kérelmet benyújtó – természetes személy, jogi személy, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaság, aki, illetve amely az adott földterületet hasznosítja;
16. kötelezettség-vállalási idõszak: a támogatásra jogosult kifizetési kérelmének benyújtásától számított
5 naptári év;
17. MePAR: a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló
2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 31. §
(1) bekezdésében meghatározott és a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.)
FVM rendeletben szabályozott rendszer;
18. mezõgazdasági parcella: olyan összefüggõ földterület, melyen egy növénycsoportot termeszt a földhasználó;
19. méhlegelõnek alkalmas fafaj: a 2. számú melléklet
2. pontjában meghatározott fafaj;
20. Natura 2000 terület: az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeletetésû területekrõl szóló
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-ának elõírásai szerint a MePAR-ban fizikai blokk szinten lehatárolt terület;
21. ökológiai gazdálkodásba bevont földterület: Magyarországon elismert ökológiai ellenõrzõ és tanúsító
szervezet által nyilvántartásba vett olyan földterület, amelyen a földhasználó az ökológiai termelésrõl és az ökológiai termékek címkézésérõl és a 2092/91/EGK rendelet
hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2007. június 28-i
834/2007/EK tanácsi rendelet alapján ökológiai gazdálkodást folytat;
22. õshonos fafaj: a 2. számú melléklet 3. pontjában
meghatározott fafaj;
23. támogatásra jogosult: az a kérelmezõ, aki támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerõs
támogatási határozattal rendelkezik;
24. támogatott terület: e rendelet alapján a támogatási
kérelemnek helyt adó, vagy annak részben helyt adó jogerõs támogatási határozatban megállapított terület;
25. telepítés: a gyeptelepítés, valamint a fásítás elsõ évi
munkái a talaj-elõkészítéstõl a csemeteültetés vagy dugványozás befejezéséig;
26. túllegeltetés: a gyep olyan legeltetési módból eredõ
károsodása, melynek során a gyepben állományalkotó fû-
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félék rövidre rágása és taposása következtében a gyep foltokban megritkul, a talajfelszín fedetlenné válik;
27. védett õshonos mezõgazdasági állatfajta: a védett
õshonos mezõgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett
mezõgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló
4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendelet 1. számú
mellékletében felsorolt védett, õshonos állatfajták.

A támogatás jellege és mértéke
3. §
(1) E rendelet alapján az agrár-erdészeti rendszerek mezõgazdasági földterületeken történõ elsõ létrehozásához
egyszeri, területalapú, vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe.
(2) A támogatás mezõgazdasági parcellánkénti összege:
a) gyep- és fatelepítés együttes kivitelezése esetén
1050 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg;
b) meglévõ gyep esetében, kizárólag fatelepítésre
740 euró/ha-nak megfelelõ forintösszeg.

A támogatás igénybevételének feltételei
4. §
(1) A 3. § (2) bekezdés a)–b) pontban felsorolt két támogatási forma közül a kérelmezõ egy adott mezõgazdasági
parcellán csak az egyiket választhatja.
(2) A 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatási forma csak szántó mûvelési ágban lévõ terület esetén választható.
(3) A kérelmezõ az alábbi feltételek esetén jogosult a támogatásra:
a) a termõföldrõl szóló, 1994. évi LV. törvény 25/A. §
szerinti földhasználati nyilvántartásba bejegyzett, legkésõbb a telepítés megkezdésétõl kezdõdõ, a kötelezettség-vállalási idõszak teljes idõtartamára vonatkozó földhasználati joggal rendelkezik a támogatható területre,
melyrõl a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozik;
b) a támogatási kérelem mellékleteként benyújtja az
adott területre vonatkozó e rendelet szerinti, felsõfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkezõ erdészeti
szakszemélyzet által készített fásítási tervet, amely az
alábbi adatokat tartalmazza:
ba) a kérelmezõ neve, lakóhelye (székhelye),
bb) a telepítés helye (település, földrészlet, alrészlet) és
elhelyezkedése az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatának felhasználásával készített méretarányos térképvázlaton feltüntetve,
bc) a telepítendõ fafajok és azok mennyisége.
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(4) A kérelmezõ által a támogatási kérelemben megjelölt földterületre csak abban az esetben nyújtható támogatás, ha:
a) a földterület az Európai Mezõgazdasági Garancia
Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló külön jogszabály alapján a MePAR-ban támogathatónak minõsített terület;
b) annak mérete eléri az 1 hektárt, az intézkedésbe bevont mezõgazdasági parcella területe pedig a 0,3 hektárt.
(5) Nem adható támogatás:
a) karácsonyfatelepre;
b) bot-, vesszõ- és díszítõgally-termelést szolgáló fás
terület kialakítására;
c) fás szárú energetikai célú ültetvényre;
d) Natura 2000 területen a külön jogszabályban elõírt
fenntartási, illetve fejlesztési tervek elkészítését megelõzõ
idõszakban, vagy ha a fenntartási, illetve fejlesztési terv
nem teszi lehetõvé az adott területen a fásítást;
e) 50% feletti állami tulajdonú területre;
f) az 50% feletti állami tulajdonban levõ gazdálkodó
szervezet vagy központi költségvetési szerv kérelmezõ részére.

Általános kötelezettségek
5. §
(1) A kérelmezõ a támogatási kérelem benyújtását megelõzõen nem kezdheti meg a telepítést. A telepítés megkezdettnek minõsül, ha az alábbi tevékenységek bármelyikét megkezdték:
a) csemeteültetés, dugványozás;
b) gyeptelepítés.
(2) A kérelmezõ a támogatási kérelem benyújtását
követõen, de a támogatási jogosultságról szóló döntés kézhezvételét megelõzõen az (1) bekezdés szerinti munkálatokat elvégezheti. A támogatási kérelem elutasítása esetén
az elkezdett munkálatok költségét a kérelmezõ fizeti.
(3) A támogatásra jogosultnak be kell tartania:
a) a gazdaság teljes területén a HMKÁ elõírásait;
b) az intézkedésbe bevont területen a 7. §-ban szereplõ
földhasználati elõírásokat.
(4) A támogatásra jogosult a megvalósult agrár-erdészeti rendszert köteles a kifizetési kérelem benyújtásától számított legalább öt évig fenntartani.
(5) Amennyiben a támogatott terület szántó mûvelési
ágba tartozik, a támogatásra jogosult köteles a kifizetési
kérelem benyújtása elõtt azt legelõ mûvelési ágúvá átalakítani, a legelõ mûvelési ággá történõ átalakítást a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnál bejelenteni és a kifizetési kérelemhez mellékelni az ingatlanügyi hatóság mûvelési ág változásról szóló határozatát, ha az 30 napnál
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nem régebbi, egyéb esetben a széljegyzett 30 napnál nem
régebbi tulajdoni lap másolatot, amely igazolja, hogy
a mûvelési ág változást az ingatlanügyi hatósághoz bejelentették.
(6) A támogatásra jogosultnak gondoskodnia kell arról,
hogy a támogatásba bevont földterületek azonosításának
alapjául szolgáló sarokpontok közül a területen legalább
egy a támogatási idõszak teljes idõtartama alatt jól láthatóan megjelölésre kerüljön.
(7) A támogatásra jogosultnak a telepítéshez és az azt
követõ esetleges pótlásokhoz felhasznált szaporítóanyagok származását tanúsító igazolások eredeti példányát
a kötelezettség-vállalási idõszak végéig meg kell õriznie,
azokat az ellenõrzések során be kell mutatnia.

Telepítési elõírások
6. §
(1) A támogatásra jogosult köteles a fák, valamint
a gyep telepítését legkésõbb a támogatási határozat jogerõre emelkedését követõ második év május 15-éig megvalósítani.
(2) A támogatásra jogosult a fák telepítése esetén:
a) kizárólag a 3. és 4. számú mellékletekben felsorolt
fafajokat telepítheti;
b) a 3. számú mellékletben felsorolt fafajok telepítését
és az azt követõ esetleges pótlásokat kizárólag igazolt
származású erdészeti szaporítóanyaggal végezheti;
c) a 4. számú mellékletben felsorolt tájjellegû gyümölcsfa fajtákat legfeljebb 50% elegyarányban telepítheti;
d) tájjellegû gyümölcsfa fajták telepítése esetén a származási igazolást helyettesítõ, a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) által a 64/2004.
(IV. 27.) FVM rendelet szerint engedélyezett gyümölcsfaiskola által kiadott olyan bizonylattal rendelkezik, amely
tartalmazza a szaporítóanyag származását, a vásárló nevét,
valamint a beszerzett ültetési anyag fajtájának és mennyiségének az adatait;
e) a területen hektáronként minimum 100 db fát köteles
telepíteni, illetve fenntartani, melynek mérete a gyökfõtõl
a csúcsrügyig legalább 100 cm;
f) a területen hektáronként legfeljebb 150 db fát telepíthet, ügyelve arra, hogy a meglévõ és az újonnan telepített
fák száma együttesen se haladja meg a 150 db-ot hektáronként;
g) a telepítést úgy köteles elvégezni, hogy a fák egymástól való távolsága minimum 6 m legyen, ugyanakkor
a fák legfeljebb 20%-a kisebb tõtávolsággal, facsoportban
vagy facsoportokban is elhelyezhetõ;
h) az ötödik év végére köteles biztosítani, hogy a telepített fák 1–4 éves egyedeinek száma elérje az e) pontban
meghatározott hektáronkénti minimális darabszámot.
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(3) A támogatásra jogosult köteles a gyeptelepítéshez
legalább négy fajból álló fû magkeverékét használni,
amelyben a négy fajból legalább egynek pillangós növénynek kell lennie.
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szeresített formanyomtatványon kell benyújtani, legkésõbb a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak
elsõ napjáig.
A kérelem elbírálása

Földhasználati elõírások
9. §
7. §
(1) A területen tilos:
a) a meglévõ gyep feltörése;
b) a felszíni vizek elvezetése;
c) a gyepek túllegeltetése.
(2) A területet legeltetéssel, kaszálással, vagy mindkét
módon kell hasznosítani.
(3) Gyeptelepítés esetében legeltetni csak a második évtõl kezdõdõen lehet.
(4) A legeltethetõ állatfajok a következõk: szarvasmarhafélék (szarvasmarha, zebu, jak, bölény), juh, bivaly, ló,
szamár és öszvér.
(5) A területen található összes idõs, méretes fát meg
kell hagyni.
(6) A támogatásra jogosultnak a területre telepített faállomány egyedi védelmérõl gondoskodnia kell.
A támogatási kérelem benyújtása
8. §
(1) A támogatási kérelmet, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) nevében eljáró,
az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes
MgSzH erdészeti igazgatóságához – az MVH által erre
rendszeresített formanyomtatványon – postai úton kell benyújtani. A kérelmezõ a támogatási kérelem benyújtására
nyitva álló idõszakonként és erdészeti igazgatóságonként
csak egy támogatási kérelmet nyújthat be. A további beérkezõ kérelmek elutasításra kerülnek.
(2) Az (1) bekezdésben említett formanyomtatvány az
alábbi adatokat tartalmazza:
a) ügyfél-azonosítási és kapcsolattartási információk;
b) támogatási jogosultságra vonatkozó adatok;
c) támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozatok.
(3) A támogatási kérelem benyújtására nyitva álló idõszak 2009. évben július 1-jétõl augusztus 31-ig, azt követõen minden év május 1-jétõl június 30-ig tart.
(4) A kérelemhez mellékelni kell a fizikai blokktérkép
eredeti példányát, melyen be kell jelölni azon mezõgazdasági parcellákat, amelyek után a kérelmezõ a telepítési támogatást igényli, valamint a területen található idõs, méretes fák elhelyezkedését.
(5) A támogatási kérelem rangsort nem érintõ adataira
vonatkozó módosítási kérelmet az MVH által erre rend-

(1) A támogatási kérelmek bírálata a Törvény 32. §
(1) bekezdés c) pontjának megfelelõen a 2. számú melléklet szerinti pontrendszer alapján elvégzett, mezõgazdasági
parcellánkénti rangsorolás szerint történik.
(2) A támogatási kérelmek országos rangsorolása után,
a rendelkezésre álló keret alapján az MVH Közvetlen Támogatások Igazgatósága hozza meg a támogatási döntést.
A támogatás folyósítása
10. §
(1) A kifizetési kérelmet évente az egységes kérelem részeként május 15-ig kell benyújtani.
(2) A telepítésnél felhasznált fák származását tanúsító igazolások másolati példányait a telepítés megvalósítását követõ
elsõ kifizetési kérelem benyújtásával egyidejûleg be kell küldeni az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez.
(3) A kifizetési kérelemben meg kell adni az érintett mezõgazdasági parcellák elhelyezkedését az Egységes Országos Vetületi Rendszerben legalább 3 méter pontossággal megadó koordinátákat és azok mérési sorrendjét. A területek a megadott koordináták alapján a MePAR-ban fásított rét-legelõként rögzítésre kerülnek. A mérési jegyzõkönyvnek a készítõ és a kérelmezõ által aláírt másolatát
a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejûleg be kell küldeni az MVH illetékes megyei kirendeltségéhez.
(4) A kifizetési kérelmet a telepítés megvalósítását követõ elsõ kérelem benyújtási idõszakban, tavaszi telepítés
esetén a telepítés évében be kell nyújtani.
(5) A támogatás az adminisztratív ellenõrzések, a keresztellenõrzések és a helyszíni ellenõrzések lefolytatása
után egy összegben kerül kifizetésre.
Ellenõrzés
11. §
(1) A jogosultsági feltételek és a kötelezettségvállalások teljesítését az MVH az ellenõrzési feladatokat ellátó
szerv bevonásával ellenõrzi.
(2) Az MVH a helyszíni ellenõrzés során a termõföldrõl
szóló 1994. évi LV. törvény 25/A. § (1) bekezdése szerinti
földhasználati nyilvántartás alapján ellenõrzi a jogszerû
földhasználatot.
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(3) Amennyiben a földhasználati nyilvántartás alapján
nem igazolt a jogszerû földhasználat, úgy az MVH felszólítja a támogatásra jogosultat a területre vonatkozó földhasználati jog meghatározott idõn belüli földhasználati
nyilvántartásba történõ bejegyeztetésére.
(4) Az ellenõrzésekre a kifizetési kérelem benyújtásának évében, valamint a kifizetési kérelem benyújtásától
számított ötödik évben – az agrár-erdészeti rendszer fenntartásának ellenõrzésekor – kerül sor.

Jogkövetkezmények
12. §
(1) A támogatás alapjául szolgáló terület méretének
meghatározásánál, illetve az igényelt, valamint az ellenõrzés alapján megállapított valós terület méretébõl adódó eltérések esetén a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenõrzési eljárások, valamint
a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az
1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2006. december 7-i, 1975/2006/EK bizottsági rendelet 16. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.
(2) A 11. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a területnek a rendelkezésre álló határidõn belüli földhasználati
nyilvántartásba vételéig a támogatás teljes összegének kifizetése felfüggesztésre, a nyilvántartásba vétel elmulasztása esetén az adott területre vonatkozóan benyújtott támogatási kérelem elutasításra kerül.
(3) Az e rendelet elõírásainak meg nem feleléséhez köthetõ, annak súlyosságának, mértékének és folytonosságának figyelembevételével kialakított jogkövetkezményi
rendszert az 1. számú melléklet tartalmazza. A mellékletben alkalmazott kódok magyarázata a következõ:
a) E-10%: Az adott mezõgazdasági parcellára megállapítható támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell.
b) E-30%: Az adott mezõgazdasági parcellára megállapítható támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell.
c) E-Kizár: Az adott mezõgazdasági parcellára támogatás nem fizethetõ. Az adott mezõgazdasági parcellára
vonatkozó támogatási jogosultság megszûnik.
(4) Amennyiben megállapításra kerül, hogy a (3) bekezdésben felsorolt meg nem felelés valamelyike a támogatásra jogosult szándékos magatartásának következménye, akkor az adott naptári évre ki kell zárni az e rendelet szerinti
intézkedésbõl.
(5) A 2. számú melléklet alapján nyilatkozattal igazolt
feltétel be nem tartása a támogatási összeg 30%-os csökkentését vonja maga után.
(6) Amennyiben egy adott mezõgazdasági parcella vonatkozásában több jogkövetkezmény is megállapításra kerül, úgy a magasabb százalékos arányú szankció jogkövetkezményeit kell érvényesíteni.
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Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból és
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egyes támogatások tekintetében átruházott, valamint
egyéb, szakértõ szervezetek közremûködésével ellátott
feladatokról szóló 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 48/2007. (VI. 20.) FVM rendelet]
1. §-ának e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalra (a továbbiakban: MgSzH) az alábbi feladatokat ruházhatja át:]
„e) az alábbi tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések esetében a támogatási kérelmek feldolgozását, ideértve a kérelem-feldolgozáshoz szükséges adminisztratív és
helyszíni ellenõrzést, valamint a kifizetési kérelmekhez
kapcsolódó helyszíni ellenõrzést:
ea) mezõgazdasági területek erdõsítése,
eb) rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények
telepítése,
ec) ültetvények korszerûsítése, telepítése,
ed) évelõ, lágy szárú energiaültetvények telepítése,
ee) az erdészeti potenciál helyreállítása,
ef) agrár-erdészeti rendszerek mezõgazdasági földterületen történõ elsõ létrehozása,
eg) erdõ-környezetvédelem,
eh) nem termelõ beruházások erdõterületen történõ
megvalósítása.”

Záró rendelkezések
14. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a 48/2007.
(VI. 20.) FVM rendelet 1. § f) pontja hatályát veszti.
(3) A (2) bekezdés a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. E bekezdés a hatálybalépést követõ második
napon hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
15. §
Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 44. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez

Szabályszegés megnevezése

A kérelmezĘ határidĘ elĘtt kezdte meg a
A kérelmezĘ a támogatási kérelem
5.§ (1) bekezdése benyújtását megelĘzĘen nem kezdheti meg a támogatott tevékenységhez kötĘdĘ
munkálatok valamelyikét.
telepítést.
A támogatásra jogosult a megvalósult agrárerdészeti rendszert köteles a kifizetési
5.§ (4) bekezdése
kérelem benyújtásától számított, legalább öt
évig fenntartani.

A támogatásra jogosult nem tett eleget az 5
éves fenntartási kötelezettségének.

Amennyiben a támogatott terület szántó
mĦvelési ágba tartozik, a támogatásra
jogosult köteles a kifizetési kérelem
benyújtása elĘtt azt legelĘ mĦvelési ágúvá
átalakítani, a legelĘ mĦvelési ággá történĘ
átalakítást a területileg illetékes ingatlanügyi
hatóságnál bejelenteni és a kifizetési
5.§ (5) bekezdése
kérelemhez mellékelni az ingatlanügyi
hatóság mĦvelési ág változásról szóló
határozatát, ha az 30 napnál nem régebbi ,
egyéb esetben a széljegyzett 30 napnál nem
régebbi tulajdoni lap másolatot, amely
igazolja, hogy a mĦvelési ág változást az
ingatlanügyi hatósághoz bejelentették.

A támogatásra jogosult nem tett eleget az
ingatlan nyilvántartásban történĘ átjelentési
kötelezettségnek.

A támogatásra jogosultnak gondoskodnia kell
arról, hogy a támogatásba bevont földterületek
azonosításának alapjául szolgáló sarokpontok
5.§ (6) bekezdése
közül a területen legalább egy a támogatási
idĘszak teljes idĘtartama alatt jól láthatóan
megjelölésre kerüljön.
A támogatásra jogosultnak a telepítéshez és
az azt követĘ esetleges pótlásokhoz
felhasznált szaporítóanyagok származását
5.§ (7) bekezdése tanúsító igazolások eredeti példányát a
kötelezettség-vállalási idĘszak végéig meg
kell Ęriznie, azokat az ellenĘrzések során be
kell mutatnia.

6.§ (1) bekezdése

6.§ (2) a) pontja

A támogatásra jogosult a töréspont
megjelölését elmulasztotta, de ez nem
akadályozta az ellenĘrzést, az objektív mérés
végrehajtható volt.
A támogatásra jogosult a töréspont
megjelölését elmulasztotta, ez akadályozta az
ellenĘrzést, az objektív mérés nem volt
végrehajtható.
A származási igazolások eredeti példányai
csak részben kerültek megĘrzésre.

A származási igazolások eredeti példányai
nem kerültek megĘrzésre.

A támogatásra jogosult köteles a fák, valamint
a gyep telepítését legkésĘbb a támogatási
A telepítések határidĘre nem történtek meg.
határozat jogerĘre emelkedését követĘ
második év május 15-éig megvalósítani.

Kizárólag a 3. számú mellékletében felsorolt
fafajok telepíthetĘk.

Tiltott fafaj, illetve fafajták is telepítésre
kerültek a területen, de azok együttes
elegyaránya nem haladta meg az 5%-ot.
Az elegyarány 5%-ánál nagyobb mértékben
nem engedélyezett fafaj is telepítésre került a
területen.

E-Kizár

Kötelezettség/egyéb elĘírás

E-30%

Hivatkozás

E-10%

E rendelet elõírásainak meg nem feleléséhez köthetõ jogkövetkezmények

Kötelezettség/egyéb elĘírás

Szabályszegés megnevezése

6.§ (2) b) pontja

A 3. számú mellékletben felsorolt fafajok
telepítését és az azt követĘ esetleges
pótlásokat kizárólag igazolt származású
erdészeti szaporítóanyaggal lehet csak
elvégezni.

Nem megfelelĘ származású szaporító anyag
került eltelepítésre.

Tiltott gyümölcsfafajta is telepítésre került a
területen, de annak elegyaránya az összes
gyümölcsfához képest nem haladta meg az
5%-ot.

A 4. számú mellékletben felsorolt tájjellegĦ
6.§ (2) c) pontja gyümölcsfa fajták legfeljebb 50%
elegyarányban telepíthetĘk.

Az összes gyümölcsfa viszonylatában az
elegyarány 5%-ánál nagyobb mértékben nem
engedélyezett gyümölcsfafajta is telepítésre
került a területen.
Az engedélyezett gyümölcsfafajták
elegyaránya a teljes faállomány 51-60%-a
közé esik.
Az engedélyezett gyümölcsfafajták
elegyaránya meghaladja a teljes faállomány
60%-át.

6.§ (2) d) pontja

TájjellegĦ gyümölcsfa fajták telepítése esetén
a származási igazolást helyettesítĘ, a
MezĘgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a
továbbiakban: MgSzH) által a 64/2004. (IV.
27.) FVM rendelet szerint engedélyezett
A telepítéshez felhasznált tájjellegĦ
gyümölcsfaiskola által kiadott olyan
gyümölcsfák származása nem dokumentált.
bizonylattal kell rendelkezni, amely
tartalmazza a szaporítóanyag származását, a
vásárló nevét, valamint a beszerzett ültetési
anyag fajtájának és mennyiségének az
adatait.
A hektáronként telepített fák száma kevesebb
mint 90 darab.

6.§ (2) e) pontja

A területen hektáronként minimum 100 db fát
kell telepíteni és fenntartani, melynek mérete A telepített fák átlagos magassága 80-99 cm
közé esik.
a gyökfĘtĘl a csúcsrügyig legalább 100 cm.
A telepített fák átlagos magassága 80
centiméternél kisebb.

6.§ (2) f) pontja

A hektáronként meglévĘ fák száma
A területen hektáronként legfeljebb 150 db fát meghaladja az engedélyezett felsĘ határt, de
lehet telepíteni, ügyelve arra, hogy a meglévĘ nem több, mint 155 darab.
és az újonnan telepített fák száma együttesen
A hektáronként meglévĘ fák száma több, mint
se haladja meg a 150 db-ot hektáronként.
155 darab.
A fák egymástó való távolsága a fák
maximum 10%-ánál, vagy annál kisebb
arányban nem megfelelĘ.

6.§ (2) g) pontja

A telepítést úgy kell elvégezni, hogy a fák
egymástól való távolsága minimum 6 m
legyen, ugyanakkor a fák legfeljebb 20%-a
kisebb tĘtávolsággal, facsoportban vagy
facsoportokban is elhelyezhetĘ.

A fák egymástó való távolsága a fák több,
mint 10%-ánál nem megfelelĘ.
A facsoport, facsoportok a fák 21-30%-át
tartalmazzák.
A facsoport, facsoportok a fák több mint 30%át tartalmazzák.

E-Kizár

Hivatkozás
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E-10%
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Szabályszegés megnevezése
A telepítés 1-4 éves egyedeinek száma 70-90
db közé esik.

6.§ (2) h) pontja

A támogatásra jogosult a fák telepítését
követĘ ötödik év végére köteles biztosítani,
hogy a telepített fák 1-4 éves egyedeinek
száma elérje a 6. § (2) e) pontban
meghatározott minimális 100 db-ot
hektáronként.

E-Kizár

Hivatkozás

14567

E-30%

MAGYAR KÖZLÖNY

E-10%

2009/52. szám

A telepítés 1-4 éves egyedeinek száma 70 db
alatt van.

A támogatásra jogosult köteles a
gyeptelepítéshez legalább négy fajból álló fĦ
6.§ (3) bekezdése magkeverékét használni, amelyben a négy
fajból legalább egynek pillangós növénynek
kell lennie.

A gyeptelepítéshez használt fajok száma
kevesebb volt négynél.

7.§ (1) a) pontja

A területen tilos a meglévĘ gyep feltörése.

MeglévĘ gyep feltörése történt a terület egy
részén, vagy egészén.

7.§ (1) b) pontja

A területen tilos a felszíni vizek elvezetése.

A területen a felszíni vizek elvezetése történt.

7.§ (1) c) pontja

A területen tilos a gyepek túllegeltetése

A gyepterületeket túllegeltették.

7.§ (2) bekezdése

A területet legeltetéssel, kaszálással, vagy
mindkét módon kell hasznosítani.

A gyepterületet egyáltalán nem, vagy nem a
megengedett módon hasznosítják.

7.§ (3) bekezdése

Gyeptelepítés esetében legeltetni csak a
második évtĘl kezdĘdĘen lehet.

Az újonnan telepített gyepen már a telepítés
évében is történt legeltetés.

A legeltethetĘ állatfajok a következĘk:
Az ellenĘrzés idĘpontjában a területen nem
7.§ (4) bekezdése szarvasmarhafélék (szarvasmarha, zebu, jak,
engedélyezett állatfaj egyede legelt.
bölény), juh, bivaly, ló, szamár és öszvér.
Az ellenĘrzés idĘpontjában a területen friss
A területen található összes idĘs, méretes fát vágáslapú tuskó található, melynek a
7.§ (5) bekezdése
meg kell hagyni.
talajfelszín felett mért törzsátmérĘje eléri a 30
cm-t.

A támogatásra jogosultnak a területre
7.§ (6) bekezdése telepített faállomány egyedi védelmérĘl
gondoskodnia kell.

10.§ (2)
bekezdése

A telepített fák legfeljebb 10%-ánál állapítható
meg az egyedi mechanikai védelem hiánya,
vagy nem megfelelĘ volta.
A telepített fák több mint 10%-ánál állapítható
meg az egyedi mechanikai védelem hiánya,
vagy nem megfelelĘ volta.

A telepítésnél felhasznált fák származását
tanúsító igazolások másolati példányait a
A származást tanúsító igazolások nem, vagy
telepítés megvalósítását követĘ elsĘ kifizetési
nem teljeskörĦen kerültek megküldésre az
kérelem benyújtásával egyidejĦleg be kell
MVH részére.
küldeni az MVH illetékes megyei
kirendeltségéhez.

Jelmagyarázat:
a) E-10%: Az adott mezõgazdasági parcellára megállapítható támogatási összeget 10%-kal csökkenteni kell.
b) E-30%: Az adott mezõgazdasági parcellára megállapítható támogatási összeget 30%-kal csökkenteni kell.
c) E-Kizár: Az adott mezõgazdasági parcellára támogatás nem fizethetõ. Az adott mezõgazdasági parcellára vonatkozó támogatási jogosultság megszûnik.
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2. számú melléklet a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez
1. A támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere
Értékelési szempont megnevezése

Horizontális szempontok
Elmaradott és
Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális
munkanélküliséggel szempontból elmaradott település közigazgatási
sújtott terület
határában tervezett telepítés
Az országos átlagot legalább 1,75-szörösen
meghaladó munkanélküliségû település
közigazgatási határában tervezett telepítés
A kérelmezõ fiatal mezõgazdasági termelõ
Foglalkoztatás
A támogatásra jogosult vagy alkalmazottja nõ
Csökkent munkaképességû foglalkoztatása
A telepítés
mezõgazdasági
parcellánként

Kedvezményezett térségben valósul meg

Értékelés módja
(ellenõrzés módja)

240/2006. (XI. 30.)
Korm. rendelet 1. §
alapján
240/2006. (XI. 30.)
Korm. rendelet 1. §
alapján
MVH nyilvántartás
A kérelmezõ
nyilatkozata alapján
A kérelmezõ
nyilatkozata alapján
311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. sz.
melléklete alapján
hátrányos helyzetû
kistérség
311/2007. (XI. 17.)
Korm. rendelet 2. sz.
melléklete alapján
leghátrányosabb
helyzetû kistérség

Összesen:
A telepítés
mezõgazdasági
parcellánként

Pontszám

5

5

5
4
4
5

7

30
Szakmai szempontok
Natura 2000 vagy védett természeti területen
valósul meg

Kedvezõtlen adottságú területen valósul meg
(MePAR lehatárolás szerint)
A gazdálkodó teljes mezõgazdasági földterületének minimum 50%-a
ökológiai gazdálkodásba bevont földterület
A telepítendõ, 3. sz. több mint 70%-a õshonos
mellékletben szereplõ 50–70%-a õshonos
fák
több mint 25, de kevesebb mint 50%-a õshonos
Védett õshonos mezõgazdasági állatfajták legeltetése.

Natura 2000 esetében:
Fizikai blokktérkép
Védett természeti
terület esetében:
helyrajzi szám
24/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet alapján
140/1999. (IX. 3.)
Korm. rendelet 11. §
(1) bekezdése alapján
A kérelmezõ
nyilatkozata alapján
ENAR nyilvántartás
alapján

6

6
6

10
5
3
10

2009/52. szám
Állatállomány

A terület egyéb
hasznosítása

MAGYAR KÖZLÖNY
A kérelmezõ már rendelkezik – egyéb, általa
hasznosított mezõgazdasági területen – extenzív
módon tartott, legeltethetõ fajokból álló
állatállománnyal, amelyet részben vagy
egészben, a létesíteni kívánt agrár-erdészeti
rendszer területén kíván legeltetni úgy, hogy
annak területén az állatsûrûség elérje, illetve
meghaladja a 0,2 ÁE/ha mértéket
Méhlegelõnek alkalmas fák telepítése (a fák
minimum 20%-a)
Tájjellegû gyümölcsfa fajták telepítése (a fák
minimum 20%-a)

Szántó átalakítása fás
legelõvé

ENAR nyilvántartás
alapján

10

A kérelmezõ
nyilatkozata alapján
A kérelmezõ
nyilatkozata alapján
A FÖMI ûrfelvételek
segítségével ellenõrzi,
hogy a mezõgazdasági
parcella a megelõzõ két
évben szántóként volt-e
hasznosítva

6

Összesen:
Mindösszesen:

6
10

70
100 pont

2. E rendelet alkalmazásában a méhlegelõnek alkalmas fafajok listája
ezüst hárs
ezüst juhar
fehér fûz
fehérnyár
feketegyûrû juhar
feketenyár
hamvas éger
hegyi juhar
kecskefûz
kislevelû hárs
kocsányos tölgy
kocsánytalan tölgy
korai juhar
magas kõris
magyar kõris
magyar tölgy
mezei juhar
mézgás éger
molyhos tölgy
olasz molyhos tölgy
nagylevelû hárs
rezgõnyár
szürkenyár
törékeny fûz
vadalma
vadkörte
virágos kõris
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(Tilia tomentosa)
(Acer saccharinum)
(Salix alba)
(Populus alba
(Acer tataricum)
(Populus nigra)
(Alnus incana)
(Acer pseudoplatanus)
(Salix caprea)
(Tilia cordata)
(Quercus robur)
(Quercus petraea)
(Acer platanoides
(Fraxinus excelsior)
(Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)
(Quercus frainetto)
(Acer campestre)
(Alnus glutinosa)
(Quercus pubescens)
(Quercus virgiliana)
(Tilia platyphyllos)
(Populus tremula)
(Populus canescens)
(Salix fragilis)
(Malus sylvestris)
(Pyrus pyraster)
(Fraxinus ornus)
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3. E rendelet alkalmazásában az õshonos fafajok listája
barkócaberkenye
bibircses nyír
budai berkenye
bükk
cser
ezüst hárs
fehér fûz
fehérnyár
feketenyár
gyertyán
hegyi juhar
hegyi szil
kislevelû hárs
kocsányos tölgy
kocsánytalan tölgy
korai juhar
közönséges boróka
lisztes berkenye
madárberkenye
madárcseresznye
magas kõris
magyar kõris
mezei juhar
mezei szil
mézgás éger
molyhos tölgy
nagylevelû hárs
rezgõnyár
szürkenyár
tiszafa
vadalma
vadkörte
vénic szil
virágos kõris

(Sorbus torminalis)
(Betula pendula)
(Sorbus semiincisa)
(Fagus sylvatica)
(Quercus cerris)
(Tilia tomentosa)
(Salix alba)
(Populus alba)
(Populus nigra)
(Carpinus betulus)
(Acer pseudoplatanus)
(Ulmus glabra)
(Tilia cordata)
(Quercus robur)
(Quercus petraea)
(Acer platanoides)
(Juniperus communis)
(Sorbus aria)
(Sorbus aucuparia)
(Cerasus avium)
(Fraxinus excelsior)
(Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)
(Acer campestre)
(Ulmus minor)
(Alnus glutinosa)
(Quercus pubescens)
(Tilia platyphyllos)
(Populus tremula)
(Populus canescens)
(Taxus baccata)
(Malus sylvestris)
(Pyrus pyraster)
(Ulmus laevis)
(Fraxinus ornus)

3. számú melléklet a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez
E rendelet alkalmazásában a telepíthetõ fafajok listája
A) Lombos fafajok
barkócaberkenye
bibircses nyír
budai berkenye
bükk
cser

(Sorbus torminalis)
(Betula pendula)
(Sorbus semiincisa)
(Fagus sylvatica)
(Quercus cerris)
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érdeslevelû mezei szil
ezüst hárs
ezüst juhar
fehér fûz
fehérnyár
feketegyûrû juhar
feketenyár
gyertyán
hamvas éger
hegyi juhar
hegyi szil
kecskefûz
keleti gyertyán
kislevelû hárs
kocsányos tölgy
kocsánytalan tölgy
korai juhar
lisztes berkenye
madárberkenye
madárcseresznye
magas kõris
magyar kõris
magyar tölgy
mezei juhar
mezei szil
mézgás éger
molyhos tölgy
olasz molyhos tölgy
nagylevelû hárs
rezgõnyár
szõrös nyír
szürkenyár
törékeny fûz
vadalma
vadkörte
varjútövis benge
vénic szil
virágos kõris
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(Ulmus procera)
(Tilia tomentosa)
(Acer saccharinum)
(Salix alba)
(Populus alba)
(Acer tataricum)
(Populus nigra)
(Carpinus betulus)
(Alnus incana)
(Acer pseudoplatanus)
(Ulmus glabra)
(Salix caprea)
(Carpinus orientalis)
(Tilia cordata)
(Quercus robur)
(Quercus petraea)
(Acer platanoides)
(Sorbus aria)
(Sorbus aucuparia)
(Cerasus avium)
(Fraxinus excelsior)
(Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)
(Quercus frainetto)
(Acer campestre)
(Ulmus minor)
(Alnus glutinosa)
(Quercus pubescens)
(Quercus virgiliana)
(Tilia platyphyllos)
(Populus tremula)
(Betula pubescens)
(Populus canescens)
(Salix fragilis)
(Malus sylvestris)
(Pyrus pyraster)
(Rhamnus cathartica)
(Ulmus laevis)
(Fraxinus ornus)

B) Tûlevelû fafajok (fenyõk)
közönséges boróka
erdei fenyõ
tiszafa

(Juniperus communis)
(Pinus sylvestris)
(Taxus baccata)
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4. számú melléklet
a 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez

E rendelet alkalmazásában az 50% elegyarányt
meg nem haladó mértékben telepíthetõ
tájjellegû gyümölcsfa fajták listája
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vény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

Alma (Malus domestica): Ananász renet, Batul alma,
Budai Domokos, Csillagos piros renet, Dallos alma, Daru
sóvári, Egri piros, Hercegnõ alma, Hosszúfalusi, Húsvéti
rozmaring, Jászvadóka, Kanadai renet, Kálvil alma, Kecskeméti vajalma, Kenézi piros, Londoni pepin, Muskotály
renet, Nemes sóvári, Nemes szercsika, Nyári csíkos fûszeres, Nyári fontos, Orbai alma, Parker pepin, Pónyik alma,
Sándor cár, Sárga szépvirágú, Sikulai alma, Simonffy piros, Szabadkai szercsika alma, Széchenyi renet, Szemes
alma, Téli arany parmen, Téli piros pogácsa, Tombácz
alma, Tordai piros, Török Bálint alma, Zeliz alma;
Cseresznye (Prunus avium): Badacsonyi óriás, Gyöngyösi szívcseresznye, Márki korai, Pomázi hosszúszárú,
Solymári politúr, Szomolyai rövidszárú;
Dió: (Juglans regia): Alsószentiváni, Milotai, Tiszacsécsi;
Fehér eperfa (Morus alba);
Fekete eperfa (Morus nigra);
Kajszibarack (Prunus armeniaca): Rózsabarack, Borsi-féle kései rózsa; Kécskei rózsa; Korai piros; Magyar
kajszi, Rakovszky kajszi;
Körte (Pyrus pyraster): Arabitka, Árpával érõ, Búzával
érõ, Diel vajkörte, Erdei vajkörte, Hardy vajkörte, Kieffer
körte, Nagy szegfûkörte, Nemes kraszán, Nyári Kálmán
körte, Papkörte, Serres Olivér, Zöld Magdolna;
Mandula (Amygdalis communis)
Meggy (Prunus cerasus): Cigánymeggy;
Szelíd gesztenye: (Castanea sativa): Iharosberényi, Kõszegszerdahelyi, Nagymarosi;
Szilva (Prunus domestica): Besztercei szilva, Bódi szilva, Gömöri nyakas, Mirabolán szilva, Nemtudom szilva
(Penyigei szilva), Nyári aszaló, Späth Anna, Vörös szilva;

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 27/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (7) bekezdésének
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az ügyfél az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007.
(IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 25. § (2) bekezdésében meghatározott megvalósítási idõszak utolsó
napjáig benyújtott, teljes bizonyító erejû magánokiratba
foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában vállalhatja azt
is, hogy a támogatás megvalósítási helyre vonatkozó
részérõl lemond,]
„b) amennyiben a komplexitásra az ugyanazon támogatási kérelemben szerepeltetett megvalósítási helyek
vonatkozásában az adott pontszámok változatlanok maradnak, és”

2. §
Az R. 10. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Ha az ügyfél az 5. § (3) bekezdésének d) pontja
alapján elõírt szinten tartási kötelezettségtõl 20%-nál nagyobb mértékben, a pecsenye csirke, kacsa, liba, pulyka,
valamint gyöngytyúk esetében 35%-nál nagyobb mértékben elmarad, akkor az állategységben kifejezett különbözet alapján számított támogatási érték 120%-ának megfelelõ összeget köteles visszafizetni.”

3. §

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
47/2009. (IV. 16.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó
támogatások részletes feltételeirõl szóló
27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-

(1) E rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2007. április 23-tól
benyújtott támogatási kérelmek esetében is alkalmazni
kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 5. §
(3) bekezdés c) pontja és a 10. § (3) bekezdése a hatályát
veszti.
(3) E rendelet 1. és 2. §-a, valamint a 3. § (2) bekezdése
a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti. E bekezdés
a hatálybalépést követõ második napon hatályát veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
48/2009. (IV. 16.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények
telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének
részletes feltételeirõl szóló
72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban:
R.) 2. §-ának (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„h) tábla: az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból,
valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 36/2009. (IV. 3)
FVM rendelet (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet)
1. §-ának 3. pontjában meghatározottak szerint.”

2. §
(1) Az R. 4. § (3) bekezdésének db) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az ügyfél köteles a támogatási kérelemben megjelölt
összes ültetvény vonatkozásában ... elõszerzõdéssel, szerzõdéssel rendelkezni, illetve saját célú felhasználás esetén
a felhasználásról nyilatkozni. Az elõszerzõdésnek, szerzõdésnek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:]
„db) a fafajtának a fás szárú energetikai ültetvények
telepítésének engedélyezése, telepítése, mûvelése és megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 45/2007. (VI. 11.)
FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti magyar, vagy
tudományos megnevezését;”
(2) Az R. 4. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) E rendelet alapján a legkisebb támogatható tábla
nagysága 1 hektár.”
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(3) Az R. 4. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Vhr. 17. § (4) bekezdésétõl eltérõen a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerinti idõpontban benyújtott kérelmek
esetében a mûvelet legkorábban a támogatási kérelem benyújtási évének január 1-jétõl az ügyfél saját felelõsségére
megkezdhetõ.”

3. §
(1) Az R. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdésben foglaltak egyidejû figyelembevételével a támogatás táblánként nem haladhatja meg:
a) akácból történõ telepítés esetén a 160 ezer forint/hektárt;
b) egyéb, a fás szárú energetikai ültetvények telepítésének
engedélyezése, telepítése, mûvelése és megszüntetése részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet alapján
sarjaztatásos ültetvényben engedélyezhetõ nem akác fajtákból történõ telepítés esetén a 200 ezer forint/hektárt.”
(2) Az R. 5. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Több táblára vonatkozóan kérelmezett egyéb elszámolható kiadásokat az elbírálás során táblánként, azok
területének nagysága szerint arányosítva kell figyelembe
venni.”
4. §
Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet
a) 2009. évben április 15-étõl május 15-éig és november 1-jétõl január 15-éig,
b) 2010. évtõl évente november 1-jétõl január 15-éig
lehet benyújtani a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz.”

5. §
Az R. 8. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A kifizetési kérelmet évente lehet benyújtani az
MVH-hoz
a) az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint,
valamint
b) augusztus 1. és 31. között, melyhez a megvalósított
és a (3) bekezdésben foglaltak szerint bejelentett ültetvényekre vonatkozóan kizárólag további elszámolások mellékelhetõk.
(3) Kifizetési kérelem csak olyan táblák vonatkozásában nyújtható be, ahol a telepítés május 15-ig megvalósul,
és az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerinti egy-

14574

MAGYAR KÖZLÖNY

séges kérelem részeként az ügyfél adatot szolgáltat a megvalósított ültetvények külsõ töréspontjainak Egységes
Országos Vetületi Rendszerben legalább 0,5 m-es pontossággal megadott koordinátáiról, valamint benyújtja a mérésrõl szóló jegyzõkönyvnek a jegyzõkönyv készítõ és
ügyfél által aláírt másolati példányát.”
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kozó szabályok szerint visszafizetni, és az érintett táblák
vonatkozásában az ügyfél támogatáshoz való joga megszûnik.”
7. §
Az R. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

6. §

8. §

Az R. 9. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Amennyiben az ellenõrzés során megállapítást
nyer, hogy az ügyfél a telepítési kötelezettségének nem,
vagy nem a telepítési engedély szerint tett eleget, akkor
köteles az érintett táblák területével arányosan a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és az
érintett táblák vonatkozásában az ügyfél támogatáshoz
való joga megszûnik.
(2) Ha az ügyfél a 4. § (3) bekezdés a)–c) pontjaiban
foglalt kötelezettségét megszegi, akkor az érintett táblák
területével arányosan köteles a már felvett támogatási
összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonat-

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését
követõen benyújtott támogatási kérelmek esetében kell
alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) az R. 4. § (3) bekezdés f) pontja,
b) az R. 9. §-ának (7) bekezdése.
(3) A (2) bekezdést a folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 48/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez
Az R. mellékletének az „ÉRTÉKELÉS” alcím alá tartozó elsõ táblázat helyébe a következõ táblázat lép:
„ÉRTÉKELÉS
Értékelési szempont megnevezése

Komplex vízkezelés, rekultiváció1

Termelõi Csoport tagság
Felvásárlói szerzõdés
megalapozottsága2

Agrár-energetikai potenciál,
energiamérleg1
Energetikai önellátás, saját
felhasználás7

Összesen

Értékelés/ellenõrzés módja

SZAKMAI SZEMPONTOK
Ár- és belvíz elleni védekezéshez
Terület szerint illetékes KöTeViFe
történõ hozzájárulás, szennyvíz,
igazolása alapján
hígtrágya szikkasztása, biológiai
kezelése energiaültetvényekkel,
talaj nehézfémtartalmának
csökkentése
Az ügyfél termelõi csoport tagja
Igazolás
Elismert piaci szereplõvel kötött
MVH nyilvántartás, saját
felvásárlási szerzõdés/elõszerzõdés, felhasználás esetén nyilatkozat
vagy saját felhasználás esetén
meglévõ berendezés2.b.
Fûz és nyárfafélék telepítése1, 1.b.
Telepítési engedélyben megjelölt
fafajta
Nyilatkozat
A várható produktum legalább
80%-ban történõ saját felhasználása,
feldolgozása
A várható produktum legalább
50%-ban történõ saját felhasználása,
feldolgozása
A várható produktum kevesebb
mint 50%-ban történõ saját
felhasználása, feldolgozása

Pontszám

15

5
10

10
10

7

0

50 pont
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HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK
A telepítés helye
Hátrányos helyzetû térségben van KSH adatbázis
5
Munkanélküliségi ráta az országos
5
átlagot 20%-kal meghaladja5
Mezõgazdasági foglalkoztatottak
5
aránya az országos átlagot
meghaladja5
3
Térségi fenntarthatóság
A telepíteni tervezett terület
MVH nyilvántartás
3
15 km-en belül van az ügyfél
lakóhelyétõl/székhelyétõl,
telephelyétõl
A telepíteni tervezett terület
2
15–30 km távolságban van az
ügyfél lakóhelyétõl/székhelyétõl,
telephelyétõl
Az ügyfél lakóhelye/székhelye,
0
telephelye és a telepíteni tervezett
terület közötti távolság a 30 km-t
meghaladja
Esélyegyenlõség, nõk
Ha az ügyfél természetes
Nyilatkozat
3
személyként nõ
foglalkoztatása
Ha az ügyfél nem természetes
3
személy és a foglalkoztatottak több
mint 50%-a nõ
Ha az ügyfél nem természetes
2
személy és a foglalkoztatottak
20–50%-a nõ
Ha az ügyfél nem természetes
0
személy és a foglalkoztatottak
kevesebb mint 20%-a nõ
Esélyegyenlõség, roma
Ha a kérelmezõ természetes
Nyilatkozat
4
személy és roma származású
felzárkóztatás
Ha a kérelmezõ nem természetes
A helyi Cigány Kisebbségi
4
személy és a roma felzárkóztatáshoz Önkormányzat vagy Országos
hozzájárul
Cigány Önkormányzat támogatási
nyilatkozata6
Esélyegyenlõség, csökkent
Ha a kérelmezõ csökkent
Nyilatkozat
5
munkaképességûek foglalkoztatása munkaképességû természetes
személy
Ha a kérelmezõ nem természetes
5
személy és csökkent
munkaképességût foglalkoztat
Összesen
30 pont
PÉNZÜGYI TERV
A vállalkozás pénzügyi tervének
Saját tõke változása a beruházás idõtartama alatt
3
koherenciája
Saját tõke változása a mûködtetési idõszak alatt
2
Vállalatértékelés
A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázisadatainak összevetése
referenciaadatokkal:
Saját tõke jövedelmezõsége
2
Eszközarányos jövedelmezõség
2
Likviditás
1
Pénzügyi terv valóságtartalom
Pénzügyi tábla adatainak referenciaadatokkal történõ összevetése
a mûködtetés alatt:
vizsgálata
Saját tõke jövedelmezõsége
4
Eszközarányos jövedelmezõség
4
Likviditás
2
Összesen
20 pont
Mindösszesen
100 pont
1

„
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
49/2009. (IV. 16.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az évelõ lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló
71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
évelõ, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 71/2007.
(VII. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ h) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„h) tábla: az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, valamint az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló
36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban: egységes
kérelem rendelet) 1. §-ának 3. pontjában meghatározottak
szerint.”

2. §
(1) Az R. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) E rendelet alapján a legkisebb támogatható tábla
nagysága 1 hektár.”
(2) Az R. 4. § (7) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy
az ügyfél rendelkezzen a megtermelt lágy szárú energianövény – 1. számú melléklet szerint számított – teljes mennyiségére a termõre fordulástól számított legalább öt évre
vonatkozó elõszerzõdéssel, szerzõdéssel, illetve nyilatkozzon annak saját célú felhasználásáról. Az elõszerzõdésnek,
szerzõdésnek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:]
„b) a biomassza 1. számú melléklet szerinti magyar,
vagy tudományos megnevezését;”
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3. §

(1) Az R. 4. § (8) bekezdésének g) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[Az ügyfél köteles a támogatási kérelemben megjelölt
összes ültetvény vonatkozásában:]
„g) a telepítést, a kultúrállapotban tartást úgy megvalósítani, hogy a területen a kultúra minimális tõszáma meghaladja az 1. számú mellékletben meghatározott mértéket;”
(2) Az R. 4. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Vhr. 17. § (4) bekezdésétõl eltérõen a 6. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti idõpontban benyújtott kérelmek esetében a mûvelet legkorábban a támogatási kérelem benyújtási évének január 1-jétõl az ügyfél saját felelõsségére megkezdhetõ.”

4. §
(1) Az R. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A támogatás összege táblánként nem haladhatja
meg az 1. számú mellékletben szereplõ, kultúránként meghatározott hektáronkénti fajlagos összeget.”
(2) Az R. 5. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(6) Több táblára vonatkozóan kérelmezett egyéb
elszámolható kiadásokat az elbírálás során táblánként, azok
területének nagysága szerint arányosítva kell figyelembe
venni.”
5. §
Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet
a) 2009. évben április 15-étõl május 15-éig és november 1-jétõl január 15-éig;
b) 2010. évtõl évente november 1-jétõl január 15-éig
lehet benyújtani a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz.”
6. §
(1) Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lép:
„A kifizetési kérelmet évente lehet benyújtani az
MVH-hoz
a) az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint,
valamint
b) augusztus 1. és 31. között, melyhez a megvalósított
és a (3) bekezdésben foglaltak szerint bejelentett ültetvényekre vonatkozóan kizárólag további elszámolások mellékelhetõk.”
(2) Az R. 8. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(3) Kifizetési kérelem csak olyan táblák vonatkozásában nyújtható be, ahol a telepítés május 15-ig megvalósul
és az egységes kérelem rendeletbe foglaltak szerinti egységes kérelem részeként az ügyfél adatot szolgáltat a megvalósított ültetvények külsõ töréspontjainak Egységes
Országos Vetületi Rendszerben legalább 0,5 m-es pontossággal megadott koordinátáiról, valamint benyújtja a
mérésrõl szóló jegyzõkönyvnek a jegyzõkönyv készítõ és
ügyfél által aláírt másolati példányát.”
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vonatkozásában az ügyfél támogatáshoz való joga megszûnik.”

8. §
Az R. 2. számú melléklete e rendelet melléklete szerint
módosul.

9. §

7. §
Az R. 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Amennyiben az ellenõrzés során megállapítást
nyer, hogy az ügyfél a telepítési kötelezettségének nem tett
eleget, akkor köteles az érintett táblák területével arányosan a már felvett támogatási összeget a jogosulatlanul
igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint
visszafizetni és az érintett táblák vonatkozásában az ügyfél
támogatáshoz való joga megszûnik.
(2) Ha az ügyfél a 4. § (8) bekezdés a)–g) pontjaiban
foglalt kötelezettségét megszegi, akkor az érintett táblák
területével arányosan köteles a már felvett támogatási
összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni és az érintett táblák

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését
követõen benyújtott kérelmek esetében lehet alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hatályát
veszti:
a) az R. 3. § (2) és (3) bekezdése,
b) az R. 4. § (8) bekezdés i) pontja és
c) az R. 9. § (7) bekezdése.
(3) A (2) bekezdés c) pontját a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Melléklet a 49/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez
Az R. 2. számú mellékletének „Értékelés” alcím alá tartozó táblázat helyébe a következõ táblázat lép:
„Értékelés
Értékelési szempont megnevezése

Termelõi Csoport tagság
Felvásárlói szerzõdés
megalapozottsága1

Energetikai önellátás, saját
feldolgozás2

Talajszerkezetre gyakorolt hatás,
erózió, defláció elleni védekezés5

Összesen

Értékelés/ellenõrzés módja

SZAKMAI SZEMPONTOK
Az ügyfél Termelõi Csoport tagja Igazolás
Elismert piaci szereplõvel kötött
MVH nyilvántartás, saját
felvásárlási szerzõdés, vagy saját
felhasználás esetén nyilatkozat
felhasználás esetén meglévõ
1.b.
berendezés
A várható produktum legalább
Nyilatkozat
80%-ban történõ saját felhasználása,
feldolgozása
A várható produktum legalább
50%-ban történõ saját felhasználása,
feldolgozása
A várható produktum kevesebb
mint 50%-ban történõ saját
felhasználása, feldolgozása
Az ültetvény hozzájárul a
61/1994. (XI. 8.) FM rendelet
talajszerkezet javításához,
alapján érvényes szakértõi
illetve erózió, defláció
engedéllyel rendelkezõ talajtani
vagy belvíz elleni
szakértõ igazolása
védekezéshez

Pontszám

10
15

15

10

0

10

50 pont
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5

Térségi fenntarthatóság3

Esélyegyenlõség, nõk
foglalkoztatása

HORIZONTÁLIS SZEMPONTOK
Hátrányos helyzetû térségben van KSH adatbázis
Munkanélküliségi ráta az országos
átlagot 20%-kal meghaladja6
Mezõgazdasági foglalkoztatottak
aránya az országos átlagot
meghaladja6
A telepíteni tervezett terület
MVH nyilvántartás
15 km-en belül van az ügyfél
lakóhelyétõl/székhelyétõl,
telephelyétõl
A telepíteni tervezett terület
15–30 km távolságban van az
ügyfél lakóhelyétõl/székhelyétõl,
telephelyétõl
Az ügyfél lakóhelye/székhelye,
telephelye és a telepíteni tervezett
terület közötti távolság a 30 km-t
meghaladja
Ha az ügyfél természetes
Nyilatkozat
személyként nõ
Ha az ügyfél nem természetes
személy és a foglalkoztatottak több
mint 50%-a nõ
Ha az ügyfél nem természetes
személy és a foglalkoztatottak
20–50%-a nõ
Ha az ügyfél nem természetes
személy és a foglalkoztatottak
kevesebb mint 20%-a nõ
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5
5
5
3

2

0

3
3
2
0

Esélyegyenlõség, roma
felzárkóztatás

Ha a kérelmezõ természetes
Nyilatkozat
4
személy és roma származású
4
A helyi, illetve országos cigány
Ha a kérelmezõ nem természetes
személy és a roma felzárkóztatáshoz önkormányzat
támogatási
7
hozzájárul
nyilatkozata
Esélyegyenlõség, csökkent
Ha a kérelmezõ csökkent
Nyilatkozat
5
munkaképességûek foglalkoztatása munkaképességû természetes
személy
Ha a kérelmezõ nem természetes
5
személy és csökkent
munkaképességût foglalkoztat
Összesen
30 pont
PÉNZÜGYI TERV
A vállalkozás pénzügyi tervének
Saját tõke változása a beruházás idõtartama alatt
3
koherenciája
Saját tõke változása a mûködtetési idõszak alatt
2
Vállalatértékelés
A vállalkozás pénzügyi táblájában feltüntetett bázisadatainak összevetése
referenciaadatokkal:
Saját tõke jövedelmezõsége
2
Eszközarányos jövedelmezõség
2
Likviditás
1
Pénzügyi terv valóságtartalom
Pénzügyi tábla adatainak referenciaadatokkal történõ összevetése
a mûködtetés alatt:
vizsgálata
Saját tõke jövedelmezõsége
4
Eszközarányos jövedelmezõség
4
Likviditás
2
Összesen
20 pont
Mindösszesen:
100 pont

”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
50/2009. (IV. 16.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések
tárgyában nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 139/2008.
(X. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Támogatás igénybevételére jogosult az 1. célterület
esetén a mezõgazdasági termelõ vagy erdõgazdálkodó;
a 2. célterület esetén a 3. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt intézkedéseknek megfelelõ, az egyesített támogatási
és kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ
napján a támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezõ ügyfélkör
(a továbbiakban együtt: ügyfél), aki
a) a képzési díjat az ÚMVP Képzõ Szervezet részére
– annak számlája alapján – kifizette;
b) saját maga, vagy nem természetes személy ügyfél
esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezetõ
tisztségviselõje, vagy tagja révén:
ba) az ÚMVP Képzõ Szervezettel kötött képzési szerzõdésben foglalt képzés keretében tartott elméleti óráknak
és gyakorlati óráknak külön-külön legalább a 80%-án igazoltan részt vett;
bb) a képzési programban meghatározott beszámolási
vagy vizsgakötelezettségének eleget tett.”

2. §
(1) Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

14579

„(2) Nem támogatható az a támogatási és kifizetési kérelem, amely esetén a támogatás nem éri el a 10 000 forintot.”
(2) Az R. 5. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Csak a 6. § (4) bekezdés b) pontja szerint, az
ÚMVP Képzõ Szervezet által biztosított gyakorlati képzésre számolható el kiadás.”

3. §
(1) Az R. 6. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) Az egy képzésre megkötött képzési szerzõdéseknek a támogatás megállapításához szükséges adatait az
FVM VKSZI jelenti a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal (a továbbiakban: MVH) felé a képzés kezdési idõpontját követõ elsõ támogatási és kifizetési kérelem benyújtási idõszakot megelõzõen.”
(2) Az R. 6. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(10) Az ÚMVP Képzõ Szervezetnek a (4) bekezdés
l) pontjában meghatározott jelentése alapján az FVM
VKSZI évenként értékeli a Szervezet munkáját. Az értékelés eredményét megküldi az IH, az ÚMVP Képzõ Szervezet és az MVH részére.”
(3) Az R. 6. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az ÚMVP Képzõ Szervezet minden képzési szerzõdés esetében rögzíti annak igazolását az ÚMVP Képzõ
Szervezetek elektronikus nyilvántartási rendszerében,
hogy az ügyfél a 4. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségét teljesítette vagy nem teljesítette.”

4. §
(1) Az R. 7. §-ának (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az ügyfél egyesített támogatási és kifizetési kérelmét, a képzés befejezését követõen, a képzést végzõ
ÚMVP Képzõ Szervezet – a Képzõ Szervezetek integrált
elektronikus rendszerében rögzített adatok alapján –
a (8) bekezdésben meghatározott benyújtási idõszakokban, az egyes mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm.
rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltak alapján elektronikus úton benyújthatja az MVH-hoz.
(2) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során:
a) a kérelmen fel kell tüntetni a képzési szerzõdés számát;
b) írott formában, postai úton az egyesített támogatási
és kifizetési kérelem benyújtásával azonos benyújtási idõszakban az elektronikus benyújtást teljesítõ ÚMVP Képzõ
Szervezetnek be kell nyújtania az ügyfél székhelye/lakhe-
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lye szerint illetékes MVH-kirendeltséghez az ÚMVP Képzõ Szervezet által kiállított, az ügyfél által pénzügyileg
rendezett bizonylatok ügyfél példányának másolatát, valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat másolatát;
c) az érvényes õstermelõi igazolvány hiteles másolatát,
illetve az egyéni vállalkozói igazolványt kiállító szervnek
az ügyfél vállalkozói tevékenységérõl szóló igazolását
nem kell csatolni.
(3) A képzés elszámolható kiadásait igazoló számviteli
bizonylatokon
a) fel kell tüntetni az igénybe vett képzésnek az 1. számú mellékletben meghatározott kódszámát és a képzési
szerzõdés számát,
b) nem kell feltüntetni az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló
támogatások igénybevételének általános szabályairól
szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 19. § (6) bekezdésében szereplõ támogatási határozat azonosító számot, és a
19. § (8) bekezdés f)–g) pontjaiban foglaltakat.
(4) Az ügyfél képzésenként egy egyesített támogatási és
kifizetési kérelmet nyújthat be. A támogatási és kifizetési
kérelem csak a benyújtási idõszakot megelõzõ ötödik
munkanapon lezárult, és a benyújtást megelõzõen pénzügyileg rendezett képzésekre vonatkozóan nyújtható be.”
(2) Az R. 7. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) A képzésen vezetett, a 3. számú melléklet szerinti
jelenléti ívet, a Képzõ Szervezeteket, valamint a képzéseket az MVH és az FVM VKSZI helyszíni ellenõrzés keretében ellenõrizheti.”
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(3) Az R. 7. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának idõszaka:
a) 2009. évben
aa) június 1-jétõl 30-ig;
ab) október 1-jétõl 31-ig;
b) 2010. évtõl kezdõdõen évente
ba) február 1-jétõl 28-ig;
bb) június 1-jétõl 30-ig;
bc) október 1-jétõl 31-ig terjed.”

5. §
(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba, és a hatálybalépését követõ napon a hatályát
veszti.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet az 50/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez
[1. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez]
Képzések
A képzés
kódszáma

an1

megnevezése

1. célterület: Választható képzések
Szakképesítést nem adó képzések
Kölcsönös megfeleltetés és a Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot
követelményei
A képzés tartalma:
1. Kölcsönös megfeleltetés
– célja, alapelvei;
– jogszabályi háttere;
– a követelmények csoportosítása, általános ismertetésük;
– a követelmények ellenõrzése, jogkövetkezmények;
– természetvédelmi követelmények;
– környezetvédelmi követelmények;

idõtartama (45 perces
tanóra)
elmélet

gyakorlat

22

–
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A képzés
kódszáma

an2

an3

an4

megnevezése

– állatjelölés és nyilvántartás.
2. A Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot elõírásai
2.1. Európai Uniós jogszabályok rendelkezései, illetve az azoknak való megfelelés
2.2. Elõzmények
– a korábbi években alkalmazott HMKÁ elõírások;
– a változtatás szükségessége.
2.3. Az új, 2008. évtõl alkalmazandó HMKÁ elõírásokról általában
– a szabályozásról;
– kikre és hol vonatkozik.
2.4. Az uniós jogszabályban meghatározott 4 témakör és a hazai 8 HMKÁ elõírás
ismertetése
– talajerózió elleni védelemre vonatkozó elõírások;
– talajszervesanyag tartalmára vonatkozó elõírások;
– talaj szerkezetére vonatkozó elõírások;
– minimális mûvelés szintjének megõrzése.
3. Az agrárszakigazgatás rendszere
Az agráriumban elõállítható vagy keletkezõ biomassza hasznosítása és elsõdleges
feldolgozása
A képzés tartalma:
– az energetikai célú biomassza elõállításhoz, elsõdleges feldolgozáshoz igényelhetõ
támogatások;
– lágyszárú energianövények termesztése;
– fásszárú energianövények termesztése, és annak jogi szabályozása;
– a biomassza begyûjtése, felhasználása, feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás),
különös tekintettel a mezõgazdasági és kistérségi alkalmazásokra;
– az agrárszakigazgatás rendszere.
Aktuális növényvédelmi ismeretek
A képzés tartalma:
Elméleti képzés
– új növényvédõ szerek ismertetése;
– új védekezési módszerek egyes károsítók ellen;
– a használatból kivont növényvédõ szerek és helyettesítési lehetõségeik;
– a növényvédelem ökonómiája;
– növényvédelmi elõrejelzési információk, és azok felhasználása;
– a növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai;
– az agrárszakigazgatás rendszere.
Gyakorlati képzés
– fontosabb kórképek, kárképek, gyomnövények felismerése;
– permetezõgépek beállítása;
– permetlékészítési, kijuttatási számítások.
Kistermelõi élelmiszer elõállítás, elsõdleges feldolgozás és értékesítés szabályai
A képzés tartalma:
– kistermelõi élelmiszer-elõállítás, elsõdleges feldolgozás és értékesítés jogi
szabályozása;
– élelmiszerhigiénia;
– a termékek csomagolása;
– a jogszabályban elõírt nyilvántartások vezetése;
– a termékek nyomonkövethetõsége;
– az agrárszakigazgatás rendszere.
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Talaj-tápanyaggazdálkodási terv készítése
A képzés tartalma:
Elméleti képzés
– a növények tápanyagfelvétele;
– a talaj tápanyagmérlege és befolyásoló tényezõi;
– a tápanyaggazdálkodás célja, feladatai, ökonómiai vonatkozásai;
– a tápanyaggazdálkodási terv készítésének elve, lépései;
– a nitrát-direktíva lényege, betartásának módja;
– az agrárszakigazgatás rendszere.
Gyakorlati képzés
– tápanyaggazdálkodási terv készítése.
Agrárvállalkozói ismeretek
A képzés tartalma:
1. A vállalkozás (kisvállalat) stratégiai tervezése
– a stratégia kialakításának folyamata;
– a cég tõkeköltségvetése;
– beruházási változatok értékelése, beruházási döntés;
– a kisvállalkozás életére ható kockázati tényezõk, kockázatmenedzselés.
2. A vállalkozás mûködtetése
– az üzlet finanszírozása;
– költséggazdálkodás, költségelemzés;
– a vállalati hozamok mérése, elemzése;
– egyszerûsített mérleg, eredménykimutatás;
– a nyereség növelésének lehetõségei a mezõgazdasági termelésben;
– fõbb pénzügyi mutatók képzése.
3. Üzleti terv készítése
4. Adózási ismeretek
5. Társadalombiztosítás
6. Az agrárszakigazgatás rendszere
Ökológiai gazdálkodás
A képzés tartalma:
– az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei;
– az ökológiai növénytermesztés jellemzõ technológiai elemei;
– az ökológiai állattenyésztés jellemzõ technológiai elemei;
– az ökológiai kertészet jellemzõ technológiai elemei;
– átállás az ökológiai gazdálkodásra;
– ökológiai gazdálkodáshoz igénybe vehetõ támogatások;
– az ökológiai gazdálkodás jogszabályi háttere;
– a biotermékek értékesítési lehetõségei;
– az ökológiai gazdálkodás ökonómiája;
– az agrárszakigazgatás rendszere.
Termékértékesítés lehetõségei, termelõi csoportok alakítása, helyi termékek
értékesítése
A képzés tartalma:
– termelõi csoportok formái, alakításuk lépései;
– piacrajutási lehetõségek;
– a helyi termékek marketingje, értékesítési lehetõségei;
– az agrárszakigazgatás rendszere.
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Alkalmazott számítástechnika, alapfokú számítógép-kezelõi ismeretek gazdálkodók
számára. Szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele
A képzés tartalma:
Elméleti képzés:
– általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek);
– a Word és az Internet alapszintû ismertetése;
– a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele.
Gyakorlati képzés:
– a Word használata;
– az Internet használata (gazdálkodók számára hasznos honlapokról
információszerzés);
– elektronikus levelezés.
Jó Mezõgazdasági Gyakorlat
A képzés tartalma
Elméleti képzés:
– a mezõgazdaság és környezet viszonya, alkalmazott mezõgazdasági gyakorlatok, EU
és
hazai szabályozási rendszer, az EMVA tengelyei;
– a Jó Mezõgazdasági Gyakorlat (JMGy) helye a termesztési rendszerekben;
– a JMGy alkalmazása a növénytermesztésben;
– termõterület kiválasztása, vetésforgó, fajtakiválasztás;
– talajmûvelés, trágyázás, öntözés;
– növényvédelem, hulladékanyagok kezelése;
– betakarítás és betakarítás utáni kezelések;
– élelmiszer- és takarmánybiztonság, a termékek nyomonkövetése;
– a JMGy alkalmazása az állattenyésztésben, általános követelmények, telephely, az
állomány nyomonkövetése, nyilvántartási rendszerek;
– takarmányozás, takarmánygyártás és tárolás, állatjólét, állatszállítás;
– a JMGy és a mezõgazdasági minõségbiztosítási rendszerek kapcsolata;
– az agrárszakigazgatás rendszere.
Gyakorlati képzés:
– helyzetelemzések, gyakorlati kivitelezések.
Az integrált növénytermesztés, gyümölcstermesztés technológiája
A képzés tartalma:
– az agrárszakigazgatás rendszere.
Elméleti képzés:
Általános rész:
– az integrált gazdálkodás fogalma;
– az integrált növénytermesztés hazai szabályozása;
– integrált növénytermesztési célprogramok;
– az integrált növénytermesztés feltételrendszere;
– az integrált növénytermesztés jelentõsebb elemei.
Speciális rész:
– integrált szántóföldi növénytermesztés;
– integrált zöldségtermesztés;
– integrált gyümölcstermesztés.
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Gyakorlati képzés:
Gazdálkodási naplóban a
– mûveleti lapok kitöltése;
– növényvédelmi elõrejelzési adatlap kitöltése;
– permetezési napló kitöltése.
A fásszárú energiaültetvények telepítése és kezelése
A képzés tartalma:
– az agrárszakigazgatás rendszere;
– fás szárú energiaültetvények telepítésére vonatkozó jogszabályok;
– a fás szárú energianövények termesztéstechnológiája, betakarítása, tárolása;
– a biomassza felhasználása illetve feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás).
Élelmiszerbiztonsági ismeretek gazdálkodók részére
A képzés tartalma:
– az élelmiszerbiztonság fogalma, jelentõsége;
– biztosításának lehetõségei a termõföldtõl a fogyasztó asztaláig;
– élelmiszerek minõsége, mikrobiológiai minõsége, meghatározó tényezõi;
– alap- és adalékanyagok minõsége, a késztermék minõségére gyakorolt hatása;
– élelmiszerek biztonságos elõállítása, csomagolása, tárolása, szállítása, értékesítése;
– nyomon követés biztosítása az egész termékpályán;
– romlást okozó tényezõk, élelmiszer-fertõzés, ételmérgezés okai, következményei,
megelõzési lehetõségek;
– élelmiszer-elõállítás higiéniája, személyi higiénia jelentõsége, biztosításának
lehetõségei az élelmiszer-elõállításban, HACCP;
– génmódosított élelmiszerrel kapcsolatos információk;
– a kistermelõi élelmiszer elõállítás és forgalmazás jogi szabályozása;
– fogyasztóvédelem célja, feladata, jelentõsége, biztosításának lehetõségei;
– az agrárszakigazgatás rendszere.
Erdõgazdálkodás
A képzés tartalma:
– az erdõgazdálkodás keretrendszerét jelentõ jogszabályi környezet ismertetése;
– az erdõ, mint ökoszisztéma;
– alapfokú dendrológiai ismeretek;
– az erdõgazdálkodás fenntarthatósága;
– erdõgazdálkodói szervezeti formák;
– erdõgazdálkodó hatósági nyilvántartásba vétele;
– erdészeti szakszemélyzet alkalmazása;
– erdõtervezés;
– erdõnevelési, fakitermelési módok ismertetése;
– erdõfelújítás;
– az erdõgazdálkodási tevékenység hatósági engedélyezése;
– erdõtelepítés;
– természetközeli erdõgazdálkodási módszerek ismertetése;
– az agrárszakigazgatás rendszere.
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Vízgazdálkodás, belvízvédelem, melioráció (gazdákat érintõ területe), Víz
Keretirányelv fõ követelményei
A képzés tartalma:
1. Melioráció, mezõgazdasági vízgazdálkodás természeti tényezõi
– idõjárás-változás, változékonyság Magyarországon;
– idõjárási szélsõségek;
– a klímaváltozás történelmi vonatkozásai.
2. A mezõgazdasági termelés kettõs veszélyeztetettsége
3. Aszály
– történelmi aszályos idõszakok;
– aszálykárok;
– az aszály enyhítésének lehetõségei.
4. Melioráció és az öntözés kapcsolata
– melioráció;
– a melioráció összetevõi;
– hatósági engedélyek;
– a meliorációs tervek talajvédelmi szempontból történõ megítélése;
– a melioráció kivitelezése.
5. Vízgazdálkodás
– víz Keretirányelv hazai végrehajtása;
– vízkárelhárítás, belvízvédelem;
= belvíz által veszélyeztetett területek;
= erózió által veszélyeztetett területek;
= belvízvédekezéssel kapcsolatos fõbb teendõk;
= belvízvédekezés szervezeti rendje.
6. Agrárstratégiánk
7. Az uniós csatlakozásból adódó lehetõségeink
8. Az agrárszakigazgatás rendszere
Közvetlen kifizetések az SPS rendszerben, aktuális földügyi és birtokrendezési
kérdések
A képzés tartalma:
1. Az SPS rendszer
2. Aktuális földügyi és birtokrendezési kérdések
– a termõföld tulajdonjogának megszerzése;
– a birtokrendezés eszközei;
– a termõföld használata és a földhasználati nyilvántartás;
– a termõföldet érintõ hasznosítási kötelezettség és a parlagfû-mentesítés;
– a termõföld más célú hasznosítása.
3. Az agrárszakigazgatás rendszere
Vadgazdálkodási ismeretek
A képzés tartalma:
– a vadgazdálkodás jogszabályi keretei;
– vadgazdálkodási célú élõhelyfejlesztés és az ÚMVP kapcsolata;
– apróvadgazdálkodási alapismeretek;
– az agrárszakigazgatás rendszere.
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ao1
ao2
ao3
ao4
ao5
ao6
ao7
ao8
ao9
ao10
ao11
ao12
ao13
ao14
ao15
ao16
ao17
ao18
ao19
ao20
ao21
ao22
ao23
ao24
ao25
ao26
ao27
ao28
ao29
ao30
ao31
ao32
ao33
ao34
ao35
ao36
ao37
ao38
ao39
ao40
ao41

OKJ szerinti szakképesítések
33 621 02 0100 31 01 Aranykalászos gazda
54 621 02 0100 31 01 Mezõgazdasági vállalkozó
31 521 19 0010 31 03 Kertészeti gép kezelõ
31 521 19 0010 31 04 Majorgép-kezelõ
31 521 19 0010 31 06 Mezõgazdasági erõ- és munkagépkezelõ
31 521 19 0010 31 07 Mezõgazdasági rakodógép kezelõ
31 521 19 0010 31 09 Növényvédelmi gépkezelõ
31 521 19 0010 31 10 Önjáró betakarítógép kezelõje
54 621 04 0100 31 02 Növényvédõ és méregraktár-kezelõ
31 623 01 0100 21 03 Motorfûrész-kezelõ
31 623 01 0100 31 03 Fakitermelõ
31 621 05 0000 Méhész
31 622 01 0010 31 03 Szõlõtermesztõ
31 521 20 0100 31 01Állattenyésztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó
31 521 20 0100 31 04 Növénytermesztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó
54 625 01 0100 31 01 Vadász, vadtenyésztõ
31 621 04 Lótartó és -tenyésztõ
31 621 04 0001 31 01 Belovagló
52 621 01 0100 31 01 Bioállat-tartó és tenyésztõ
52 621 01 0100 31 02 Biomassza-elõállító
52 621 01 0100 31 03 Bio-növénytermesztõ
52 621 01 0100 33 01 Ökogazda
33 521 02 0000 00 00 Élelmiszeripari gépsor- és rendszerüzemeltetõ
33 521 02 0100 31 02 Részszakképesítés: Csomagológép-kezelõ
33 521 02 0100 31 04 Részszakképesítés: Élelmiszeripari gépkezelõ
33 521 02 0100 31 05 Részszakképesítés: Élelmiszeripari készülék kezelõje
33 521 02 0100 31 06 Részszakképesítés: Növényolaj-gyártógép kezelõje
33 521 02 0100 21 01 Részszakképesítés: Palackozógép-kezelõ
33 521 04 0000 00 00 Erdõgazdasági gépkezelõ
33 521 04 0100 31 01 Részszakképesítés: Erdészeti felkészítõgép kezelõje
33 521 04 0100 31 02 Részszakképesítés: Erdészeti kötélpálya kezelõje
33 521 04 0100 31 03 Részszakképesítés: Erdészeti közelítõgép kezelõje
33 521 04 0100 31 04 Részszakképesítés: Erdészeti rakodógép kezelõje
33 521 04 0100 31 05 Részszakképesítés: Többfunkciós fakitermelõgép kezelõje
54 525 02 0010 54 01 Elágazás: Erdõgazdasági gépésztechnikus
54 525 02 0010 54 02 Elágazás: Mezõgazdasági gépésztechnikus
33 215 02 0000 00 00 Virágkötõ, -berendezõ, virágkereskedõ
33 215 02 0000 01 00 Részszakképesítés: Virágbolti eladó
33 215 02 0100 33 01 Részszakképesítés: Virágdekoratõr
33 215 02 0100 33 02 Részszakképesítés: Virágkereskedõ
33 215 02 0100 31 02 Részszakképesítés: Virágkötõ

gyakorlat

a hatályos
Szakmai és
Vizsgakövetelmé
nyekben
meghatározott
maximális
képzési
idõtartam min.
30%-a, az elõírt
elméleti-gyakorl
ati óra arányt
betartva
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ao42
ao43
ao44
ao45
ao46
ao47
ao48
ao49
ao50
ao51
ao52
ao53
ao54
ao55
ao56
ao57
ao58
ao59
ao60
ao61
ao62
ao63
ao64
ao65
ao66
ao67
ao68
ao69
ao70
ao71
ao72
ao73
ao74
ao75
ao76
ao77
ao78
ao79
ao80
ao81
ao82
ao83

31 521 01 0010 31 01 Elágazás: Erdészeti gépszerelõ, gépjavító
31 521 01 0010 31 02 Elágazás: Mezõgazdasági gépszerelõ, gépjavító
31 521 01 0010 31 03 Elágazás: Mezõgazdasági gépszerelõ, gépjavító
31 521 01 0001 33 01 Ráépülõ szakképesítés: Dieseladagoló-javító
31 521 01 0001 33 02 Ráépülõ szakképesítés: Erõ- és munkagépjavító
31 521 01 0001 33 03 Ráépülõ szakképesítés: Hidraulika-javító
31 521 01 0001 33 04 Ráépülõ szakképesítés: Jármûelektromos szerelõ
54 621 02 0010 54 02 Elágazás: Mezõgazdasági technikus
54 621 02 0010 54 03 Elágazás: Vidékfejlesztési technikus
31 621 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Állattartó-telepi munkás
31 621 01 0010 31 03 Elágazás: Haszonállat-gondozó
31 621 03 0010 31 01 Elágazás: Állattenyésztõ (baromfi és kisállat)
31 621 03 0010 31 02 Elágazás: Állattenyésztõ (juh és kecske)
31 621 03 0010 31 03 Elágazás: Állattenyésztõ (sertés)
31 621 03 0010 31 04 Elágazás: Állattenyésztõ (szarvasmarha)
54 621 03 0100 33 01 Részszakképesítés: Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd
54 621 03 0010 54 01 Elágazás: Állategészségügyi technikus
54 621 03 0010 54 02 Elágazás: Állattenyésztõ technikus
33 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Faiskolai munkás
33 622 01 0100 31 01 Részszakképesítés: Faiskolai termesztõ
33 622 01 0100 31 03 Részszakképesítés: Növényházi dísznövénytermesztõ
33 622 01 0100 31 04 Részszakképesítés: Szabadföldi dísznövénytermesztõ
31 623 01 0100 31 01 Részszakképesítés: Erdészeti növényvédõ
31 623 01 0100 21 02 Részszakképesítés: Erdõmûvelõ
31 623 01 0100 31 02 Részszakképesítés: Erdõõr
54 581 01 0100 51 01 Részszakképesítés: Digitálistérkép-kezelõ
54 581 01 0100 51 03 Részszakképesítés: Földügyi számítógépes adatkezelõ
54 581 01 0100 52 01 Részszakképesítés: Ingatlan-nyilvántartási ügyintézõ
54 581 01 0010 54 01 Elágazás: Földmérõ és térinformatikai technikus
54 581 01 0010 54 02 Elágazás: Térképésztechnikus
54 581 01 0001 54 01 Ráépülõ szakképesítés: Földügyi térinformatikai szaktechnikus
54 581 01 0001 54 02 Ráépülõ szakképesítés: Kataszteri szaktechnikus
33 621 02 1000 00 00 Gazda
33 621 02 0100 21 01 Részszakképesítés: Ezüstkalászos gazda
33 621 02 0100 21 02 Részszakképesítés: Mezõgazdasági munkás
31 624 01 0001 31 01 Ráépülõ szakképesítés: Elektromos halászgép kezelõje
51 621 01 0000 00 00 Hobbiállat-tenyésztõ és -forgalmazó
31 641 01 0000 00 00 Inszeminátor
31 641 01 0010 31 01 Elágazás: Inszeminátor (baromfi és kisállat)
31 641 01 0010 31 02 Elágazás: Inszeminátor (juh és kecske)
31 641 01 0010 31 03 Elágazás: Inszeminátor (ló)
31 641 01 0010 31 04 Elágazás: Inszeminátor (sertés)

gyakorlat
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ao84
ao85
ao86
ao87
ao88
ao89
ao90
ao91
ao92
ao93
ao94
ao95
ao96
ao97
ao98
ao99
ao100
ao101
ao102
ao103
ao104
ao105
ao106
ao107
ao108
ao109
ao110
ao111
ao112
ao113
ao114
ao115
ao116
ao117
ao118
ao119
ao120
ao121
ao122
ao123
ao124
ao125

31 641 01 0010 31 05 Elágazás: Inszeminátor (szarvasmarha)
31 622 01 Kertész
31 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Fûszernövény-termesztõ
31 622 01 0100 21 02 Részszakképesítés: Gombatermesztõ
31 622 01 0100 21 03 Részszakképesítés: Gyógynövénytermesztõ
31 622 01 0100 21 04 Részszakképesítés: Kerti munkás
31 622 01 0010 31 02 Elágazás: Gyümölcstermesztõ
31 622 01 0010 31 04 Elágazás: Zöldségtermesztõ
31 621 04 0100 31 01 Részszakképesítés: Lóápoló és gondozó
31 621 05 0100 21 01 Részszakképesítés: Méhészeti munkás
31 521 19 0010 31 01 Elágazás: Fejõ- és tejkezelõgép kezelõje
31 521 19 0010 31 02 Elágazás: Keltetõgép kezelõ
31 521 19 0010 31 05 Elágazás: Meliorációs, kert- és parképítõgép kezelõ
31 521 19 0010 31 08 Elágazás: Mezõgazdasági szárítóüzemi gépkezelõ
35 521 20 0010 31 02 Elágazás: Erdészeti gépüzemeltetõ, gépkarbantartó
35 521 20 0010 31 03 Elágazás: Kertészeti gépüzemeltetõ, gépkarbantartó
33 521 06 0010 33 01 Elágazás: Mezõgazdasági munkagépjavító kovács
33 521 06 0010 33 02 Elágazás: Patkolókovács
54 621 04 Növénytermesztési, kertészeti és növényvédelmi technikus
54 621 04 0100 31 01 Részszakképesítés: Növénytermesztõ
54 621 04 0100 31 03 Részszakképesítés: Vetõmagtermesztõ
54 621 04 0010 54 01 Elágazás: Kertész és növényvédelmi technikus
54 621 04 0010 54 02 Elágazás: Növénytermesztõ és növényvédelmi technikus
54 622 01 0000 00 00 Parképítõ és -fenntartó technikus
54 622 01 0100 33 01 Részszakképesítés: Kertépítõ
54 622 01 0100 31 02 Részszakképesítés: Kertfenntartó
54 622 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Parkgondozó
54 622 01 0100 31 03 Részszakképesítés: Temetõkertész
54 625 01 0000 00 00 Vadgazdálkodási technikus
33 621 01 0000 00 00 Borász
33 621 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Pincemunkás
33 621 01 0001 33 01 Ráépülõ szakképesítés: Sommelier (borpincér)
33 621 01 0001 51 01 Ráépülõ szakképesítés: Vincellér
54 541 01 0010 54 01 Elágazás: Bor- és pezsgõgyártó technikus
54 541 01 0010 54 05 Elágazás: Élelmiszer-higiénikus
54 541 01 0010 54 06 Elágazás: Erjedés- és üdítõitalipari technikus
54 541 01 0010 54 07 Elágazás: Hús- és baromfiipari technikus
54 541 01 0010 54 08 Elágazás: Malom- és keveréktakarmány-ipari technikus
54 541 01 0010 54 09 Elágazás: Sütõ- és cukrászipari technikus
54 541 01 0010 54 10 Elágazás: Tartósítóipari technikus
54 541 01 0010 54 11 Elágazás: Tejipari technikus
33 541 02 0100 31 02 Részszakképesítés: Gyümölcspálinka-gyártó
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ao126
ao127
ao128
ao129
ao130
ao131
ao132
ao133
ao134
ao135
ao136
ao137
ao138
ao139
ao140
ao141
ao142
ao143
ao144
ao145
ao146
ao147
ao148
ao149
ao150
ao151
ao152
ao153
ao154
ao155
ao156
ao157
ao158
ao159
h1
h2

33 541 02 0100 31 04 Részszakképesítés: Sörgyártó
33 541 02 0100 33 01 Részszakképesítés: Szesz- és szeszesitalgyártó
33 541 02 0100 31 05 Részszakképesítés: Szikvízgyártó
33 541 02 0100 31 06 Részszakképesítés: Üdítõital- és ásványvízgyártó
31 541 01 1000 00 00 Húsipari termékgyártó
31 541 01 0100 21 01 Részszakképesítés: Baromfifeldolgozó
31 541 01 0100 31 01 Részszakképesítés: Bolti hentes
31 541 01 0100 21 03 Részszakképesítés: Csontozó munkás
31 541 01 0100 21 04 Részszakképesítés: Halfeldolgozó
31 541 01 0100 31 02 Részszakképesítés: Szárazáru készítõ
31 541 01 0100 21 05 Részszakképesítés: Vágóhídi munkás
33 541 03 0000 00 00 Molnár
33 541 03 0100 31 01 Részszakképesítés: Keveréktakarmány-gyártó
33 541 04 0000 00 00 Pék
33 541 04 0100 21 01 Részszakképesítés: Gyorspékségi sütõ és eladó
33 541 04 0100 21 02 Részszakképesítés: Sütõipari munkás
33 541 04 0100 21 03 Részszakképesítés: Száraztésztagyártó
33 541 05 1000 00 00 Pék-cukrász
33 541 05 0100 21 01 Részszakképesítés: Mézeskalács-készítõ
33 541 06 0000 00 00 Tartósítóipari termékgyártó
33 541 06 0100 21 01 Részszakképesítés: Gyümölcsfeldolgozó
33 541 06 0100 21 02 Részszakképesítés: Hûtõipari munkás
33 541 06 0100 31 01 Részszakképesítés: Konzervgyártó
33 541 06 0100 31 02 Részszakképesítés: Növényolajgyártó
33 541 06 0100 21 03 Részszakképesítés: Olajütõ
33 541 06 0100 21 04 Részszakképesítés: Savanyító
33 541 06 0100 21 05 Részszakképesítés: Zöldségfeldolgozó
33 541 07 0100 21 01 Részszakképesítés: Elsõdleges tejkezelõ
33 541 07 0100 31 01 Részszakképesítés: Friss és tartós tejtermékek gyártója
33 541 07 0100 31 02 Részszakképesítés: Sajtkészítõ
51 541 01 Vágóállat-minõsítõ
51 541 01 0010 51 01 Elágazás: Juhminõsítõ
51 541 01 0010 51 02 Elágazás: Sertésminõsítõ
51 541 01 0010 51 03 Elágazás: Szarvasmarhaminõsítõ
Hatósági képzések
Mezõgazdasági vontatóvezetõ képzés [a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendeletben
meghatározott követelmények szerint]
80 órás Növényvédelmi Tanfolyam [szervezése a Magyar Növényvédõ Mérnöki és
Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdésének
e) pontjában foglaltak alapján a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi
Kamarával együttmûködésben történhet]
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2. célterület: Kötelezõ képzések
Mezõgazdasági üzemek korszerûsítéséhez kapcsolódó képzések
b1
Beruházások a szántóföldi növénytermesztésben és a kertészetben címû képzés
a növénytermesztési létesítmények korszerûsítéséhez nyújtandó támogatásokról
(terményszárítók) szóló 35/2008. (III. 27.) FVM rendelethez, valamint
a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 25/2008. (III. 7.)
FVM rendelethez kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
Általános rész
– a KAP aktuális kérdései;
– az SPS rendszer;
– a kölcsönös megfeleltetés;
– az agrárszakigazgatás rendszere;
– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;
Speciális rész
– jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring mutatók kitöltése, üzemben
tartás stb.);
– terményszárítók üzemeltetése, energiagazdálkodási ismeretek;
– magtisztítás (szabványok);
– magtárolás (szabványok, eljárások a veszteségek csökkentésére stb.);
– kapcsolódó jogszabályok.
b2
Beruházások az állattenyésztésben címû képzés az állattartó telepek
korszerûsítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM
rendelethez kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
Általános rész
– a KAP aktuális kérdései;
– az SPS rendszer;
– a kölcsönös megfeleltetés;
– az agrárszakigazgatás rendszere;
– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;
Speciális rész
– az elnyert összeg felhasználási rendje, jogkövetkezmények, jogorvoslat;
– az állattartó telepekre vonatkozó fontosabb környezetvédelmi szabályok;
– állattartó telepi nyilvántartások szabályos vezetése;
– szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele.
b3
GAZDANet címû képzés a külön jogszabályban meghatározott GAZDANet
támogatási jogcímhez kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
Számítástechnikai alapismeretekkel nem rendelkezõk részére
– jogcím-specifikus kötelezettségek;
– általános informatikai ismeretek (hardver, szoftver, OP rendszerek);
– a Word alapszintû ismerete, használata;
– az Internet alapszintû ismerete, használata;
– elektronikus levelezés;
– a GazdaNet programcsomag használata;
Számítástechnikai alapismeretekkel rendelkezõk részére

idõtartama (45 perces tanóra)
elmélet
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– jogcím-specifikus kötelezettségek;
– az Internet, a Word és az Excel használata;
– elektronikus levelezés;
– a GazdaNet programcsomag használata;
– FVM hatáskörébe tartozó ügyek elektronikus intézése;
– elektronikus eszközök alkalmazása a mezõgazdaságban;
– automatikus mérõeszközök alkalmazása a mezõgazdaságban;
– mezõgazdasági célszoftverek típusai, alkalmazási lehetõségei;
– vállalatirányítási rendszerek.
Évelõ ültetvények telepítése címû képzés a rövid vágásfordulójú fás szárú
energiaültetvény telepítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 72/2007. (VII. 27.)
FVM rendelethez, az évelõ, lágy szárú energiaültetvény telepítéséhez nyújtandó
támogatásról szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez, a mezõgazdasági
energiafelhasználás megújuló energiaforrásból történõ elõállításához nyújtandó
támogatásról szóló 78/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez, valamint –
a gyümölcs ültetvényekrõl szóló speciális részt alkalmazva – az ültetvények
korszerûsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatásról szóló 75/2007. (VII.
27.) FVM rendelethez kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
Általános rész
– a KAP aktuális kérdései;
– az SPS rendszer;
– a kölcsönös megfeleltetés;
– az agrárszakigazgatás rendszere;
– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;
Speciális rész (biomassza)
– a 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek;
– a 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek;
– a lágyszárú energianövények termesztése;
– a fás szárú energianövények termesztése, kapcsolódó jogszabályok;
– a biomassza felhasználása, ill. feldolgozása (tüzeléstechnika, pelletálás).
Speciális rész (gyümölcs ültetvények)
– a 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelethez kapcsolódó kötelezettségek;
– az ültetvény ápolása termõrefordulásig (gyakori problémák);
– az ültetvény fenntartásának környezetvédelmi követelmény;
– az öntözés módjai és gazdaságossága;
– termékértékesítési lehetõségek.
A fiatal mezõgazdasági termelõk elindítása címû képzés a fiatal mezõgazdasági
termelõk támogatásáról szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelethez
kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
Általános rész
– a KAP aktuális kérdései;
– az SPS rendszer;
– a kölcsönös megfeleltetés;
– az agrárszakigazgatás rendszere;
– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;
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Speciális rész
– az elnyert összeg felhasználási rendje, a gazdaság mûködésével kapcsolatos
bizonylatok szabályos vezetése, szankciók, jogorvoslati lehetõségek;
– az üzleti terv megvalósulásának nyomonkövetés;
– forrásbevonás lehetõségei, hitelfelvétel;
– piacrajutási lehetõségek;
– szaktanácsadási szolgáltatások igénybevétele.
Mezõgazdasági termékek értéknövelése címû képzés a mezõgazdasági
termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatásról szóló 47/2008. (IV. 17.)
FVM rendelethez, valamint a külön jogszabályban meghatározott
kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz-, nyersolaj-elõállító üzemek
létesítéséhez nyújtandó támogatások jogcímhez kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
Általános rész
– a KAP aktuális kérdései;
– az SPS rendszer;
– a kölcsönös megfeleltetés;
– az agrárszakigazgatás rendszere;
– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;
Speciális rész
– termelõi együttmûködések;
– élelmiszer-biztonsági ismeretek.
A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása címû
képzés a külön jogszabályban meghatározott ezen támogatási jogcímhez
kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
Általános rész
– a KAP aktuális kérdései;
– az SPS rendszer;
– a kölcsönös megfeleltetés;
– az agrárszakigazgatás rendszere;
– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások;
Speciális rész
– az elnyert támogatási összeg felhasználási rendje;
– az üzleti terv megvalósulásának nyomonkövetése;
– az igénylés módja, szüneteltetése, visszalépés a támogatástól;
– jogorvoslati lehetõségek (vis major).
Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések címû képzés a külön jogszabályban
meghatározott ezen támogatási jogcímhez kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
1. Általános kérdések, jogszabályok, eljárásrend
– agrár-környezetgazdálkodás Magyarországon (a korábbi évek tapasztalatai);
– minimum követelmények az AKG-ban;
– az AKG jogszabályi követelményei;
– eljárásrendi kérdések (pl. részleges visszavonás, kötelezettségátadás,
öröklés);
– helyszíni ellenõrzés, jogkövetkezmények.
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2. Agrár-környezetgazdálkodási célprogramok
– szántóföldi célprogramok;
– ültetvényes gazdálkodás;
– gyepgazdálkodás;
– vizes élõhelyeken történõ gazdálkodás.
3. Talaj tápanyag-gazdálkodás
4. Az agrár-környezetgazdálkodáshoz kapcsolódó egyéb kérdések
– a Gazdálkodási Napló vezetése;
– a különbözõ támogatások együttes felvételének lehetõségei;
– az Agrár-környezetgazdálkodási Információs Rendszer (AIR).
5. Az agrárszakigazgatás rendszere
Erdõ-környezetvédelmi kifizetések címû képzés a külön jogszabályban
meghatározott ezen támogatási jogcímhez kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
1. A természetközeli erdõgazdálkodás feltételrendszere
– az erdõgazdálkodás fenntarthatósága;
– az erdõgazdálkodási szemlélet, gyakorlat változásai;
– jogi szabályozás;
– természetvédelem és erdõgazdálkodás kapcsolata;
– speciális erdõgazdálkodás védett területeken.
2. Az erdõ-környezetvédelmi célprogramok
– a célprogramok elõírásainak részletes ismertetése;
– a legkedvezõbb célprogramok kiválasztásának szempontjai;
– eljárásrendi kérdések (pl. támogatás igénylése, részleges visszavonás,
kötelezettség-átadás, öröklés);
– helyszíni ellenõrzés, jogkövetkezmények.
3. Az erdõkörnyezetvédelmi intézkedés és más támogatási lehetõségek
kapcsolata a különbözõ támogatások együttes igénybevételének
lehetõségei
4. Az agrárszakigazgatás rendszere
Natura 2000 kifizetések címû képzés a külön jogszabályban meghatározott ezen
támogatási jogcímhez kapcsolódóan, beleértve az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történõ
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól
szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendeletet.
A képzés tartalma:
1. Általános ismeretek a természetvédelemrõl és a Natura 2000 területekrõl
– természetvédelmi alapismeretek;
– a mezõgazdaság kulcsszerepe a környezet- és természetvédelemben;
– a hazai természetvédelem mûködése;
– az EU ökológiai hálózata: a Natura 2000 hálózat bemutatása;
– jogi szabályozás;
– a Natura 2000 területeken elõforduló közösségi és kiemelt közösségi
jelentõségû élõhelyek, valamint a növény- és állatfajok bemutatása.
2. A Natura 2000 gyepterületeken történõ gazdálkodás
3. A Gazdálkodási Napló vezetése
4. Az agrárszakigazgatás rendszere
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Öntözési, meliorációs és egyéb vízgazdálkodási létesítmény-fejlesztés címû
képzés az öntözés, melioráció, területi vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és
közösségi létesítményei fejlesztésének támogatásáról szóló 34/2008. (III. 27.)
FVM rendeletben meghatározott 2.1. és 3.1. célterülethez kapcsolódóan.
A képzés tartalma:
Általános rész
– a KAP aktuális kérdései;
– az SPS rendszer;
– a kölcsönös megfeleltetés;
– az agrárszakigazgatás rendszere;
– a gazdálkodás ökonómiája – gazdaságossági számítások.
Speciális rész
– jogcím-specifikus kötelezettségek (monitoring mutatók kitöltése, üzemben
tartás stb.);
– kifizetés igénylés eljárási rendje;
– szakszerû üzemeltetés, karbantartás.
Szakmai rész
Öntözés természeti tényezõi
– idõjárás-változás, változékonyság Magyarországon;
– idõjárási szélsõségek;
– a klímaváltozás történelmi vonatkozásai;
A mezõgazdasági termelés kettõs veszélyeztetettsége
Aszály
– történelmi aszályos idõszakok;
– aszálykárok;
– az aszály enyhítésének lehetõségei;
Öntözés
– öntözésre vízjogilag engedélyezett területek;
– öntözött területek;
– felhasznált vízmennyiség.

elmélet

gyakorlat

14

–

2. számú melléklet az 50/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez
[4. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez]
Az elszámolható kiadások felsõ határértéke
Megnevezés

elméleti óra (tartalmazza
a szakképesítést nem adó
képzések esetén az oktatási
segédlet költségeit is)
gyakorlati óra,
szervezési költség
vizsgaköltség

Szakképesítést nem adó képzés
(b1–b11, an1–an17)

OKJ szerinti képzés (ao1–ao22)
és 80 órás Növényvédelmi
Tanfolyam (h2)

Mezõgazdasági vontatóvezetõ
képzés (h1)

1100 Ft/fõ/óra

500 Ft/fõ/óra

800 Ft/fõ/óra

1300 Ft/fõ/óra
5000 Ft/fõ
–

600 Ft/fõ/óra
5000 Ft/fõ
30 000 Ft/fõ

5000 Ft/fõ/óra
5000 Ft/fõ
12 000 Ft/fõ
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
51/2009. (IV. 16.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló
23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §
Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ának (2) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:
[(2) E rendelet alapján az R.-ben meghatározott II. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehetõ
igénybe támogatás:]
„o) nem mezõgazdasági területek erdõsítése.”

2. §
(1) Az R. 3. §-ának 27. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[3. § E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]
„27. támogatástartalommal bíró, nemzeti támogatási
pénzügyi konstrukció: olyan nemzeti forrásból finanszírozott pénzügyi konstrukció, amely igénybevételének célja
az EMVA-ból társfinanszírozott projekt megvalósítása, és
amelynek támogatástartalmát a támogatás nyújtója, illetve
a kezességvállaló intézmény állapítja meg. Idetartoznak
különösen a visszatérítendõ támogatások, a kedvezményes
kamatú hitel vagy kölcsön, a kamattámogatás és az állami
kezességvállalást tartalmazó programok.”
(2) Az R. 3. §-ának 30. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[3. § E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:]
„30. fiatal mezõgazdasági termelõ: az a természetes
személy,
a) akinek részére a 28/A. § alapján e minõségérõl az IH
határozatot hoz;
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b) aki az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból a fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 67/2007.
(VII. 26.) FVM rendelet alapján támogatási határozattal,
vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító határozattal rendelkezik.
Az a) vagy b) pontban meghatározott dokumentumnak
legkésõbb annak, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban megadott támogatási kérelem benyújtási idõszakának utolsó napjától – az e rendelet 28/A. §
(6) bekezdésének megfelelõen – érvényesnek kell lennie,
amelynek kapcsán az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõi
minõségét érvényesíteni kívánja.”
(3) Az R. 3. §-a a következõ 35–38. ponttal egészül ki:
(3. § E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:)
„35. támogatástartalom: a kedvezményezett számára
nyújtott állami támogatás forint fizetõeszközben számolt
támogatási egyenértéke;
36. kötelezõ képzés: a támogatás részletes feltételeit
megállapító jogszabályban elõírt képzés, amelyen az ügyfél az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 139/2008.
(X. 22.) FVM rendeletben meghatározott módon köteles
részt venni, amely az ügyfél számára akkor tekintendõ
megszervezettnek, ha annak helyszínérõl és kezdési idõpontjáról a képzéseket koordináló FVM VKSZI-tõl, vagy
az általa megbízott Képzõ Szervezettõl, a képzés kezdési
idõpontját legalább 5 munkanappal megelõzõen tértivevényes értesítést kapott;
37. pontozási szint: a támogatási kérelem azon egysége,
amely a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály alapján önállóan rangsorba állítható, és amelyhez külön pontszám és támogatási összeg tartozik;
38. felmérési napló: az építõipari kivitelezési tevékenységrõl, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet
22. §-a szerint.”

3. §
Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben külön jogszabály eltérõen nem rendelkezik, a támogatási kérelmet, a kifizetési kérelmet, valamint azok módosítására irányuló kérelmet (a továbbiakban együtt: kérelem) postai úton kell benyújtani az MVH
által rendszeresített formanyomtatványon az ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes MVH kirendeltséghez.”
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4. §

8. §

(1) Az R. 8. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[8. § Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki]
„a) az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az
MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó
vagy részben helyt adó jogerõs határozattal, és”

Az R. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra
vonatkozó kifizetési kérelem akkor nyújtható be, és akkor
fizethetõ ki a megállapított támogatási összeg, ha az ügyfél
szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás,
adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt.”

(2) Az R. 8. §-a a következõ (2)–(3) bekezdéssel egészül
ki, és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:
„(2) Egy kifizetési kérelem benyújtási idõszakban egy
ügyfél egy jogcímre egy kifizetési kérelmet nyújthat be.
(3) Ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály kötelezõ képzésen való részvételt ír elõ és az ügyfél azért nem tudja az abban meghatározottak szerint benyújtani a részvételi igazolást az MVH-hoz, mert a jogszabályban meghatározott idõszakban nem volt képzés, vagy
az ügyfél a képzés helyszínérõl és idõpontjáról a képzés
koordinálójától nem kapott megfelelõ értesítést, akkor az
FVM VKSZI igazolást állít ki, amelyet az ügyfélnek
a képzésen való részvételi igazolás helyett kell az
MVH-hoz benyújtani.”

5. §
Az R. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A kötelezettség átvállalásához az MVH elõzetes jóváhagyása szükséges. Az erre irányuló kérelmet az MVH
által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani
az MVH ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes kirendeltségéhez. A kötelezettség átvállalása nem hagyható
jóvá, ha az átvevõ nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek.”

6. §
Az R. 13. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Terület- és állatlétszám alapú támogatásban csak az
az ügyfél részesülhet, aki nem áll felszámolási eljárás vagy
végelszámolás alatt, továbbá az a természetes személy
ügyfél, aki nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggõ végrehajtási eljárás alatt. Csõdeljárás alatt álló szervezet esetén e rendelet 16. § (3) bekezdésében foglaltakat
kell alkalmazni.”

7. §
Az R. 15. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az ügyfél a benyújtott támogatási kérelem formanyomtatványain a támogatási alapra vagy a támogatási
összegre vonatkozóan egyáltalán nem szolgáltat adatot,
hiánypótlásnak helye nincs.”

9. §
(1) Az R. 19. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült
olyan kiadások képezhetik, amelyeket a mûvelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményrõl az
ügyfél nevére kiállított, és – a Technikai Segítségnyújtás
intézkedés kivételével – pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol.”
(2) Az R. 19. §-ának (6)–(8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A kiadásigazoló bizonylaton az ügyfélnek legkésõbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell
tüntetnie a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ
(vámtarifa) számát vagy KN-kódját (kombinált Nomenklatúra-kódját), valamint az ügyfél-regisztrációs számát,
a támogatási határozat azonosító számát és a ,,Támogatás
elszámolására benyújtásra került” rájegyzést. A Technikai
Segítségnyújtás intézkedés keretében benyújtott elszámolás esetére a tétel SZJ vagy VTSZ számának, vagy
KN-kódjának, továbbá a támogatási határozat azonosító
számának feltüntetését elõíró kötelezettség nem vonatkozik.
(7) Amennyiben kiadásigazoló bizonylat nem felel meg
a (6) bekezdésben foglaltaknak, az elszámoláshoz nem fogadható el.
(8) A kifizetési kérelemhez az MVH által rendszeresített nyomtatványon számlaösszesítõt és – a Technikai Segítségnyújtás intézkedés esetét kivéve – tételrészletezõt
kell mellékelni, amelyek tartalmazzák:
a) a kiadásigazoló bizonylat azonosítóját, típusát, kiállítójának adószámát;
b) a teljesítés idõpontját;
c) a fizetés módját, a pénzügyi teljesítés idõpontját;
d) a számlatétel megnevezését, típusát, SZJ vagy
VTSZ számát, vagy KN-kódját a Technikai Segítségnyújtás intézkedés esetének kivételével;
e) a számlatétel nettó összegét, az ÁFA mértékét és
ezek alapján az elszámolni kívánt összeget;
f) a támogatási döntésben megállapított kiadási sor támogatási döntés szerinti azonosítóját, amelyhez a tétel tartozik;
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g) könyvvezetésre kötelezett személyek esetében
a könyvvezetésért felelõs személy nevét és aláírását;
h) a számlatétel mennyiségét és mértékegységét;
i) a kiadásigazoló bizonylat devizanemét és a devizanemben meghatározott nettó értékét;
j) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítóját,
amennyiben a pénzügyi teljesítésre sor került.”
(3) Az R. 19. §-ának (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Támogatási, valamint kifizetési kérelem tekintetében a támogatási összeg számításának alapját
a) adószámmal nem rendelkezõ természetes személy,
illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény XIII. és XIV. fejezete alapján alanyi
adómentes és elõzetesen felszámított adó levonására nem
jogosult adóalany kérelmezõ esetében a bruttó;
b) egyéb esetben a nettó;
c) az a) ponttól eltérõen az állami, regionális és helyi
közigazgatási szervek és közintézmények esetében általános forgalmi adó alanyiságuktól függetlenül a nettó
elszámolható kiadás képezi.”

10. §
Az R. 20. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 50%-át
teljesíteni.”

11. §
Az R. 21. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban, valamint az e rendeletben foglalt elõírásokat
pontozási szintenként kell alkalmazni.”
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[A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek is
teljesülniük kell:]
„e) a támogatással érintett ingatlannak a támogatási
kérelem benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie.
Ettõl eltérõen a támogatással érintett ingatlant elõvásárlási
jog, az önkormányzatokat megilletõ visszavásárlási jog,
a banki jelzálogjoghoz kapcsolódó vételi jog terhelheti.”
13. §
Az R. 25. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A 33. § (4) és (5) bekezdését kivéve, a kizárólag
gépbeszerzést tartalmazó mûveletet a támogatási döntés
kézhezvételétõl számított 2 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási döntés kézhezvételétõl számított
3 éven belül meg kell valósítani.”
14. §
Az R. 27. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Azon támogatási jogcímek esetén, amelyeknél a támogatás igénybevételének feltétele üzleti terv vagy mûködtetési és fenntarthatósági terv benyújtása, de az (1) bekezdés e) és f) pontjaiban meghatározott értékhatárokra tekintettel az ügyfél nem köteles ezeket benyújtani, kérelmének elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.
(3) A „Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi felelõsségvállalása” címû fejezetek – amennyiben
a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály
másként nem rendelkezik – nem képezik az üzleti terv
vagy a mûködtetési és fenntarthatósági terv részét, benyújtásuk opcionális, függetlenül az üzleti terv vagy a mûködtetési és fenntarthatósági terv benyújtási kötelezettségtõl.
Benyújtásuk esetén a fejezeteket a (2) bekezdésben meghatározott arányosítást követõen, a pontozás során egyenként maximum +5 ponttal kell figyelembe venni.”

12. §
(1) Az R. 23. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek is
teljesülniük kell:]
„b) az R. 72. cikk (1) bekezdése értelmében a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerûsített létesítményt a támogatási döntés kézhezvételétõl számított legalább 6 évig rendeltetésének
megfelelõen, a vonatkozó engedélyek és elõírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség);”
(2) Az R. 23. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

15. §
Az R. 28. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ c) ponttal egészül ki:
[28. § Építéssel járó tevékenységek esetén:]
„b) engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a hatáskörrel rendelkezõ építési hatóság jogerõs engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatbavételéhez;
c) új vízi létesítmény létrehozása esetén az elsõ, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerõs létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát, illetve az
utolsó kifizetési kérelemhez a jogerõs üzemeltetési vízjogi
engedély hiteles másolatát.”
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16. §

Az R. 28/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28/A. § (1) A 2. § (1) bekezdés e) és h) pontjaiban felsorolt jogcímek esetén, amennyiben a támogatás részletes
feltételeit megállapító jogszabály erre lehetõséget ad, az
a fiatal mezõgazdasági termelõ, akinek ezt a minõségét az
IH határozatban megállapítja, vagy e rendelet 3. § 30. pont
b) alpontja értelmében fiatal mezõgazdasági termelõnek
minõsül, többlettámogatás igénybevételére jogosult. A
2. § (2) bekezdésében felsorolt jogcímek esetén, amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály erre lehetõséget ad, a fiatal mezõgazdasági termelõ az
értékelés során többletpontokra jogosult.
(2) A 3. § 30. pont a) alpontja szerint fiatal mezõgazdasági termelõ lehet az a természetes személy, aki
a) a fiatal mezõgazdasági termelõi minõség megállapítása
iránti kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a kérelem benyújtásának idõpontjában a 40. életévét még nem töltötte be,
b) mezõgazdasági termelõ tevékenységet végzõ õstermelõ vagy egyéni vállalkozó,
c) az 5/a. számú mellékletben felsorolt szakképesítések, illetve az 5/b. számú mellékletben felsorolt felsõfokú
végzettségek legalább egyikével rendelkezik, ideértve
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló
2001. évi C. törvény szerint elismert, illetve honosított,
külföldön szerzett bizonyítványt és oklevelet is. Az
5/a. számú vagy 5/b. számú mellékletekben nem szereplõ
végzettség elfogadásáról az IH a fiatal mezõgazdasági termelõi minõség megállapításáról szóló határozatában dönt,
amelynek során a vonatkozó szakmai követelményrendszer vizsgálata alapján a mezõgazdasági termeléshez kötõdõ végzettségek kerülnek elfogadásra,
d) a 6. számú melléklet szerinti üzleti terv értékelése
során legalább 30 pontot elér.
(3) A kérelmet a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztériumhoz postai úton kell benyújtani. A kérelem
benyújtása folyamatos.
(4) A kérelemhez mellékelni kell:
a) az érvényes õstermelõi vagy az érvényes egyéni vállalkozói igazolvány másolatát,
b) a végzettséget igazoló okirat másolatát,
c) az üzleti tervet papír alapon és elektronikus adathordozón, amelynek mintája az FVM hivatalos honlapjáról letölthetõ.
(5) Az IH a kérelmet a benyújtástól számított 30 munkanapon belül bírálja el. A feltételeket teljesítõ ügyfél esetében az IH határozatot hoz arról, hogy az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõnek minõsül, és azt megküldi az ügyfél részére, valamint tájékoztatja az MVH-t a kérelem elbírálásának eredményérõl.
(6) A fiatal mezõgazdasági termelõi jogosultság
a) a 3. § 30. pont a) alpontja szerinti esetben a kérelembenyújtás idõpontjától az azt követõ év december 31. napjáig, de legkésõbb az ügyfél 40. életévének betöltéséig,
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b) a 3. § 30. pont b) alpontja szerinti esetben a határozat
kiállításától 2013. december 31. napjáig, de legkésõbb az
ügyfél 40. életévének betöltéséig
érvényes.”

17. §
Az R. 28/B. § (1) bekezdésének ec) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) Beruházási és szaktanácsadási támogatások esetén
a Tv. 42. § (1) bekezdése vonatkozásában a támogatás
alapjának minõsül:]
„ec) az önálló építéssel nem járó, a kertészeti és az erdészeti gépbeszerzés esetén a gép, berendezés;”

18. §
(1) Az R. 29. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) Egy adott jogcím vonatkozásában támogatási kérelmet a benyújtásra nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos – legkésõbb a benyújtására nyitva álló idõszak elsõ
napját megelõzõ ötödik munkanapon lezárt – gépkatalógusban szereplõ gépekre lehet benyújtani.”
(2) Az R. 29. §-ának (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) A támogatás a támogatási kérelem módosítását
követõen sem haladhatja meg a megvásárolni kívánt gép,
technológiai berendezés kifizetési kérelem benyújtására
nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos gépkatalógusban
meghatározott referenciaárát, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott mértéket,
és a módosított gépre, technológiai berendezésre a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások alapján meghatározott támogatási összeget.”

19. §
(1) Az R. 30. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) Építési beruházások esetében a támogatási kérelemhez az MVH által rendszeresített formanyomtatványon
mellékelni kell]
„d) legalább kettõ részletes árajánlatot, kivéve ha az
ügyfél a támogatott mûveletre vonatkozóan közbeszerzési
eljárást folytat le.”
(2) Az R. 30. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási
kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napján hatályos Építési Normagyûjteményt kell figyelembe venni.”
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(3) Az R. 30. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) Építési beruházás esetén építési mûszaki ellenõr alkalmazása, valamint építési napló vezetése akkor is kötelezõ, ha a beruházás nem építési engedély köteles.
Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás
felhasználásának jogszerûsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet.”

„(1) Támogatástartalommal bíró, kiegészítõ nemzeti támogatási pénzügyi konstrukciók igénybevétele esetén az
MVH a támogatástartalmat a kifizetési kérelem bírálatakor
kifizetett támogatási összegként veszi figyelembe. A kifizetett támogatás összege nem haladhatja meg a mûveletre
vonatkozó, az R. által maximált támogatási mértéknek
megfelelõ összeget.”

(4) Az R. 30. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, és a § a következõ (10)–(12) bekezdéssel
egészül ki:
„(9) Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti
mûszaki tartalma a hatóság kötelezõ elõírásának teljesítése
érdekében, valamint az egyéb jogszabályban szabályozott
esetekben a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idõszak elsõ napját megelõzõ harmincadik napig módosítható. A
módosítás nem érintheti a támogatott célterületet és nem növelheti a támogatás összegét. A módosító kérelemhez jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában az ügyfélnek mellékelnie
kell a hatóság kötelezõ elõírását igazoló dokumentumot.
(10) Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylathoz Építési Normagyûjtemény szerinti bontású
számlarészletezõnek is rendelkezésre kell állnia.
(11) A kifizetési kérelem esetén a kifizetési kérelem benyújtási idõszak elsõ napján hatályos Építési Normagyûjteményt kell figyelembe venni. Ha ezen építési normagyûjtemény nem tartalmazza az építési tételt, akkor az
utolsó olyan kifizetési kérelem benyújtási idõszak elsõ
napján hatályos Építési Normagyûjteményt kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt.
(12) Amennyiben a (11) bekezdés alapján nem állapítható meg a referenciaár, úgy a vonatkozó támogatási kérelem benyújtási idõszakának elsõ napján hatályos Építési
Normagyûjtemény az irányadó.”

22. §

20. §
(1) Az R. 31. §-ának (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[(1) A beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi kiadások
után is vehetõ igénybe támogatás:]
„d) közmûszolgáltatónak fizetett közmûrácsatlakozási
és -használatbavételi díj.”
(2) Az R. 31. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Nem támogatható kiadás a támogatás elnyerése
esetén fizetendõ, számszerûen meghatározott összegû, az
összköltség vagy a támogatás százalékában megállapított,
vagy bármilyen egyéb módon meghatározott sikerdíj.”

21. §
Az R. 32. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

Az R. 33. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában közbeszerzésre kötelezett – a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) alapján –, vagy a Kbt.-t önként alkalmazza, az eljárást megindító felhívás, illetve hirdetmény „az aktába rendelt hivatkozási szám” rovatában hivatkozási számként fel
kell tüntetni az ügyfél Tv. 28. §-a szerinti regisztrációs
számát. Az ügyfél köteles továbbá:
a) az eljárást megindító, illetve módosító felhívást, illetve hirdetményt az annak megküldését, illetve megjelenését bizonyító dokumentumokkal,
b) az eredményrõl szóló tájékoztató(ka)t, illetve – ha
a Kbt. az eljárásra nem írja elõ az eredményrõl szóló tájékoztató közzétételét – az írásbeli összegezést az annak
megküldését bizonyító dokumentumokkal,
c) a szerzõdésmódosításról szóló hirdetményt,
d) a szerzõdés teljesítésérõl szóló hirdetményt,
annak megjelenését – eljárást indító hirdetmény közvetlen
megküldése esetében a megküldést – követõ 3 munkanapon belül az MVH részére benyújtani.
(2) Az ügyfél köteles továbbá:
a) MVH által rendszeresített formanyomtatványon
a közbeszerzéssel érintett tételek részletezését, és
b) az eljárás – fentiek alapján még be nem nyújtott – összes érdemi dokumentumát, így különösen a kiegészítõ tájékoztatásokat; az ajánlatok másolati példányát;
a bontási, tárgyalási, bírálati, eredményhirdetési
jegyzõkönyveket, továbbá a bírálat dokumentumait
ahhoz az elsõ kifizetési kérelemhez csatolni, amely a közbeszerzéssel érintett mûveleti tevékenység elszámolására
vonatkozik.”

23. §
(1) Az R. 35. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A 20. § (4) bekezdésében foglalt elõírás megsértése
esetén az utolsó kifizetési kérelem elutasításra kerül, a már
kifizetett támogatás pedig jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül, és az ügyfél az MVH által a jogosulatlan igénybevételt megállapító döntés meghozatalát követõ három évig a 2007–2013 idõszakban az EMVA társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra nem vehet igénybe támogatást.”
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(2) Az R. 35. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Ha az MVH az általa elvégzett ellenõrzés során az
EMVA támogatásokra vonatkozóan közbeszerzési jogszabálysértést észlel, akkor az ügyfél ellen – a Kbt. 327. §-a
alapján – a Közbeszerzési Döntõbizottságnál jogorvoslati
eljárást kezdeményez. Ha a Közbeszerzési Döntõbizottság
jogszabálysértést állapít meg, a mûvelet jogszabálysértéssel érintett részére esõ támogatás jogosulatlanul igénybe
vett támogatásnak minõsül, és az MVH
a) a jogerõs támogatási határozatban megállapított támogatás 10%-ával csökkenti az ügyfél számára az érintett támogatási határozat alapján kifizethetõ – jogszabálysértéssel
érintett részre esõ – támogatási összeget, ha a jogsértés a verseny tisztasága, az esélyegyenlõség, illetve a nyilvánosságra
vonatkozó közbeszerzési alapelvek sérelmét okozta;
b) a jogerõs támogatási határozatban megállapított támogatás 2%-ával csökkenti az ügyfél számára az érintett
támogatási határozat alapján kifizethetõ – jogszabálysértéssel érintett részre esõ – támogatási összeget, ha a jogsértés a versenyt érdemben nem befolyásolta, azaz annak tisztaságára, az esélyegyenlõségre, illetve a nyilvánosságra
vonatkozó közbeszerzési alapelvek nem sérültek.”
(3) Az R. 35. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül
ki:
„(8) Ha a mûvelet megvalósulását követõ ellenõrzések
során megállapítást nyer, hogy az ügyfél a 19. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az azon
bizonylat alapján kifizetett támogatás jogosulatlanul
igénybe vett támogatásnak minõsül.”
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(2) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú mellékletébe foglalt 5/a. számú és 5/b. számú melléklete lép.
(3) Az R. 8. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

25. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba, és a rendelkezéseit – a (2) bekezdésbe foglalt kivételekkel – az e rendelet hatálybalépését követõen indult
ügyekben kell alkalmazni.
(2) E rendelet 10. §-ában, 12. § (1) bekezdésében,
13. §-ában, valamint a (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésben foglaltakat a jogerõs támogatási határozattal
rendelkezõ ügyfelek még le nem zárult mûveletei esetében, valamint a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.
(3) Az R.
a) 17. §-ának (5) bekezdése, 24. §-a, 35. §-ának (6) és
(7) bekezdése, valamint
b) 32. §-ának (2) bekezdése és 33. §-ának (3) bekezdése
hatályát veszti.
(4) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
10. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.

24. §
(1) Az R. 3. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet az 51/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez
I. Az R. 3. számú mellékletének 1. sora helyébe a következõ szövegrész lép:
„Kiadás SZJ
száma
Fõcsoport

Kiadás SZJ
száma
Alcsoport

Kiadás megnevezése

A beruházás egyéb
elszámolható
kiadások nélkül
számított
kiadásának X%-a

A maximálisan
elszámolható
kiadás
(Ft)”

II. Az R. 3. számú melléklete a következõ szövegrésszel egészül ki:
„92.52.11.1.

Múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség
védelme.

12%

6 000 000”
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2. számú melléklet az 51/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez
Az R. 5. számú melléklete helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
,,5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl (kivonat)
Szakképesítés azonosító száma

26 2 8299 02 2 2 01
22 2 6131 06 1 0 01
23 5 3124 16 6 3 01
20 2 6140 05 9 0 01
22 2 6139 06 1 0 02
22 5 3124 16 6 3 02
22 2 6139 06 4 0 01
23 2 6112 05 9 0 02
15 5 3113 16 6 4 01
15 2 7222 01 9 0 01
21 2 6129 05 4 0 01
21 2 6116 05 3 0 01
21 5 3124 16 6 2 01
26 5 3117 16 2 0 06
29 5 3125 16 6 1 01
55 4 3910 09 8 0 03
29 2 6219 05 1 0 01
29 5 3125 16 6 1 02
21 2 6212 05 1 0 03
20 2 6140 05 9 0 04
21 2 6121 05 5 0 02
21 5 3124 16 6 2 02
22 2 6135 06 1 0 03
22 5 3124 16 6 3 04
20 4 6140 05 9 0 06
20 4 6140 08 2 0 04
24 2 6118 05 3 0 03
24 2 6129 05 3 0 04
24 5 3124 16 6 2 03
26 2 8293 02 2 2 13
55 4 3910 09 8 0 08
22 2 6134 06 1 0 04
22 5 3124 16 6 3 05
42 2 5129 08 2 0 05
22 2 6139 06 2 0 02
26 1 8293 04 7 0 01
26 1 8293 04 6 1 04
20 2 6140 09 9 0 03
41 5 3129 16 9 0 22

Megnevezése

Állattartó-telepi gépész
Állattenyésztõ
Állattenyésztõ és állategészségügyi technikus
Aranykalászos gazda
Baromfi- és kisállattenyésztõ
Baromfi- és kisállattenyésztõ szaktechnikus
Belovagló (Bereiter)
Biotermesztõ
Bor- és üdítõitalipari technikus
Borász
Dísznövény- és zöldségtermesztõ
Dísznövénykertész
Dísznövénytermesztõ szaktechnikus
Erdészeti gépésztechnikus
Erdészeti környezetvédõ szaktechnikus
Erdészeti menedzserasszisztens
Erdészeti szakmunkás
Erdésztechnikus
Faiskolai szaporítóanyag-elõállító
Gazda (mezõgazdasági szakmunkás)
Gyógynövénytermesztõ és -feldolgozó
Gyümölcstermesztõ és -feldolgozó szaktechnikus
Juhtenyésztõ
Juhtenyésztõ szaktechnikus
Képesített gazda
Képesített mezõgazdasági gazdaasszony
Kertépítõ és -fenntartó
Kertész
Kertész- és növényvédelmi technikus
Kertészeti gépész
Kertészeti menedzserasszisztens
Lótenyésztõ
Lótenyésztõ szaktechnikus
Lovastúra-vezetõ
Méhész
Meliorációs és parképítõ gépkezelõ
Mezõ- és erdõgazdasági rakodógépkezelõ
Mezõgazdasági (agrár)vállalkozó
Mezõgazdasági áruforgalmazó technikus
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20 2 6140 08 2 0 06
26 2 8293 02 2 2 16
26 5 3117 16 2 0 21
26 2 7433 02 2 2 17
26 5 3117 16 2 0 22
26 5 3117 16 2 0 23
52 5 3126 16 7 0 12
52 5 3126 16 7 0 13
26 5 3117 16 2 0 24
20 5 3124 16 6 2 04
21 5 3124 16 6 2 05
26 2 8293 02 2 2 21
52 5 3125 16 6 2 06
52 2 6140 05 6 0 02
26 2 8313 02 2 2 22
26 1 8312 04 9 0 11
24 5 3124 16 6 2 07
22 2 6133 06 1 0 05
22 5 3124 16 6 3 06
22 2 6132 06 1 0 06
22 5 3124 16 6 3 07
21 5 3124 16 6 2 08
21 2 6129 05 3 0 07
22 5 3124 16 6 3 08
26 1 8311 04 9 0 12
22 2 6229 06 2 0 03
22 5 3129 16 6 3 10
20 2 6129 05 9 0 10
21 2 7222 01 9 0 07
21 5 3124 16 6 2 09
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Mezõgazdasági gazdaasszony
Mezõgazdasági gépész
Mezõgazdasági gépésztechnikus
Mezõgazdasági gépjavító
Mezõgazdasági gépjavító szaktechnikus
Mezõgazdasági gépüzemeltetõ szaktechnikus
Mezõgazdasági környezetvédõ szaktechnikus
Mezõgazdasági környezetvédõ technikus
Mezõgazdasági szervizüzemi szaktechnikus
Mezõgazdasági technikus
Növénytermesztõ és növényvédelmi technikus
Növénytermesztõ gépész
Növényvédelmi és talajerõgazdálkodási szaktechnikus
Növényvédõ és méregraktárkezelõ
Növényvédõ és öntözõ gépész
Önjáró munkagépkezelõ
Parképítõ és -fenntartó technikus
Sertéstenyésztõ
Sertéstenyésztõ szaktechnikus
Szarvasmarhatenyésztõ
Szarvasmarhatenyésztõ szaktechnikus
Szõlész-borász szaktechnikus
Szõlõ- és gyümölcstermesztõ
Takarmányozási szaktechnikus
Traktorvezetõ (mezõgazdasági gépkezelõ)
Vadász, vadtenyésztõ
Vadgazdálkodási technikus
Vetõmagtermesztõ és -minõsítõ
Vincellér
Zöldségtermesztõ és -feldolgozó szaktechnikus
3/1995. (V. 4.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

52 5 3126 16 7 0 12
55 4 3910 09 8 0 13
21 5 3129 16 6 4 09

Megnevezése

Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus (alágazat megj.)
Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat megjelölésével)
Mezõgazdasági termékminõsítõ szaktechnikus
12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

31 6203 02
31 6203 03
52 6222 01
52 6262 01
32 6207 01

Megnevezése

Állattenyésztõ
Baromfi- és kisállattenyésztõ
Bor- és üdítõital-ipari technikus
Erdésztechnikus
Faiskolai szaporítóanyag-elõállító
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33 6201 01
31 6203 04
51 6201 01
51 6201 02
33 6207 02
34 7872 01
31 6280 04
31 6280 05
52 3439 03
31 6201 01
34 5235 02
32 6201 02
32 6206 02
53 6206 01
31 6280 08
31 6203 07
31 6203 08
31 6280 09

Gazda (mezõgazdasági szakmunkás)
Juhtenyésztõ
Képesített gazda
Képesített mezõgazdasági gazdaasszony
Kertépítõ és -fenntartó
Lovastúra-vezetõ
Meliorációs és parképítõ földmunkagép-kezelõ
Mezõ- és erdõgazdasági rakodógép-kezelõ
Mezõgazdasági áruforgalmazó technikus
Mezõgazdasági gazdaasszony
Mezõgazdasági gépjavító
Mezõgazdasági vállalkozó
Mikroszaporító
Növényvédelmi és talajerõgazdálkodási szaktechnikus
Önjáróbetakarítógép-kezelõ
Sertéstenyésztõ
Szarvasmarha-tenyésztõ
Traktorvezetõ (mezõgazdasági gépkezelõ)
2/2000. (I. 31.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

33 6201 01
55 6249 01
32 6206 02
33 6207 04

Megnevezése

Gazda (mezõgazdasági szakmunkás)
Mezõgazdasági menedzserasszisztens
Mikroszaporító
Vincellér
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

55 3434 01
52 6201 02
52 3439 03
34 6280 01
31 6203 02
52 6203 01
31 6203 10
32 6201 01
53 6203 01
55 6203 01
33 6203 01
32 6206 01
33 5212 01
31 6207 01
33 6207 01
53 6207 01
31 6206 03

Megnevezése

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens
Agrárkörnyezet-gazda
Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
Állattartó-telepi gépész
Állattenyésztõ (az állatfaj megjelölésével)
Állattenyésztõ és állategészségügyi technikus
Általános állattenyésztõ
Aranykalászos gazda
Baromfi- és kisállattenyésztõ szaktechnikus
Baromfitenyésztõ és -termék-elõállító technológus
Belovagló (Bereiter)
Biotermesztõ
Borász
Dísznövény- és zöldségtermesztõ
Dísznövénykertész
Dísznövénytermesztõ szaktechnikus
Dohánykertész

14603

14604
52 6222 13
52 5452 01
33 6262 01
54 6262 01
31 6207 03
51 6201 01
33 6201 01
31 6206 01
53 6207 02
55 5470 01
53 6203 02
51 6207 01
33 6207 03
52 6207 01
34 6280 03
31 6203 05
53 6203 03
51 7872 02
31 6203 06
51 6201 01
31 6201 01
33 6280 01
52 5452 02
34 6280 04
53 5452 01
31 6280 10
53 5452 02
55 6249 01
55 5452 01
53 5452 03
52 6201 01
31 6206 04
52 6206 01
31 6280 07
31 6206 02
52 6207 02
55 6203 02
53 6203 04
53 6203 05
53 6207 03
31 6207 02
53 6207 04
53 6208 01
31 6203 09
53 6203 06
33 6203 02
52 6203 02
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Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítõital-ipar)
Erdészeti gépésztechnikus
Erdészeti szakmunkás
Erdésztechnikus
Faiskolaiszaporítóanyag-elõállító
Gazda I.
Gazda II.
Gyógynövénytermesztõ és -feldolgozó
Gyümölcstermesztõ és -feldolgozó szaktechnikus
Hulladékgazdálkodási technológus (mezõgazdasági szakterület)
Juhtenyésztõ szaktechnikus
Kertépítõ és -fenntartó
Kertész
Kertész- és növényvédelmi technikus
Kertészeti gépész
Lótenyésztõ
Lótenyésztõ szaktechnikus
Lovastúra-vezetõ
Méhész
Mezõgazdasági gazdaasszony I.
Mezõgazdasági gazdaasszony II.
Mezõgazdasági gépész
Mezõgazdasági gépésztechnikus
Mezõgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével)
Mezõgazdasági gépjavító szaktechnikus
Mezõgazdasági gépkezelõ (a gép megjelölésével)
Mezõgazdasági gépüzemeltetõ szaktechnikus
Mezõgazdasági menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével)
Mezõgazdasági mûszaki menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével)
Mezõgazdasági szervizüzemi szaktechnikus
Mezõgazdasági technikus
Mikroszaporító
Növénytermesztõ és növényvédelmi technikus
Növénytermesztõ gépész
Növényvédõ és méregraktár-kezelõ
Parképítõ és -fenntartó technikus
Sertéstenyésztõ és -termék-elõállító technológus
Sertéstenyésztõ szaktechnikus
Szarvasmarha-tenyésztõ szaktechnikus
Szõlész-borász szaktechnikus
Szõlõ- és gyümölcstermesztõ
Tájépítõ szaktechnikus
Takarmányozási szaktechnikus
Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló
Törzskönyvezõ szaktechnikus
Vadász, vadtenyésztõ
Vadgazdálkodási technikus
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55 6203 03
32 6206 03
51 6207 02
53 6207 05
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Vadgazdálkodási technológus
Vetõmagtermesztõ és -minõsítõ
Vincellér
Zöldségtermesztõ és -feldolgozó szaktechnikus
28/2004. (IX. 30.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

34 6206 01
32 6207 01
33 6201 01
55 6206 01
55 6203 04
55 6206 02
34 6206 02

Megnevezése

Biotermesztõ
Faiskolaiszaporítóanyag-elõállító
Gazda
Gyógynövény- és fûszernövénytermesztõ és -feldolgozó
Ménesgazda
Növénytermesztõ és növényvédõ technológus
Vetõmagtermesztõ és -minõsítõ

Az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló
1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)
Szakképesítés azonosító száma

55 621 01 0010 55 01
52 621 01 1000 00 00
54 621 01 0000 00 00
54 621 02 0010 54 01
54 619 03 0010 54 01
54 620 03 0100 33 01
31 521 20 0010 31 01
31 621 03 0010 31 01
31 621 03 0010 31 02
31 621 03 0010 31 03
31 621 03 0010 31 04
54 618 03 0010 54 02
33 621 02 0100 31 01
55 621 02 0010 55 01
31 621 04 0001 31 01
52 621 01 0100 31 01
52 621 01 0100 31 02
52 621 01 0100 31 03
54 541 01 0010 54 01
33 621 01 0000 00 00
55 621 01 0010 55 02
33 622 01 1000 00 00
26 622 01 0010 31 01
31 623 01 0100 31 01
31 623 01 1000 00 00
54 623 01 0000 00 00
55 623 01 0000 00 00

Megnevezése

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens
Agrárkörnyezetgazda
Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus
Agrárrendész
Állategészségügyi technikus
Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd
Állattenyésztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó
Állattenyésztõ (baromfi és kisállat)
Állattenyésztõ (juh és kecske)
Állattenyésztõ (sertés)
Állattenyésztõ (szarvasmarha)
Állattenyésztõ technikus
Aranykalászos gazda
Baromfitenyésztõ és baromfitermék-elõállító technológus
Belovagló
Bioállat-tartó és tenyésztõ
Biomasszaelõállító
Bionövény-termesztõ
Bor- és pezsgõgyártó technikus
Borász
Bortechnológus
Dísznövénykertész
Dohánykertész
Erdészeti növényvédõ
Erdészeti szakmunkás
Erdésztechnikus
Erdõgazda

14606
54 525 02 0010 54 01
31 521 01 0001 33 02
33 622 01 0100 31 01
33 621 02 1000 00 00
55 621 02 0010 55 02
25 622 01 0010 31 02
31 621 01 0010 31 03
55 621 02 0010 55 03
54 622 01 0100 33 01
54 621 04 0010 54 01
28 518 20 0010 31 03
31 521 01 0010 31 02
31 521 21 0010 31 03
54 622 01 0100 31 02
31 621 04 0100 31 01
31 621 04 0000 00 00
52 812 02 0000 00 00
27 517 19 0010 31 04
31 621 05 0000 00 00
26 516 21 0010 31 05
55 621 01 0010 55 04
25 515 19 0010 31 06
54 525 02 0010 54 02
31 521 01 0010 31 03
55 621 01 0010 55 05
55 621 01 0010 55 06
24 514 19 0010 31 07
23 513 20 0010 31 08
54 621 02 0010 54 02
54 621 02 0100 31 01
33 622 01 0100 31 02
33 622 01 0100 31 03
31 521 20 0010 31 04
54 621 04 0100 31 01
54 621 04 0010 54 02
55 621 02 0010 55 05
22 512 19 0010 31 09
54 621 04 0100 31 02
52 621 01 0100 33 01
55 621 02 0010 55 06
21 511 21 0010 31 10
54 622 01 0000 00 00
55 621 02 0010 55 07
33 622 01 0100 31 04
24 622 01 0010 31 03
54 625 01 0100 31 01
54 625 01 0000 00 00
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Erdõgazdasági gépésztechnikus
Erõ- és munkagépjavító
Faiskolai termesztõ
Gazda
Gyógynövény- és fûszernövénytermesztõ és -feldolgozó
Gyümölcstermesztõ
Haszonállat-gondozó
Hulladékgazdálkodási technológus
Kertépítõ
Kertész és növényvédelmi technikus
Kertészeti gép kezelõ
Kertészeti gépszerelõ, gépjavító
Kertészeti gépüzemeltetõ, gépkarbantartó
Kertfenntartó
Lóápoló és gondozó
Lótartó és -tenyésztõ
Lovastúra-vezetõ
Majorgép-kezelõ
Méhész
Meliorációs, kert- és parképítõgép kezelõ
Ménesgazda
Mezõgazdasági erõ- és munkagépkezelõ
Mezõgazdasági gépésztechnikus
Mezõgazdasági gépszerelõ, gépjavító
Mezõgazdasági menedzserasszisztens
Mezõgazdasági mûszaki menedzser-asszisztens
Mezõgazdasági rakodógépkezelõ
Mezõgazdasági szárítóüzemi gépkezelõ
Mezõgazdasági technikus
Mezõgazdasági vállalkozó
Mikroszaporító
Növényházi dísznövénytermesztõ
Növénytermesztési gépüzemeltetõ, gépkarbantartó
Növénytermesztõ
Növénytermesztõ és növényvédelmi technikus
Növénytermesztõ és növényvédõ technológus
Növényvédelmi gépkezelõ
Növényvédõ és méregraktárkezelõ
Ökogazda
Ökológiai gazdálkodó
Önjáró betakarítógép kezelõje
Parképítõ és -fenntartó technikus
Sertéstenyésztõ és sertéstermék-elõállító technológus
Szabadföldi dísznövénytermesztõ
Szõlõtermesztõ
Vadász, vadtenyésztõ
Vadgazdálkodási technikus
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55 621 02 0010 55 08
54 621 04 0100 31 03
54 621 02 0010 54 03
33 621 01 0001 51 01
23 622 01 0010 31 04

14607

Vadgazdálkodási technológus
Vetõmagtermesztõ
Vidékfejlesztési technikus
Vincellér
Zöldségtermesztõ

A szakközépiskolákban és a szakmunkásképzõ iskolákban oktatható szakokról, illetõleg szakmákról szóló
18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)
Szakképesítés azonosító száma

1800
1801–1
1801–2
1801–3
1801–4
1804
1805
1806
1807
1809
1810
1700
1701
1705
1705–1
1705–2
1707
1706
1706–1
1706–2
1706–3
1913–1
313
313–4
31–100
31–300
32–101

Megnevezése

Állattenyésztés szakterület
Juhtenyésztõ
Lótenyésztõ
Sertéstenyésztõ
Szarvasmarha-tenyésztõ
Méhész
Vadász-vadtenyésztõ
Baromfitenyésztõ
Állategészségõr
Általános állattenyésztõ
Kisállattenyésztõ
Növénytermesztés
Dísznövénykertész
Kertész
Szõlõ- és gyümölcstermesztõ
Zöldségtermesztõ
Általános kertész
Mezõgazdasági gépész
Állattartótelepi gépész
Kertészeti gépész
Növénytermesztõ gépész
Borász
Gépszerelõ és -karbantartó
Mezõgazdasági gépszerelõ, -karbantartó
Növényvédelmi
Mezõgazdasági áruforgalmi
Erdészeti
13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet a szakmunkásképzésrõl szóló
1969. évi VI. törvény végrehajtásáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

Szakképesítés azonosító száma

1703
1704
1803
1901

Megnevezése

Kertész
Növénytermesztõ gépész
Kisállattenyésztõ
Borász
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20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet egyes oktatási jogszabályok módosításáról alapján
megszerzett szakképesítések (kivonat)
Szakképesítés azonosító száma

313–4
1809
1913–1
31–100
31–300
51–0100
51–0200
51–0300
51–0400
61–0102
71–0200

Megnevezése

Gépszerelõ és karbantartó (mezõgazdasági gépszerelõ)
Általános tenyésztõ
Erjedésipari termékgyártó (borász)
Növényvédelmi (technikus)
Mezõgazdasági áruforgalmi (technikus)
Állattenyésztõ és állategészségügyi (technikus)
Erdész (technikus)
Kertész (technikus)
Növénytermesztõ és növényvédelmi (technikus)
Borászati és üdítõipari ágazat (technikus)
Mezõgazdasági gépész (technikus)

24/1977. (XII. 28.) MüM–OM együttes rendelet a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésrõl szóló
14/1976. (XII. 1.) MüM–OM együttes rendelet módosításáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)
Szakképesítés azonosító száma

313–4
1801–1
1801–2
1702

Megnevezése

Mezõgazdasági gépszerelõ
Sertéstenyésztõ
Szarvasmarhatenyésztõ
Dísznövénykertész

5/b. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez
I.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Végzettségi szint: fõiskola
Mezõgazdasági gépészmérnök
Kertészmérnök
Agrármérnök
Állattenyésztõ mérnök
Növénytermesztési mérnök
Környezetgazdálkodási agrármérnök
Meliorációs mérnök
Vadgazda mérnök
Természetvédelmi mérnök
Vidékfejlesztési agrármérnök
Mezõgazdasági szakigazgatási szervezõ mérnök

II. Végzettségi szint: egyetem
– Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök
– Okleveles agrármérnök
– Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök
– Okleveles kertészmérnök
– Okleveles gazdasági agrármérnök
– Okleveles agrárkémikus agrármérnök
– Okleveles élelmiszer minõségbiztosító agrármérnök
– Okleveles vidékfejlesztõ agrármérnök
III. Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)
– Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök
– Kertészmérnök

2009/52. szám
–
–
–
–
–
–
–
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Környezetgazdálkodási agrármérnök
Természetvédelmi mérnök
Vadgazda mérnök
Állattenyésztõ mérnök
Mezõgazdasági mérnök
Mezõgazdasági szakoktató
Növénytermesztõ mérnök

IV. Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– Okleveles agrármérnök
– Okleveles kertészmérnök
– Okleveles természetvédelmi mérnök
– Okleveles vadgazda mérnök
– Okleveles állattenyésztõ mérnök
– Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök
– Okleveles növénytermesztõ mérnök
– Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök
– Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök”

3. számú melléklet az 51/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez
Az R. 8. számú mellékletének „I. tengely intézkedései” alcímhez tartozó táblázat helyébe a következõ szövegrész lép:
,,I. tengely intézkedései
Intézkedés címe

Fiatal mezõgazdasági
termelõk elindítása
Gazdaság átadása

Szaktanácsadói
szolgáltatások
igénybevétele

Alintézkedés címe

A támogatás felsõ határa

–

40 000 euró

–

A támogatás összegének havonta meg kell egyeznie
a minimálbér 25%-ával, amit a gazdasági létminimum
1 EUME értéke alapján számítanak, minden további EUME
érték után a támogatást a minimálbér 10%-ával kell
megemelni, amíg a kifizetés összege el nem éri az adott
idõszakra megállapított minimálbér 200%-át, de nem
haladhatja meg a 18 000 eurót évenként
A mg.-i munkavállaló az átadónak juttatott támogatás
50%-ának megfelelõ támogatást kaphat havonta, de
a kifizetett támogatások mértéke évente, fejenként nem
haladhatja meg a 4000 eurót
Az elszámolható költségek 80%-a, de legfeljebb
700 euró/szaktanácsadási szolgáltatási szerzõdés,
és legfeljebb 1500 euró/kedvezményezett az ÚMVP teljes
idõszakára. Ettõl eltérõen a 2008. szeptember 1. elõtt
benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódó kifizetési
kérelmek esetében a kiegészítõ táblázatban (*) foglalt
összegeket kell alkalmazni, figyelem nélkül a fenti
1500 euró/kedvezményezett támogatási határértékre. Ha az
ügyfél a 2008. szeptember 1-je elõtt benyújtott támogatási
kérelmekre vonatkozó jóváhagyó határozatokkal 1500 euró
vagy annál nagyobb összegû támogatásra vált jogosulttá,
akkor további támogatásban nem részesíthetõ.

–
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Intézkedés címe

Alintézkedés címe

A mezõgazdasági üzemek 1. Szántóföldi
korszerûsítése
növénytermesztés és
kertészet korszerûsítése
2. Állattenyésztés
korszerûsítése
3. GAZDANet-Program
4. Évelõ növények
telepítése
5. Üzemi diverzifikáció
Az erdõk gazdasági
értékének növelése
A mezõgazdasági
termékek értéknövelése

Mezõgazdasági és
erdészeti infrastruktúra
fejlesztése

Szerkezetátalakítás alatt
álló, félig önellátó
gazdaságok fejlesztése
Termelõi csoportok
létrehozása

Erdõmûvelés
Állománynevelés
1231. A mezõgazdasági
termékek értéknövelése
1232. A mezõgazdasági
termékek értéknövelése
félkész vagy végtermékek
energiatermelési célú
felhasználására való
elõállításával
1.2.5.1. öntözés
mezõgazdasági üzemi és
közösségi
létesítményeinek
fejlesztése
–

–
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A támogatás felsõ határa

735 000 euró/projekt

2 757 000 euró/projekt
2000 euró/projekt
735 000 euró/projekt
735 000 euró/projekt, élelmiszer-elõállításra irányuló
beruházások esetében 1 600 000 euró/projekt
735 000 euró/projekt
200 euró/ha
1 600 000 euró/projekt
1 000 000 euró/projekt

26. cikkbõl finanszírozott üzemi beruházások esetén
735 000 euró/projekt

1500 euró/év/gazdaság

Az elsõ és a második évben 100 000–100 000 euró,
a harmadik évben 80 000 euró, a negyedik évben
60 000 euró, az ötödik évben 50 000 euró

Az I. tengely fentiekben fel nem tüntetett intézkedései, illetve alintézkedései esetében a támogatás összegét, illetve
felsõ határát a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok tartalmazzák.
*
A mezõgazdasági termelõ gazdaságának mérete
(EUME)

A kertészeti termelõ gazdaságának mérete
(EUME)

A támogatás felsõ határa
(euró)

2–5
6–11
12–39
40–149
150<

1–2
3–8
9–20
21–100
101<

150
220
370
700
1100

Az erdõtulajdonos mûködési területének mérete
(ha)

A támogatás felsõ határa
(euró/erdõtulajdonos/év)

1–10
11–100
101–

110
220
700
„
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
52/2009. (IV. 16.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
az energetikai célú növénytermesztéshez nyújtható
kiegészítõ támogatás 2009. évi igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekrõl
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:
Értelmezõ rendelkezések
1. §
(1) E rendelet alkalmazásában:
a) energianövény: az 1782/2003/EK tanácsi rendelet
IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a pihentetett terület alapanyag-termelésre
való használatát illetõen ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról szóló, 2004. október 29-i
1973/2004/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:
1973/2004/EK bizottsági rendelet) 24. cikk (1) bekezdése
szerinti kultúra;
b) elismert piaci szereplõ: a piaci szereplõknek az
1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény
feldolgozóként vagy felvásárlóként történõ elismerésérõl
szóló 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet (a továbbiakban:
elismerési rendelet) 2. § c) pontja szerinti elismert piaci
szereplõ;
c) közösségen belüli vásárló: az Európai Közösség más
tagállamában bejegyzett elsõdleges feldolgozó vagy felvásárló;
d) fás szárú energetikai ültetvény: a fás szárú energetikai
ültetvényekrõl szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti sarjaztatásos fás szárú energetikai ültetvény;
e) reprezentatív hozam: az 1973/2004/EK bizottsági
rendelet 26. cikke szerinti, e rendelet 5. § (1) bekezdésében
foglalt eljárással megállapított reprezentatív hozam;
f) ügyfél: az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások
(top up) 2009. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 37/2009. (IV. 3.) FVM rendelet (a továbbiakban:
R.) 1. § 1. pontja szerinti mezõgazdasági termelõ;
g) érintett terület: az R. 6. §-a szerint megállapított
támogatás alapjául szolgáló terület;
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h) támogatás: az 1973/2004/EK bizottsági rendelet
23. cikk b) pontja szerinti támogatás.
(2) Az e rendeletben nem meghatározott fogalmakra,
valamint az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az
Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, valamint az
Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos
egységes eljárási szabályokról szóló 36/2009. (IV. 3.)
FVM rendeletben (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet), az R.-ben, valamint az elismerési rendeletben foglaltak az irányadóak.

A támogatás igénybevételének feltételei
2. §
(1) E rendelet alapján az ügyfél kiegészítõ támogatást vehet igénybe az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:
a) az ügyfél az érintett területen az R. alapján támogatásra jogosult;
b) az ügyfél az érintett területen energianövényt termeszt, amelyet energetikai célra használnak fel;
c) a fás szárú energetikai ültetvény esetében az ügyfél
rendelkezik a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
(a továbbiakban: MgSzH) által a Korm. rendelet alapján
kiállított telepítési engedéllyel vagy a fennmaradás engedélyezése tárgyában hozott hatósági határozattal;
d) az ügyfél az elismert piaci szereplõvel vagy közösségen belüli vásárlóval minden energianövényre vonatkozóan egyedi, az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 25. cikk
(4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelõ szerzõdéssel (a továbbiakban: szállítási szerzõdés) rendelkezik
vagy saját célú felhasználás esetén az 1973/2004/EK
bizottsági rendelet 33. cikk (2) bekezdésében foglaltakról
nyilatkozik;
e) közösségen belüli vásárló esetén a felvásárlási szerzõdés akkor kerül elfogadásra, ha a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) megkeresésére az adott tagország eljáró hatóságának az
1973/2004/EK bizottsági rendelet 40. cikkében foglalt
tájékoztatása alapján
ea) az érintett tagországban minõsítési rendszer kerül
alkalmazásra és a közösségen belüli vásárló az adott tagország az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 37. cikk (6) bekezdése szerinti listában szerepel, vagy
eb) az adott tagországban 60 euró/hektár biztosíték
letét rendszert alkalmaznak és a közösségen belüli vásárló
a pénzügyi biztosítékot az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 31. cikke szerint letétbe helyezte;
f) az ügyfél teljesíti az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 24–30., és saját felhasználás esetén a 33., 34. és 36. cikkeiben foglalt, az ügyfélre vonatkozó feltételeket.
(2) Az ügyfél köteles az érintett területen termelt energianövény vonatkozásában legalább a reprezentatív hoza-
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mokkal megegyezõ mennyiséget elismert piaci szereplõ
részére átadni, leszállítani, és/vagy energetikai célra felhasználni, és az errõl szóló, az 1973/2004/EK bizottsági
rendelet 27. cikk (2) bekezdése szerinti adattartalmú szállítási nyilatkozatot és/vagy az 1973/2004/EK bizottsági
rendelet 34. cikk (2) bekezdése szerinti adattartalmú betakarítási nyilatkozatot a vonatkozó – MVH által rendszeresített – formanyomtatványon legkésõbb 2010. április
30-áig az MVH-hoz benyújtani.

A támogatás mértéke
3. §
A támogatás mértéke és a jogosult terület nagysága
a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és
a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról, továbbá a 2019/93/EGK,
1452/2001/EK,
1453/2001/EK,
1454/2001/EK,
1868/94/EK,
1251/1999/EK,
1254/1999/EK,
1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról szóló 2003. szeptember 29-i
1782/2003/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1782/2003/EK tanácsi rendelet) 88–89. cikkeiben foglaltak szerinti eljárás alapján kerül meghatározásra.

Támogatási kérelem benyújtása
4. §
A támogatási kérelmet az egységes kérelem rendeletben
foglaltak szerint kell benyújtani, amelyhez – azzal egyidejûleg, de legkésõbb a támogatási kérelem benyújtásának
határidejéig – papír alapon mellékelni kell:
a) a szállítási szerzõdés másolatát, vagy saját felhasználás esetén az 1973/2004/EK bizottsági rendelet 33. cikk
(2) bekezdése szerinti nyilatkozatot;
b) évelõ kultúrák esetében az 1973/2004/EK bizottsági
rendelet 25. cikk (2) bekezdése szerinti termelõi nyilatkozatot az összes érintett alapanyagfajtáról, bevetett területrõl hektárban kifejezett két tizedes pontossággal és az elsõ
betakarítás várható évérõl.

Egyéb rendelkezések
5. §
(1) A reprezentatív hozamokat az agrárpolitikáért felelõs miniszter kultúránkénti bontásban a Hivatalos Értesítõben, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
honlapján, valamint a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
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tési Értesítõben közleményben teszi közzé, amelyek meghatározása az alábbi módon történik:
a) kukorica, kalászos gabonafélék, cukorrépa, burgonya, napraforgó, õszi káposztarepce esetén az MgSzH által
megyénként felmért termésbecslési adatok átlagtermésének 75%-ában;
b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó kultúrák esetén
a szakirodalmi, az elmúlt évek statisztikai termésátlaga és
egyéb módon gyûjtött, várható átlagterméshozam adatok
75%-ában.
(2) Elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) esetében az
egységes kérelem rendelet 4. § (6) bekezdésében és az
1973/2004/EK bizottsági rendelet 28. cikkében és/vagy
34. cikk (3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.
(3) A támogatásra történõ jogosultság együttes feltétele
a 2. §-ban foglaltak teljesítése, valamint:
a) a 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szállítási szerzõdés, vagy saját felhasználás esetén nyilatkozat benyújtása, és
b) a 2. § (2) bekezdése szerinti szállítási vagy betakarítási nyilatkozat benyújtása.
(4) A támogatás összegének csökkentésére, a kizárásra
és a szankciókra a közös agrárpolitika keretébe tartozó
közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló
1782/2003/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és
ellenõrzési
rendszer
végrehajtására,
valamint
a 479/2008/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK
bizottsági rendeletben, valamint az 1973/2004/EK bizottsági rendeletben meghatározottak az irányadók.
(5) A támogatás az egységes kérelem rendelet
18. §-ában foglaltak szerint kerül kifizetésre.

Záró rendelkezések
6. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.
(2) Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból az
energetikai célból termesztett növények termesztéséhez
nyújtható kiegészítõ támogatás 2008. évi igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 63/2008. (V. 6.) FVM
rendelet hatályát veszti azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben alkalmazni kell.
(3) Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 1782/2003/EK rendelete (2003. szeptember 29.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen
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támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
támogatási
rendszerek
létrehozásáról,
továbbá
a 2019/93/EGK,
1452/2001/EK,
1453/2001/EK,
1454/2001/EK,
1868/94/EK,
1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és
a 2529/2001/EK rendeletek módosításáról IV. címének
5. fejezete,
b) a Bizottság 1973/2004/EK rendelete (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket, továbbá a
pihentetett terület alapanyag-termelésre való használatát
illetõen ugyanezen rendelet alkalmazásának részletes szabályozásáról,
c) a Tanács 73/2009/EK rendelete (2009. január 19.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk
részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes támogatási rendszerek
létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és
a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az
1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl 146.
cikk (1) bekezdése, valamint I. számú melléklete,
d) a Bizottság 796/2004/EK rendelete (2004. április
21.) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK
tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer
végrehajtására, valamint a 479/2008/EK tanácsi rendelet
által elõírt kölcsönös megfeleltetés végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.
Gráf József s. k.,
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alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának
b) pontjában kapott feladatkörben eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
Az egyes állategészségügyi igazgatási szolgáltatások
díjáról szóló 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Szarvasmarha szállításakor a 2009. február 1. és december 31. között lebonyolított állatorvosi hatósági ellenõrzésre az e rendelet 1. számú melléklete 3.1. pontjának
a) alpontjában megállapított igazgatási szolgáltatási díjat
nem kell megfizetni.”

2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba azzal, hogy az R. e rendelettel megállapított 4. §-a
(3) bekezdésének rendelkezéseit a 2009. január 31-ét követõen indult eljárások során kell alkalmazni.
(2) A 2009. február 1. és e rendelet hatályba lépése közötti idõszakban befizetett díjak visszatérítése iránt a
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve
hivatalból intézkedik.
(3) Az R. 4. §-ának (3) bekezdése 2010. január 1-jén
hatályát veszti.
(4) E rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
53/2009. (IV. 16.) FVM
rendelete
egyes állategészségügyi igazgatási szolgáltatások
díjáról szóló 46/1999. (V. 19.) FVM rendelet
módosításáról
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló
2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (5) bekezdésének i) pontjában, valamint az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
54/2009. (IV. 16.) FVM
rendelete
a tejfeldolgozók által igénybe vehetõ de minimis
támogatásról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
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vény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
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jogos kérelmekre jutó támogatás összegét arányosan csökkenteni kell.

A támogatás jellege
3. §

Értelmezõ rendelkezések
1. §
E rendelet alkalmazásában:
a) tejfeldolgozó: aki vagy amely megfelel az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, illetve az állati
eredetû élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak
megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, azaz aki vagy
amely a termékeket engedélyezett üzemben állította elõ, illetve megfelel a 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. Mellékletének I. Szakaszában meghatározott jelölési elõírásoknak;
b) nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004.
(IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti
vállalkozás;
c) de minimis támogatás: a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet
(a továbbiakban: általános de minimis rendelet) szerinti támogatás.

A támogatás célja, alapja és mértéke
2. §
(1) A támogatás célja munkahely megóvás a tejfeldolgozás és az értékesítés területén, valamint szükség szerint az alkalmazottak át-, illetve továbbképzésének elõsegítése.
(2) A támogatás alapja az „Éves gazdaságstatisztikai
jelentés, 2008” címû dokumentum 4. pontja szerinti
„Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem” táblázat
„Átlagos állományi létszám” oszlopának 09 sorazonosítójában feltüntetett létszámból a tejfeldolgozó által a támogatási kérelem 3.1. pontjában megjelölt személyek
száma.
(3) A támogatás mértéke alkalmazásban álló személyenként 130 ezer forint.
(4) Ha az összes támogatási kérelem feldolgozását követõen megállapítást nyer, hogy az összes jogos támogatási igény meghaladja az 500 millió forintot, akkor az egyes

(1) Az e rendelet alapján nyújtott támogatás az 1. §
c) pontja szerinti általános de minimis rendelet alapján
nyújtott támogatásnak minõsül.
(2) A támogatás összegének megállapítása, a támogatást
igénybe vevõ értesítése, valamint a támogatás folyósítása
és ellenõrzése során az általános de minimis rendelet 2. és
3. cikkében meghatározottak szerint kell eljárni.

A támogatás forrása
4. §
A támogatás forrása a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Folyó kiadások és jövedelemtámogatások elõirányzat-felhasználási keretszámlája, számlaszáma: 10032000-01220191-51200002.

A támogatás igénybevételének feltétele
5. §
E rendelet alapján támogatást vehet igénybe az a tejfeldolgozó, aki vagy amely:
a) a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti regisztrációs
kötelezettségének eleget tett;
b) a melléklet szerint nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában:
ba) nincs adók módjára behajtható köztartozása vagy
lejárt esedékességû adótartozása, kivéve, ha az adóhatóság
számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
bb) nem áll csõd-, felszámolási vagy végelszámolási
eljárás alatt;
c) nem minõsül az 1. § b) pontja szerinti nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak;
d) a melléklet szerint nyilatkozik a támogatási kérelem
benyújtását megelõzõ kettõ pénzügyi évben és a folyamatban lévõ pénzügyi évben kapott valamennyi, az általános
de minimis rendelet hatálya alá tartozó csekély összegû támogatás összegérõl;
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e) havi rendszerességel eleget tesz a Tej Terméktanács
vagy a Magyar Tejipari Egyesülés felé történõ adatszolgáltatási kötelezettségének.

Európai Közösség Hivatalos lapjában való kihirdetése
napjára, továbbá meg kell határoznia a támogatás összegét
euróban kifejezve.

A támogatás igénylése

(2) Az MVH a támogatási összeg euróra történõ átszámításakor a támogatási kérelmek benyújtása hónapjának
elsõ napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett euró átváltási árfolyamot alkalmazza.

6. §
(1) A tejfeldolgozó a támogatási kérelmét a melléklet
szerinti támogatási kérelem formanyomtatványon a rendelet hatálybalépését követõ tizenötödik munkanapig nyújthatja be a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
(a továbbiakban: MVH). A határidõ elmulasztása esetén
igazolási kérelemnek nincs helye.

(3) A támogatás odaítélésérõl szóló határozatot az MVH
és a tejfeldolgozó köteles tíz évig megõrizni.
(4) E rendelet szerinti támogatás nyilvántartásával
összefüggõ feladatokról az MVH gondoskodik. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium írásbeli kérelmére az általa kért információkat az MVH határidõn belül rendelkezésre bocsátja.

(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) a 2008. évi munkaügyi adatokat tartalmazó a Központi Statisztikai Hivatalnak megküldött „Éves gazdaságstatisztikai jelentés, 2008.” címû dokumentum másolati
példányát;
b) a Tej Terméktanács vagy a Magyar Tejipari Egyesülés igazolását arról, hogy a tejfeldolgozó havi rendszerességgel eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségének.

(1) Ha az igénybe vett támogatás a Tv. 69. § (1) bekezdése szerint jogosulatlannak minõsül, a tejfeldolgozóval
szemben a Tv. VI. fejezetében meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.

(3) A támogatási kérelem benyújtását követõen hiánypótlásnak nincs helye.

(2) A jogosulatlan támogatás visszafizetését az MVH
határozatban rendeli el.

A támogatás kifizetése
7. §
Az MVH a melléklet szerinti támogatási kérelemhez csatolt dokumentumok alapján az összes, határidõben benyújtott
támogatási kérelem adminisztratív ellenõrzését követõen határozatban dönt a támogatás odaítélésérõl, az igénybe vehetõ
támogatás összegérõl, és intézkedik annak kifizetésérõl.

9. §

Záró rendelkezések
10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.

11. §
Nyilvántartás, ellenõrzés
8. §
(1) Az MVH köteles a határozatában tájékoztatni a tejfeldolgozót arról, hogy de minimis támogatásban részesül.
A határozatban utalnia kell az általános de minimis
rendelet e rendelet 1. § c) pontjában feltüntetett címére, az

Ez a rendelet a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379.,
2006.12.28., 5. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet az 54/2009. (IV. 16.) FVM rendelethez
TÁMOGATÁSI KÉRELEM
az 54/2009. (IV. 16.) FVM rendelet alapján a tejfeldolgozók által igénybe vehetõ de minimis támogatáshoz
Benyújtás helye:
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,
Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága
H-1385 Budapest 62., Pf. 867
1. A tejfeldolgozó vállalkozás adatai:
Neve: .............................................................................................................................................................................
Ügyfél-regisztrációs száma:
Levelezési címe:
.................................................. (helység) ........................................ út/utca/tér .......... hsz.
Felelõs vezetõ neve: ......................................................................................................... Tel.: ...................................
Felelõs ügyintézõ neve: .................................................................................................... Tel.: ...................................
2. Nyilatkozatok:
Alulírott büntetõjogi felelõsségem tudatában nyilatkozom, hogy:
2.1. a de minimis támogatásokkal kapcsolatos jogosultságokat, kötelezettségeket megismertem;
2.2. nincs adók módjára behajtható köztartozásom vagy lejárt esedékességû adótartozásom;
2.3. nem állok csõd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt;
2.4. a vállalkozás nem minõsül nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak;
2.5. a folyó évben és a két megelõzõ pénzügyi évben az 1998/2006/EK rendelet alapján
.................... évben ............................................................ jogcímen .............................. euró összegben
.................... évben ............................................................ jogcímen .............................. euró összegben
.................... évben ............................................................ jogcímen .............................. euró összegben
de minimis támogatásban részesültem/nem részesültem.
3. Az igényelt támogatás:
3.1. Az igényelt támogatás alapját képezõ alkalmazásban álló személyek száma ........................................ fõ
[az 54/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése szerint];
3.2. Az igényelt támogatás összege:……………………………………………Ft [az igényelt támogatás összege
az 54/2009. (IV. 16.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése szerinti árfolyammal számítva nem haladhatja meg a
200 ezer eurót.].
4. Mellékletek:
4.1. a 2008. évi munkaügyi adatokat tartalmazó, a Központi Statisztikai Hivatalnak megküldött „Éves gazdaságstatisztikai jelentés, 2008.” címû dokumentum másolati példánya;
4.2. a Tej Terméktanács vagy a Magyar Tejipari Egyesülés igazolása, arról hogy a tejfeldolgozó havi rendszerességgel eleget tesz az adatszolgáltatási kötelezettségének.

Kelt: ................................., 2009. ............................... hó ................. nap

.................................................................
tejfeldolgozó cégszerû aláírása
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A közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
19/2009. (IV. 16.) KHEM
rendelete
a közúti jármûvek forgalomba helyezésének
és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló
6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
módosításáról
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §
(3) bekezdése b) pont 11. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: MR.) 2. §
(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A rendelet alkalmazásában
a) útkímélõ-tengelynek kell tekinteni a jármû olyan
hajtott tengelyét, amelyen
aa) négy gumiabroncs van felszerelve (ikerabroncsozású), és
ab) a tengely felfüggesztése légrugós vagy azzal egyenértékû (az egyenértékûség megállapításának feltételeit az
A. Függelék A/48. számú melléklet 3.11. pontja tartalmazza);
b) útkímélõ tengelycsoportnak kell tekinteni azt a két
tengelybõl álló tengelycsoportot, amelynek
ba) egyik tengelye útkímélõ tengely, illetve
bb) hajtott tengelye vagy tengelyei ikerabroncsozásúak,
továbbá tengelyterhelései nem haladják meg a 9,5 tonnát.”

2. §
(1) Az MR. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A jármûvek megengedett legnagyobb hosszúsága:
a) két tengelyes autóbusznál: 13,50 méter,
b) kettõnél több tengelyes autóbusznál: 15,00 méter,
c) egyéb jármûnél – kivéve a félpótkocsit –: 12,00 méter.
A félpótkocsi leghátsó pontjának függõleges síkja és
a királycsap tengelye közötti távolság a 12,00 métert, a félpótkocsi elsõ részének bármely pontja és a királycsap tengelye közötti távolság a 2,04 métert nem haladhatja meg.
Az a) és b) pontban meghatározott megengedett hosszúságot az autóbusz hátsó falára esetenként rögzített tartozékkal együttesen kell érteni.”
(2) Az MR. 5. §-a a következõ új (6) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (6)–(7) bekezdés jelölése
(7)–(8) bekezdésre változik:
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„(6) A gépkocsi hátsó tengelye és az általa vontatott pótkocsi elsõ tengelye közötti távolság nem lehet kisebb
3,00 méternél.”

3. §
(1) Az MR. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
,,(1) A fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekû jármû
megengedett legnagyobb össztömege
a) kéttengelyes jármû – kivéve az aa) alpontban meghatározott jármû – esetében a 18,0 tonnát,
aa) kizárólag belföldi forgalomban használt jármû esetében a
20,0 tonnát,
b) háromtengelyes
ba) gépjármû esetében
– kivéve
a bb) alpontban meghatározott gépjármû – a 25,0 tonnát,
bb) útkímélõ tengelycsoporttal rendelkezõ gépjármû esetében a
26,0 tonnát,
bc) pótkocsi esetében a
24,0 tonnát,
c) négy és ennél több tengelyes jármû –
kivéve a ca) alpontban meghatározott jármû
– esetében a
30,0 tonnát,
ca) két kormányzott tengellyel, továbbá
útkímélõ tengelycsoporttal rendelkezõ gépjármû a
32,0 tonnát,
nem haladhatja meg.”
(2) Az MR. 6. §-a a következõ új (2)–(3) bekezéssel
egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (2)–(3) bekezdés jelölése (4)–(5) bekezésre változik:
„(2) A négytengelyes gépjármû tonnában kifejezett
össztömege nem haladhatja meg a legelsõ és leghátsó tengely méterben kifejezett távolságának az ötszörösét.
(3) A fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekû jármûszerelvény együttes megengedett legnagyobb össztömege
a) háromtengelyes jármûszerelvény vagy
csuklós jármû esetében a
28,0 tonnát,
b) négytengelyes jármûszerelvény, amely
kéttengelyes gépjármûbõl és
ba) kéttengelyes pótkocsiból, illetve félpótkocsiból – kivéve a bb) alpontban meghatározott jármûszerelvényt – áll, ideértve
a négytengelyes csuklós jármûvet is, a
36,0 tonnát,
bb) kéttengelyes félpótkocsiból áll a
38,0 tonnát,
ha a félpótkocsi tengelytávolsága legalább
1,8 méter és a gépjármû útkímélõ tengellyel
rendelkezik,
c) öt vagy ennél több tengelyes jármûszerelvény – kivéve a ca) alpontban meghatározott jármûszerelvényt –, továbbá a csuklós
jármû a
40,0 tonnát,
ca) ,,40 láb hosszú ISO konténer”-t szállító félpótkocsiból álló jármûszerelvény
esetében a
44,0 tonnát
nem haladhatja meg.”
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4. §

(1) Az MR. 7. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A jármû tengelyterhelése fúvott gumiabronccsal
felszerelt jármû esetében – kivéve a (7) bekezdésben meghatározott esetet –
aa) nem hajtott tengelynél a
10,0 tonnát,
ab) hajtott tengelynél a
11,5 tonnát
nem haladhatja meg.
(2) Ha a két tengelybõl álló tengelycsoportnál a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága (d)
a) 1,00 méternél kisebb (d < 1,00 m),
a két tengelyt – a megengedett tengelyterhelés szempontjából – egy tengelynek kell tekinteni, az ilyen tengelycsoport együttes
megengedett legnagyobb tengelyterhelése
aa) pótkocsi és félpótkocsi esetében
11,0 tonna,
ab) gépjármû esetében
11,5 tonna,
b) legalább 1,00 méter és kisebb 1,30 méternél (1,00 m £ d < 1,30 m), az ilyen tengelycsoport együttes megengedett legnagyobb tengelyterhelése gépjármû, pótkocsi
és félpótkocsi esetében
16,0 tonna,
c) legalább 1,30 méter és kisebb 1,80 méternél (1,30 m £ d < 1,80 m), az ilyen tengelycsoport együttes megengedett legnagyobb tengelyterhelése
ca) nem útkímélõ tengelycsoport esetében 18,0 tonna,
cb) útkímélõ tengelycsoport esetében
19,0 tonna.
(3) Ha a három tengelybõl álló tengelycsoportnál
a szomszédos tengelyek egymástól mért távolsága (d)
a) legfeljebb 1,30 méter (d £ 1,30 m), az
ilyen tengelycsoport együttes megengedett
legnagyobb tengelyterhelése
aa) pótkocsi és félpótkocsi esetében
21,0 tonna,
ab) gépjármû esetében
22,0 tonna,
b) 1,30 méternél nagyobb (1,30 m < d), az
ilyen tengelycsoport együttes megengedett
legnagyobb tengelyterhelése
24,0 tonna.”
(2) Az MR. 7. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a jelenlegi (4)–(7) bekezdés jelölése
(5)–(8) bekezdésre változik:
„(4) Tengelycsoportban lévõ tengelynek azt a tengelyt
kell tekinteni, amelynek távolsága a szomszédos tengelytõl kisebb 1,80 méternél (d < 1,80 m).”
5. §
Az MR. 25. §-a a következõ új (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A nemzetközi forgalomban használt M2 és M3 kategóriájú gépkocsikat és ezek O kategóriába sorolt pótkocsijait, valamint az N2 és N3 kategóriába sorolt gépkocsikat és ezek O3 és O4 kategóriába sorolt pótkocsijait méret-
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táblával kell ellátni. A mérettáblát a gyári tábla mellé, vagy
azzal összevontan kell kialakítani.
(6) A mérettábla a következõ adatokat tartalmazza:
1. a gyártó neve;
2. a jármû azonosító száma;
3. a gépjármû, a pótkocsi vagy félpótkocsi (L) hossza;
4. a gépjármû, a pótkocsi vagy félpótkocsi (W) szélessége;
5. adatok a jármûszerelvény hosszának méréséhez:
a) távolság a gépjármû eleje és a csatlakozó-berendezésének középpontja között (vonóhorog vagy nyeregszerkezet);
több összekapcsolási pontú nyeregszerkezetnél a legkisebb
és a legnagyobb értékeket (amin és amax) kell megadni,
b) távolság a pótkocsi csatlakozó-berendezésének középpontja (vonószem) vagy a félpótkocsi csatlakozó-berendezésének középpontja (királycsap) és a pótkocsi vagy
a félpótkocsi hátulja között; több összekapcsolási pontú
nyeregszerkezetnél a legkisebb és a legnagyobb értékeket
(bmin és bmax) kell megadni.
A jármûszerelvény hosszának meghatározásakor az
összekapcsolt vonójármû és pótkocsi hossztengelye egybe
kell essen.
(7) A (6) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott adatokat nem kell megismételni, ha a jármûvön a gyári táblát
és a mérettáblát összevontan alakították ki.”
6. §
Az MR. 120. §-a a következõ 116. ponttal egészül ki:
[Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:]
„116. a Tanács 96/53/EK irányelve (1996. június 25.)
a Közösségen belül közlekedõ egyes közúti jármûvek
nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett legnagyobb méreteirõl, valamint a nemzetközi forgalomban
megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról, valamint annak a 2002/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel történt módosítása.”
7. §
(1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Az 5. § 2010. január 1-jén lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2010. január 2-án hatályát veszti.
8. §
Ez a rendelet a Közösségen belül közlekedõ egyes közúti
jármûvek nemzeti és a nemzetközi forgalomban megengedett
legnagyobb méreteirõl, valamint a nemzetközi forgalomban
megengedett legnagyobb össztömegének megállapításáról
szóló, 1996. június 25-i 96/53/EK tanácsi irányelv, valamint
annak a 2002/7/EK európai parlamenti és tanács irányelvvel
történt módosításának való megfelelést szolgálja.
Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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Az oktatási és kulturális miniszter
21/2009. (IV. 16.) OKM
rendelete
a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
és a 2008/2009. évi tanév rendjérõl szóló
17/2008. (V. 9.) OKM rendelet módosításáról
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. §-ának b) pontjában, továbbá a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában és 99. §-a (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az oktatási és kulturális miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
(1) A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: R.)
39/D. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(5) A képesség-kibontakoztató felkészítésben az a tanuló vehet részt, aki a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdésének 14. pontja alapján halmozottan hátrányos
helyzetûnek minõsül. A halmozottan hátrányos helyzetû
tanulók számának megállapításánál a sajátos nevelési igényû halmozottan hátrányos helyzetû tanulókat csak akkor
kell figyelembe venni, ha iskolai nevelésük, oktatásuk
a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban, csoportban történik. Azokat a sajátos nevelési igényû tanulókat, akik a fogyatékosság típusának megfelelõen létrehozott iskolai tagozaton, osztályban, csoportban teljesítik
tankötelezettségüket, és akikrõl a Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság által kiadott szakvélemény megállapította, hogy kizárólag a többi
tanulótól elkülönítetten oktathatóak, a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók számának, arányának meghatározására irányuló valamennyi számításnál figyelmen kívül kell
hagyni. A halmozottan hátrányos helyzetû tanulók e rendelet alapján meghatározott száma, aránya az adott tanév
során az adott tanév októberi létszámstatisztikában megállapított létszámhoz, arányhoz igazodik.”
(2) Az R. 39/D. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) A képesség-kibontakoztató felkészítést az intézmény a közoktatási törvény 95. § (1) bekezdésének i) pontja alapján mûködõ Országos Oktatási Integrációs Hálózattal kötött együttmûködési megállapodás alapján, a Hálózat
szakmai támogatásával szervezi meg, mely szakmai szolgáltatás kiterjed a fenntartó számára nyújtott, a közoktatási
törvény 105. §-a szerinti önkormányzati intézkedési terv
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közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terve elkészítésének támogatására is.”
(3) Az R. 39/D. § (9) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(9) Nem indítható képesség-kibontakoztató felkészítés, ha
a) az általános iskola székhelye és tagintézménye, tagintézményei azonos településen, azonos fõvárosi kerületben mûködnek, és ezek között az adott székhelyre, tagintézménybe járó halmozottan hátrányos helyzetû tanulók
létszámának az adott székhelyre, tagintézménybe járó
összes tanuló létszámához viszonyított aránya eltérõ,
amennyiben ez az eltérés bármely két tagintézmény, illetve bármely tagintézmény és a székhely között meghaladja
a huszonöt százalékpontot. A különbözõ településen lévõ
székhely, tagintézmények esetén az eltérést csak az adott
településen lévõ székhely, tagintézmények esetében kell
vizsgálni;
b) az általános iskolában évfolyamonként több osztály
mûködik, és évfolyamonként az egyes osztályokban a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók létszámának az osztályba járó összes tanuló létszámához viszonyított aránya
(a továbbiakban: osztályon belüli arány) eltérõ az osztályok
között, amennyiben ez az eltérés meghaladja a huszonöt százalékpontot. Tagintézmények esetén az eltérést csak az adott
tagintézményen belül kell vizsgálni. Amennyiben bármely
feladat-ellátási helyen összevont osztály és nem összevont
osztály egyaránt mûködik, az összevont osztály osztályon belüli arányát az összevonásban érintett évfolyamok osztályon
belüli arányának átlagával kell összehasonlítani;
c) a településen, a fõvárosi kerületben több általános iskola mûködik, és azok bármelyikében a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók iskolán belüli aránya és a településen mûködõ összes iskolában a halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók létszámának a település összes iskolájába
járó tanulók létszámához viszonyított aránya (a továbbiakban: települési arány) közötti eltérés több mint huszonöt
százalékpont.”
(4) Az R. 39/D. § (10) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(10) A (9) bekezdés c) pontja tekintetében a települési
arány megállapításához a nem állami intézményfenntartó által mûködtetett iskolák tanulói összetételét is vizsgálni kell,
ha közoktatási megállapodás alapján vagy a közoktatási törvény 81. §-ának (11) bekezdése szerinti egyoldalú nyilatkozattal közremûködik az önkormányzati feladatellátásban,
figyelembe véve a közoktatási törvény 81. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat. A nem állami intézményfenntartó által mûködtetett iskolák esetében az arányszámítást
a helyben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkezõ tanulókra kell vonatkoztatni.”
(5) Az R. 39/D. §-a a következõ (11)–(12) bekezdéssel
egészül ki:
„(11) A képesség-kibontakoztató felkészítést valamennyi évfolyamon, osztályban meg kell szervezni abban
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az esetben, ha az adott osztályban van halmozottan hátrányos helyzetû tanuló. Ha valamely osztályban nincs halmozottan hátrányos helyzetû tanuló, az osztályban
a képesség-kibontakoztató felkészítést nem lehet megszervezni.
(12) E § alkalmazásában általános iskola alatt többcélú
intézmény esetén az általános iskolai intézményegységet
kell érteni.”

2. §
Az R. 39/E. §-a helyébe a következõ § lép:
„39/E. § (1) Integrációs felkészítésben vesznek részt
azok a képesség-kibontakoztató felkészítésben részt vevõ
tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt
a képesség-kibontakoztató felkészítésben. Az integrációs
felkészítés megszervezése nem járhat együtt a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók elkülönítésével. E rendelkezések alkalmazásában a tanulók elkülönítését jelenti, ha
az integrációs felkészítést nem a 39/D. § (9) bekezdésének
a)–c) pontjaiban foglaltaknak megfelelõen szervezik meg.
(2) Az integrációs felkészítésre egyebekben
a 39/D. §-ban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) Ha az áthelyezés indokoltsága a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.
(VI. 24.) MKM rendelet 12. §-ának (2) bekezdése alapján
kezdeményezett, illetve 20. §-ának (4) bekezdésében foglalt felülvizsgálat eredményeként megszûnt, a kötelezõ
felvételt biztosító vagy a választott általános iskolába
visszahelyezett tanuló nevelése és oktatása tekintetében
a 39/D. § (4) bekezdésében foglalt pedagógiai programot
kell alapul venni.
(4) Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek számára az oktatási és kulturális miniszter által kiadott
személyiségfejlesztõ, tehetséggondozó, felzárkóztató
program szerint óvodai fejlesztõ programot szervez. Az
óvodai fejlesztõ programban az a gyermek vehet részt, aki
a közoktatási törvény 121. § (1) bekezdésének 14. pontja
alapján halmozottan hátrányos helyzetûnek minõsül.
(5) Az óvodai fejlesztõ program keretében – a gyermek
igényéhez igazodva – oldja meg az óvoda
a) a gyermek fejlesztésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat,
b) a szociális hátrányok enyhítését segítõ pedagógiai
tevékenységet,
c) az együttmûködések kialakítását azokkal a szolgálatokkal, melyek a gyermekek óvodai nevelése során a szülõket támogatják, illetve a gyermekeknek szolgáltatásokat
biztosítanak.
(6) Az óvodai fejlesztõ program szervezésének feltétele, hogy az adott nevelési évben az óvoda, tagóvoda felvételi körzetében élõ, óvodás korú halmozottan hátrányos
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helyzetû gyermekeknek korcsoportonként legalább hetven
százaléka részt vesz az óvodai nevelésben, továbbá az
óvodában, tagóvodában a halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek aránya eléri a tizenöt százalékot.
(7) Amennyiben az óvodában, az adott feladat-ellátási helyen korcsoportonként több párhuzamos csoport mûködik,
a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek létszámának
a csoportba járó gyermekek létszámához viszonyított aránya
és a párhuzamos csoport ugyanezen aránya közti eltérés nem
haladhatja meg a huszonöt százalékpontot. E rendelkezést
vegyes csoportok között is alkalmazni kell abban az esetben,
amennyiben az adott feladat-ellátási helyen több vegyes csoport mûködik. Vegyes csoport esetében a vegyes csoportba
járó halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek aránya és az
óvoda, tagóvoda egészében a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek aránya közötti eltérés nem haladhatja meg
a huszonöt százalékpontot.
(8) Az óvodai fejlesztõ programot az intézmény az Országos Oktatási Integrációs Hálózattal kötött együttmûködési megállapodás alapján, a Hálózat szakmai támogatásával szervezi meg, mely szakmai szolgáltatás kiterjed
a fenntartó számára nyújtott, a közoktatási törvény
105. §-a szerinti önkormányzati intézkedési terv közoktatási esélyegyenlõségi intézkedési terve elkészítésének támogatására is.”

3. §
Az R. 54. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) Amennyiben a képesség-kibontakoztató felkészítés valamennyi évfolyamon, osztályban nem szervezhetõ
meg, akkor azt a 2009/2010. tanévtõl középfokú iskola
esetében az elsõ osztályban, általános iskola esetében az
elsõ és az ötödik osztályban, ezt követõen felmenõ rendszerben lehet megszervezni. Az e bekezdésben foglaltak
nem érintik a 2009/2010. tanévet megelõzõen indított felkészítés megszervezését és lebonyolítását.”

4. §
(1) A 2008/2009. tanév rendjérõl szóló 17/2008. (V. 9.)
OKM rendelet (a továbbiakban: OKM rendelet) 2. §
(3) bekezdésének b) pontjában a ,,2009. május 29.” szövegrész helyébe a ,,2009. április 16.” szövegrész lép.
(2) Az OKM rendelet 1. számú melléklet II. részének
3. c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium irányítása
alá tartozó, iskolai rendszerû szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgaidõpontjai:]
2009. április 23.
„c) írásbeli:
szóbeli és gyakorlati: 2009. május 4–14.”
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5. §

(1) Ez a rendelet – a 4. § kivételével – a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.
(2) Az R. 28. §-ának (2) bekezdésében a ,,fõvárosi, megyei egészségbiztosítási pénztárat” szövegrész helyébe
a ,,regionális egészségbiztosítási pénztárat” szövegrész,
39/D. §-a (2) bekezdésében, (3) bekezdésében, (7) bekezdésében a ,,képességkibontakoztató” szövegrész helyébe
a ,,képesség-kibontakoztató” szövegrész lép.
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1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló,
2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet 132. cikk
(2) bekezdés a) pontjában foglaltak végrehajtása érdekében – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
a 2010. évi költségvetés terhére 45 milliárd forint összeghatárig rendeletben kötelezettséget vállaljon.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

(3) A rendelet 4. §-a a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

A Kormány
1050/2009. (IV. 16.) Korm.
határozata
a Puskás Tivadar Közalapítvány
alapító okiratának módosításáról

IX. Határozatok Tára
A Kormány határozatai
A Kormány
1049/2009. (IV. 16.) Korm.
határozata
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
fizetendõ 2009. évi közvetlen termelõi támogatáshoz
(SAPS) nyújtandó nemzeti kiegészítõ támogatás
(top up) forrásáról
A Kormány egyetért azzal, hogy az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból fizetendõ 2009. évi közvetlen
termelõi támogatás (SAPS) nemzeti forrásból legfeljebb
90 százalékpontig történõ kiegészítése céljából – a közös
agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk
részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek
közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági
termelõk részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és
a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az

1. A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959.
évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. törvény
és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006.
évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltakra –
a) módosítja a Puskás Tivadar Közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) alapító okiratát (a továbbiakban:
alapító okirat);
b) felhatalmazza a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Kormány nevében történõ aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon;
c) felhívja a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert, hogy a közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát – a bírósági nyilvántartásba vételrõl szóló
határozat jogerõre emelkedését követõen azonnal – tegye
közzé a Magyar Közlöny mellékleteként kiadott Hivatalos
Értesítõben.
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.
Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft
351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a
266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.
A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................
A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................
Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette a
Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazásához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormányzati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes településeken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogszabály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati Minisztérium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes
szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse,
megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének,
fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.
A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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